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ค ำน ำ 
 

ปัจจบุนักรมพฒันาธุรกิจการค้าได้น าหลกัการการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2544  
(Thailand Standard Industrial Classification : TSIC) ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นเกณฑ์            
ในการก าหนดรหัสธุรกิจ เพื่อใช้ในการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล แต่เนื่องจากการจดทะเบียนนิติบุคคล                
มีจ านวนเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปี ประเภทธุรกิจมีความหลากหลายตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป     
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ปรับปรุงการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล จากเดิมที่มี 551 กิจกรรม    เพิ่มเป็น                          
1,098 กิจกรรม โดยอ้างอิงตาม การจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 ของกรมการจดัหางาน 
เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลและสามารถวิเคราะห์ แลกเปลีย่นหรือเปรียบเทียบข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ได้ 

 
การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เพิ่มประเภทธุรกิจอีก 7 กิจกรรม และ

ปรับปรุงค าอธิบายตามหมวด หมู่ และกิจกรรม ให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ ซึ่งเป็นการปรับปรุงให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ และยังได้ค านึงถึงการเป็นคลังข้อมูลธุรกิจของประเทศที่มีการจัดเก็บ               
ข้อมลูนิติบคุคลแยกตามประเภทธุรกิจท าให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจ
วางแผนในการลงทนุเร่ิมต้นธุรกิจหรือตอ่ยอดธุรกิจ 

 
การจัดท าหนังสือ “การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล” มีเนือ้หาประกอบด้วย ตารางเปรียบเทียบ    

(Mapping Table) ระหว่างรหสัธุรกิจ TSIC ปี 2544 กบั TSIC ปี 2552 รายละเอียดโครงสร้างรหสัและประเภทธุรกิจ 
TSIC ปี 2552 และแนวทางการลงรหสัธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเอกสารส าหรับการลงรหสัธุรกิจให้ถกูต้องและสมบรูณ์ 

 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า หวงัว่า “การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล” นี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน

ของเจ้าหน้าที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนทัว่ไปสามารถน าเอกสารเล่มนีไ้ปเป็นประโยชน์    
ในการจดัประเภทธุรกิจของแตล่ะหนว่ยงาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจตอ่ไป 

 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

สงิหาคม 2556 
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โครงกำรปรับปรุงรหสัธุรกจิของนิตบิุคคล 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล และบริการ     
ข้อมลูธุรกิจอยา่งถกูต้อง รวดเร็ว และพฒันาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขนัได้กบันานาประเทศ จึงเห็นความส าคญัของ
การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคลเป็นมาตรฐานเดียวกนั และสามารถวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน หรือเปรียบเทียบข้อมลู
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ จึงได้น าการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) มาใช้เป็นเกณฑ์ก าหนด        
รหัสธุรกิจของนิติบุคคลเร่ือยมา โดยเร่ิมตัง้แต่ การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2515          
และการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2544 ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน                 
ได้ด าเนินการปรับปรุงเมื่อ ปี 2544 แตย่งัมิได้จดัท าเป็นคูม่ือก าหนดรหสัธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกบัการใช้งาน 

 
ต่อมา ปี 2551 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม 

(ประเทศไทย) ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานอตุสาหกรรมสากลที่องค์การสหประชาชาติได้ด าเนินการปรับปรุงในปี 2549 
คือ International Standard Industrial Classification : ISIC Rev.4 เป็น การจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม 
(ประเทศไทย) ปี 2552 หรือ Thailand Standard Industrial Classification : TSIC 2009 ดังนัน้                                   
กรมพฒันาธุรกิจการค้า จึงได้ด าเนินการโครงการปรับปรุงรหสัธุรกิจของนิติบคุคลให้เป็น การจัดประเภทมาตรฐาน
อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 เพือ่ให้ข้อมลูธุรกิจของกรมพฒันาธุรกิจการค้าเป็นมาตรฐานสากล  

  

วัตถุประสงค์โครงกำรปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิตบุิคคล 
 

การด าเนินการโครงการปรับปรุงรหสัธุรกิจของนิติบคุคลนัน้ กรมพฒันาธุรกิจการค้า มีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. เพื่อปรับเปลี่ยนการก าหนด “รหัสธุรกิจ” ของนิติบุคคล จากการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม     

(ประเทศไทย) ปี 2544 เป็น การใช้การจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552  

2. เพื่อให้การก าหนด “รหัสธุรกิจ” ของนิติบุคคลเป็นมาตรฐาน และสามารถวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนหรือ

เปรียบเทียบข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ให้สอดคล้องกนั 
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กำรด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิตบุิคคล 
 

การด าเนินการปรับปรุงรหสัธุรกิจของนิติบคุคล มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบโครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)           

ปี 2544 กบัโครงสร้างการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 

2. จัดท าตารางเปรียบเทียบ การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2544 กับ              
การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล 

3. ด าเนินการปรับปรุงรหสัธุรกิจของนิติบคุคลในฐานข้อมลูของ กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

4. จดัท าคูม่ือ การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล เพื่อใช้กบัรหสัธุรกิจของนิติบคุคล 
5. จดัอบรมเจ้าหน้าที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

โครงสร้ำงกำรจัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 
 

เนื่องจาก โครงสร้างการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล ใช้การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม         
(ประเทศไทย) ปี 2552 กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นเกณฑ์  
  

การจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 ใช้หลกัเกณฑ์ โครงสร้างของการจดัประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISIC Rev.4 คือ การจัดประเภทอุตสาหกรรมที่คล้ายกันเข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน            
โดยแบง่เป็น หมวดใหญ่ หมวดยอ่ย หมูใ่หญ่ และหมูย่อ่ย การจดัประเภทที่เลก็ลงจากหมู่ย่อย องค์การสหประชาชาติ
ให้เป็นหน้าที่ของแตล่ะประเทศพิจารณาจ าแนกรายละเอียดตวัอตุสาหกรรมตามโครงสร้างเศรษฐกิจของแตล่ะประเทศ 
ซึง่กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ได้จดักลุม่ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
   

โครงสร้ำง จ ำนวน แทนด้วย เลขรหัสตัวที่ 

หมวดใหญ่ (ตวัอกัษร 1 ตวั) 21 A-U - 

หมวดยอ่ย (เลขรหสัตวัที่ 1-2)  88 ตวัเลข 1 – 2 

หมูใ่หญ่ (เลขรหสัตวัที่ 1-3)  243 ตวัเลข 1 – 3 

หมูย่อ่ย (เลขรหสัตวัที่ 1-4)  441 ตวัเลข 1 – 4 

ตวัอตุสาหกรรม (เลขรหสัตวัที่ 1-5)  1,091 ตวัเลข 1 – 5 

ตารางที่ 1 : โครงสร้างการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 
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โครงสร้ำงกำรจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคลกำรจัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 
ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

 
เนื่องจาก รายละเอียดโครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมจัดตาม “กิจกรรมทางเศรษฐกิจ”     

จึงเรียก โครงสร้างระดบั ”ตวัอตุสาหกรรม” วา่ “กิจกรรม”  
 
โครงสร้างการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 แบง่ออกเป็น  

หมวดใหญ่  เป็นกลุ่มอตุสาหกรรมที่ใหญ่ที่สดุ แบ่งเป็น 21 หมวดใหญ่ แทนด้วยตวัอกัษร         
1 ตวั คือ A – U  

หมวดยอ่ย  จ าแนกยอ่ยจากหมวดใหญ่ แบง่เป็น 88 หมวดยอ่ย แทนด้วยเลขรหสัตวัที่ 1 – 2 
หมูใ่หญ่  จ าแนกยอ่ยจากหมวดยอ่ย แบง่เป็น 243 หมูใ่หญ่ แทนด้วยเลขรหสัตวัที่ 1 – 3 
หมูย่อ่ย  จ าแนกยอ่ยจากหมูใ่หญ่ แบง่เป็น 441 หมูย่อ่ย แทนด้วยเลขรหสัตวัที่ 1 – 4 
กิจกรรม  เป็นหนว่ยที่เลก็ที่สดุ จ าแนกจากหมูย่อ่ย แบง่เป็น 1,091 กิจกรรม แทนด้วยเลข

รหสัตวัที่ 1 – 5  
 

หนว่ยที่เลก็ที่สดุ “กิจกรรม” แทนด้วยเลขรหสั 5 ตวั ซึง่ชดุเลขรหสั ประกอบด้วย หมวดยอ่ย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย 

และกิจกรรม ดงัตวัอยา่ง (ตารางที่ 2) 

 
โครงสร้ำง รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ เลขรหัส 

หมวดใหญ่ เกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง A 
หมวดยอ่ย การเพาะปลกูและการเลีย้งสตัว์ การลา่สตัว์และกิจกรรมบริการท่ีเก่ียวข้อง 01 
หมูใ่หญ่ การปลกูพืชล้มลกุ 011 
หมูย่อ่ย การปลกูธญัพืช (ยกเว้น ข้าว) พืชตระกลูถัว่และพืชน า้มนั 0111 
กิจกรรม การปลกูข้าวโพดที่ใช้เมลด็แก่ 01111 
ตารางที่ 2 : ตวัอยา่งโครงสร้างการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552  

 

หมวดใหญ่ : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง แทนด้วยอกัษร “A” 
หมวดยอ่ย : การเพาะปลกูและการเลีย้งสตัว์ การลา่สตัว์และกิจกรรมบริการท่ีเก่ียวข้อง  
  ใช้เลขรหสั “01”  
หมูใ่หญ่ : การปลกูพืชล้มลกุ ใช้เลขรหสั “011” อยูใ่น หมวดยอ่ย “01” 
หมูย่อ่ย : การปลกูธญัพืช (ยกเว้น ข้าว) พืชตระกลูถัว่และพืชน า้มนั ใช้เลขรหสั “0111”  
  อยูใ่น หมูใ่หญ่ “011” 
กิจกรรม : การปลกูข้าวโพดที่ใช้เมลด็แก่ ใช้เลขรหสั “01111” อยูใ่น หมูย่อ่ย “0111” 
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จะเห็นว่า โครงสร้างแต่ละระดับ มีเลขรหัสของโครงสร้างในระดับที่สูงกว่าเป็นส่วนประกอบ ยกเว้น      

“หมวดใหญ่” มิได้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง เนื่องจากแต่ละหมวดใหญ่ แทนด้วยชุดเลขรหสัที่ไม่ซ า้กัน โดย

สามารถดรูายละเอียดได้จาก ตารางที่ 3 : ชดุเลขรหสัในสว่นประกอบโครงสร้างการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม     

(ประเทศไทย) ปี 2552 

 

ล ำดับ หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม 

1 A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 01 - 03 011 - 032 0111 - 0322 01111 - 03229 
2 B : การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 05 – 09 051 - 099 0510 - 0990 05100 - 09900 
3 C : การผลติ 10 - 33 101 - 332 1011 - 3320 10111 - 33200 
4 D : ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน า้ และระบบการปรับอากาศ 35 351 - 353 3510 - 3530 35101 - 35302 

5 
E : การจดัหาน า้การจดัการน า้เสียและของเสียรวมถึง

กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
36 - 39 360 - 390 3600 - 3900 36001 - 39000 

6 F : การก่อสร้าง  41 - 43 410 - 439 4100 - 4390 41001 - 43909 

7 
G : การขายสง่และการขายปลีกการซอ่มยานยนต์และ

จกัรยานยนต์ 
45 - 47 451 - 479 4510 - 4799 45101 - 47999 

8 H : การขนสง่และสถานที่เก็บสินค้า 49 - 53 491 - 532 4911 - 5320 49110 - 53200 
9 I : ที่พกัแรมและบริการด้านอาหาร 55 – 56 551 - 563 5510 - 5630 55101 - 56304 
10 J : ข้อมลูข่าวสารและการสื่อสาร 58 - 63 581 - 639 5811 - 6399 58111 - 63990 
11 K : กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั 64 - 66 641 - 663 6411 - 6630 64110 - 66302 
12 L : กิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 68 681 - 682 6810 - 6820 68101 - 68202 

13 
M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง

วิชาการ 
69 - 75 691 - 750 6910 - 7500 69100 - 75000 

14 N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนนุ 77 - 82 771 - 829 7710 - 8299 77101 - 82990 

15 
O : การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศและการ

ประกนัสงัคมภาคบงัคบั 
84 841 - 843 8411 - 8430 84111 - 84300 

16 P : การศกึษา 85 851 - 856 8510 - 8560 85101 - 85602 
17 Q : กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ 86 – 88 861 - 889 8610 - 8890 86101 - 88909 
18 R : ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ 90 – 93 900 - 932 9000 - 9329 90001 - 93299 

19 S : กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ 94 – 96 941 - 963 9411 - 9630 94110 - 96309 

20 
T : กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต

สินค้าและบริการที่ท าขึน้เองเพื่อใช้ในครัวเรือน 
97 – 98 970 - 982 9700 - 9820 97000 - 98200 

21 
U : กิจกรรมขององค์การระหวา่งประเทศและภาคี

สมาชิก 
99 990 9900 99001 - 99009 

รวมจ ำนวนเลขรหสั 88 243 441 1,091 
 ตารางที่ 3 : ชดุเลขรหสัในสว่นประกอบโครงสร้างการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 
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เปรียบเทยีบโครงสร้ำงกำรจัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2544 และปี 2552 
 

โครงสร้างระดับ “หมวดใหญ่” ของ การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552      
แตกต่างกับ โครงสร้างระดับ “หมวดใหญ่” ของ การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2544           
ดงัตารางเปรียบเทียบ ตารางที่ 4 สว่นการเปรียบเทียบระดบั “กิจกรรม” แสดงไว้ในภาคผนวก 

 
ปี พ.ศ.2544 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2552 

หมวดใหญ่ A : เกษตรกรรม การลา่สตัว์และการป่าไม้ หมวดใหญ่ A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 
หมวดใหญ่ B : การประมง หมวดใหญ่ B : การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 
หมวดใหญ่ C : การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน หมวดใหญ่ C : การผลติ 
หมวดใหญ่ D : การผลติ หมวดใหญ่ D : ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน า้ และระบบการปรับ

อากาศ 
หมวดใหญ่ E : การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา หมวดใหญ่ E : การจดัหาน า้การจดัการน า้เสยีและของเสยี

รวมถงึกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
หมวดใหญ่ F : การก่อสร้าง หมวดใหญ่ F : การก่อสร้าง  
หมวดใหญ่ G : การขายสง่ การขายปลกีการซอ่มแซม

ยานยนต์ จกัรยานยนต์ ของใช้สว่น
บคุคลและของใช้ในครัวเรือน 

หมวดใหญ่ G : การขายสง่และการขายปลกีการซอ่ม    
ยานยนต์และจกัรยานยนต์ 

หมวดใหญ่ H : โรงแรมและภตัตาคาร หมวดใหญ่ H : การขนสง่และสถานท่ีเก็บสนิค้า 
หมวดใหญ่ I : การขนสง่ สถานท่ีเก็บสนิค้า และการ

คมนาคม 
หมวดใหญ่ I : ที่พกัแรมและบริการด้านอาหาร 

หมวดใหญ่ J : ตวักลางทางการเงิน หมวดใหญ่ J : ข้อมลูขา่วสารและการสือ่สาร 
หมวดใหญ่ K : บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ การให้เช่า

และบริการทางธุรกิจ 
หมวดใหญ่ K : กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั 

หมวดใหญ่ L : การบริหารราชการและการป้องกนั
ประเทศ รวมทัง้การประกนัสงัคม   
ภาคบงัคบั 

หมวดใหญ่ L : กิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

หมวดใหญ่ M : การศกึษา หมวดใหญ่ M : กิจกรรมวิชาชีพวทิยาศาสตร์และกิจกรรม
ทางวชิาการ 

หมวดใหญ่ N : การบริการด้านสขุภาพ และงานสงัคม
สงเคราะห์ 

หมวดใหญ่ N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนนุ 

หมวดใหญ่ O : การให้บริการชมุชน สงัคม และบริการ
สว่นบคุคลอื่นๆ 

หมวดใหญ่ O : การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ
และการประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

หมวดใหญ่ P : ลกูจ้างในครัวเรือนสว่นบคุคล หมวดใหญ่ P : การศกึษา 
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ปี พ.ศ.2544 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2552 
หมวดใหญ่ Q : องค์การระหวา่งประเทศ และองค์การ

ตา่งประเทศอื่นๆ และสมาชิก 
หมวดใหญ่ Q : กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคม

สงเคราะห์ 
  หมวดใหญ่ R : ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ 
  หมวดใหญ่ S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ 
  หมวดใหญ่ T : กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรม

การผลติสนิค้าและบริการท่ีท าขึน้เองเพื่อ
ใช้ในครัวเรือน 

  หมวดใหญ่ U : กิจกรรมขององค์การระหวา่งประเทศและ
ภาคีสมาชิก 

ตารางที่ 4 : เปรียบเทียบโครงสร้างระดบั “หมวดใหญ่” ของการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2544 และ ปี 2552 
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โครงสร้ำงกำรจัดประเภทธุรกจิของนิตบิุคคล 
 

 จากการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบโครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย)    
ปี 2544 กบัโครงสร้างการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 พบว่า “กิจกรรม” บางกิจกรรม     
ที่มีในโครงสร้างการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2544 มิได้จดัไว้ในโครงสร้างการจดัประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 แต่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังจ าเป็นต้องใช้กิจกรรมเหล่านี  ้              
กบัธุรกิจของนิติบุคคลอยู่ และเพิ่มกิจกรรมตามวตัถุประสงค์การจดทะเบียนของนิติบุคคล จึงได้ปรับปรุงโครงสร้าง  
การจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 เป็น การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล เพื่อใช้ก าหนด        
รหสัธุรกิจของนิติบคุคลตอ่ไป 

ดงันัน้ การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล เป็นผลลพัธ์ที่ได้จากการปรับปรุงโครงสร้างการจัดประเภท
มาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 โดย 

1. เพิ่มกิจกรรม  

2. ปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
 

กำรเพิ่มกิจกรรม 
 

การเพิ่มกิจกรรมของ การจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 จาก 1,091 กิจกรรม 
เป็น 1,098 กิจกรรม มีผลท าให้โครงสร้างการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล ต่างจากโครงสร้างการจัดประเภท
มาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 ดงัตารางตอ่ไปนี ้

โครงสร้าง 
การจดัประเภทมาตรฐาน

อตุสาหกรรม 
(ประเทศไทย) ปี 2544 

การจดัประเภทมาตรฐาน
อตุสาหกรรม  

(ประเทศไทย) ปี 2552 

การจดัประเภทธุรกิจ 
ของนิติบคุคล 

หมวดใหญ่ (ตวัอกัษร 1 ตวั) 17 หมวดใหญ่ A-Q 21 หมวดใหญ่ A-U 21 หมวดใหญ่ A-U 

หมวดยอ่ย (เลขรหสัตวัที่ 1-2) 60 หมวดยอ่ย  88 หมวดยอ่ย  88 หมวดยอ่ย  

หมูใ่หญ่ (เลขรหสัตวัที่ 1-3) 159 หมูใ่หญ่ 243 หมูใ่หญ่ 243 หมูใ่หญ่ 

หมูย่อ่ย (เลขรหสัตวัที่ 1-4) 295 หมูย่อ่ย 441 หมูย่อ่ย 441 หมูย่อ่ย 

กิจกรรม (เลขรหสัตวัที่ 1-5) 551 กิจกรรม 1,091 กิจกรรม 1,098 กิจกรรม 
ตารางที่ 5 : เปรียบเทียบโครงสร้าง การจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2544 การจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม 

(ประเทศไทย) ปี 2552 และการจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล 
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จากการเปรียบเทียบจ านวนโครงสร้างแต่ละระดับระหว่าง การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม      
(ประเทศไทย) ปี 2544 การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 และการจัดประเภทธุรกิจ      
ของนิติบุคคล (ตารางที่ 5) จะเห็นว่าโครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552             
มีความละเอียดกวา่โครงสร้างการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2544 ทกุระดบัโครงสร้าง ตัง้แต่
ระดบัหมวดใหญ่ถึงระดบักิจกรรม และโครงสร้างการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคลมีความละเอียดกว่าโครงสร้าง  
การจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 ในระดบักิจกรรม โดยมีรายละเอียดจ านวนโครงสร้าง   
ที่เพิ่ม 5 หมวดใหญ่ แยกตามระดบัโครงสร้าง ดงัตอ่ไปนี ้
 

ล ำดับ หมวดใหญ่ 
จ ำนวนโครงสร้ำงที่เพิ่ม 

หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม 

1 G : การขายสง่และการขายปลีกการซอ่มยานยนต์และจกัรยานยนต์  - - - 1 
2 H : การขนสง่และสถานที่เก็บสินค้า  - - - 1 
3 J : ข้อมลูข่าวสารและการสื่อสาร  - - - 1 
4 M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ  - - - 3 
5 N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนนุ  - - - 1 

รวม  - - - 7 
ตารางที่ 6 : จ านวนโครงสร้างการจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล  

 
สรุปจ านวนโครงสร้างที่เพิ่ม แตล่ะหมวดใหญ่ (ตารางที่ 6) จ าแนกได้ ดงันี ้
 หมวดใหญ่ G :  การขายสง่และการขายปลกีการซอ่มยานยนต์และจกัรยานยนต์ เพิ่ม 1 กิจกรรม 

 หมวดใหญ่ H :  การขนสง่และสถานท่ีเก็บสนิค้า เพิ่ม 1 กิจกรรม 

 หมวดใหญ่ J :  ข้อมลูขา่วสารและการสือ่สาร เพิ่ม 1 กิจกรรม 

 หมวดใหญ่ M :  กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ เพิ่ม 3 กิจกรรม 

 หมวดใหญ่ N :  กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนนุ เพิ่ม 1 กิจกรรม 

สรุปรวมจ านวนโครงสร้างที่เพิ่ม ในระดบักิจกรรม เพิ่ม 7 กิจกรรม 
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รายละเอียดโครงสร้างการจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคลที่เพิ่ม มีดงันี ้
 

รหสัธุรกิจ TSIC 2552 
รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม 
G 46 466 4669 46696 การขายสง่สินค้าเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ 
H 49 493 4932 49323 การขนสง่และขนถา่ยสินค้า รวมถึงคนโดยสาร 

J 63 631 6311 63113 
การบริการเป็นตลาดกลางในการซือ้ขายสินค้า/บริการโดยวิธีใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

M 70 701 7010 70101 ส านกังานผู้แทนนิติบคุคลระหวา่งประเทศ 
M 70 701 7010 70102 ส านกังานภมิูภาคของบริษัทข้ามชาต ิ
M 70 701 7010 70103 ส านกังานปฏบิตัิการภมิูภาค 
N 77 774 7740 77409 บริการเก่ียวกบัสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ 

ตารางที่ 7 :  รายละเอียดโครงสร้างการจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคลที่เพ่ิม  
  
จากตารางที่ 7 รหสัที่ขีดเส้นใต้ เป็นรหสัที่เพิ่มแตล่ะโครงสร้าง ตวัอยา่งเช่น 
หมวดใหญ่ G :  การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์  เพิ่มโครงสร้างระดับกิจกรรม           

1 กิจกรรม ได้แก่ “46696 : การขายส่งสินค้าเก่ียวกับอาวุธยุทโธปกรณ์” ในโครงสร้างหมู่ย่อย     
“4669 : การขายส่งของเสียและเศษวัสดุ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ”              
ที่มีอยูแ่ล้ว  

หมวดใหญ่ H :  การขนสง่และสถานที่เก็บสินค้า เพิ่มโครงสร้างระดบักิจกรรม 1 กิจกรรม ได้แก่ “49323 : การขนสง่
และขนถ่ายสนิค้า รวมถึงคนโดยสาร” ในโครงสร้างหมูย่อ่ย “4932 : การขนสง่ผู้ โดยสารทางบกอื่นๆ” 
ที่มีอยูแ่ล้ว  

 
การพิจารณาเพิ่มโครงสร้าง เนื่องจากเหตผุลหลกั 2 ประการ คือ 

1. มี “กิจกรรม” ของ การจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2544 ที่ใช้ก าหนดรหสัธุรกิจ      

ของนิติบคุคลบางกิจกรรม ไม่มีก าหนดในโครงสร้างการจดัประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)          

ปี 2552 

2. เพิ่ม “กิจกรรม” ตามวตัถปุระสงค์การจดทะเบียนของนิติบคุคล  
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กำรปรับปรุงรำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 
 
เพื่อให้รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีความสมบูรณ์ ชัดเจน ผู้ ใช้เลือกใช้รหัสธุรกิจได้ถูกต้อง              

จึงได้ปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตผุล ดงัตอ่ไปนี ้

 

1) เนื่องจากการเพิ่มกิจกรรม มีผลให้ต้องปรับปรุงรายละเอียดของหมูย่อ่ย และหมวดยอ่ย ดงัตวัอย่าง  

การเพิ่มโครงสร้าง ระดับกิจกรรม มีผลท าให้ต้องปรับปรุงรายละเอียดของ หมวดย่อย เช่น          
การเพิ่มกิจกรรม 3 กิจกรรรม ดงันี ้

“70101 : ส านกังานผู้แทนนิติบคุคลระหวา่งประเทศ” 

“70102 : ส านกังานภมูิภาคของบริษัทข้ามชาติ” 

“70103 : ส านกังานปฏิบตัิการภมูิภาค” 

มีผลให้ต้องปรับปรุงรายละเอียด หมวดย่อยจาก “70 : กิจกรรมของส านกังานใหญ่ กิจกรรม      
การให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจดัการ” เป็น “70 : กิจกรรมของส านกังานใหญ่ กิจกรรมการให้ค าปรึกษา
ด้านการบริหารจดัการ ตวัแทนธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ” โดยสามารถสงัเกตจากข้อความที่มีเส้นใต้ 

2) เพื่อความสมบูรณ์ ชัดเจน ของรายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ ใช้เลือกรหัสธุรกิจได้ถูกต้อง             

จึงพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยสามารถสังเกตจากข้อความที่มี เส้นใต้            

ดงัตวัอยา่ง 

โครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 ระดับกิจกรรม        
“20222 : การผลติหมกึพิมพ์” 

พิจารณาแล้วสามารถเลือกใช้กิจกรรม “20222 : การผลิตหมึกพิมพ์“ กบัธุรกิจการผลิตผงหมึกได้ 
จึงปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรหสัธุรกิจ TSIC 2552 ระดบักิจกรรม ดงันี ้

“20222 : การผลติหมกึพิมพ์และผงหมกึ” 

 

การปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจดงักลา่ว สามารถสงัเกตได้จากข้อความที่มีเส้นใต้ แตกต่าง
จากรายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 
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สรุปจ านวนโครงสร้างแตล่ะระดบัท่ีปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จ าแนกตามหมวดใหญ่ ดงันี ้
 

ล ำดับ หมวดใหญ่ 
จ ำนวนโครงสร้ำงแต่ละระดับที่ปรับปรุง 
รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม 
1 A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง - - 2 22 
2 B : การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 1 2 3 7 
3 C : การผลติ - 2 12 55 
4 D : ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน า้ และระบบการปรับอากาศ - - - 1 

5 
E : การจดัหาน า้การจดัการน า้เสียและของเสียรวมถึงกิจกรรม              

ที่เก่ียวข้อง 
- - - - 

6 F : การก่อสร้าง  - - - 1 
7 G : การขายสง่และการขายปลีกการซอ่มยานยนต์และจกัรยานยนต์ - 1 4 56 
8 H : การขนสง่และสถานที่เก็บสินค้า - - - - 
9 I : ที่พกัแรมและบริการด้านอาหาร - - - 1 

10 J : ข้อมลูข่าวสารและการสื่อสาร - - - 1 
11 K : กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั - - - 5 
12 L : กิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ - - - 1 
13 M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 1 - - 3 
14 N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนนุ - 2 4 6 

15 
O : การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศและการประกนัสงัคม     

ภาคบงัคบั 
- - - - 

16 P : การศกึษา - - 1 2 
17 Q : กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ - - - - 
18 R : ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ - - - 2 
19 S : กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ - - - 3 

20 
T : กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการ

ที่ท าขึน้เองเพื่อใช้ในครัวเรือน 
- - - - 

21 U : กิจกรรมขององค์การระหวา่งประเทศและภาคีสมาชิก - - - - 
รวม 2 7 26 166 

ตารางที่ 8 : จ านวนโครงสร้างแตล่ะระดบัที่ปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

  



 

 
15 

โครงสร้างการจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล สรุปจ านวนโครงสร้างแตล่ะระดบัได้ ดงันี ้
 

โครงสร้ำง จ ำนวน แทนด้วย เลขรหัสตัวที่ 

หมวดใหญ่ (ตวัอกัษร 1 ตวั) 21 A-U - 

หมวดยอ่ย (เลขรหสัตวัที่ 1-2)  88 ตวัเลข 1 – 2 

หมูใ่หญ่ (เลขรหสัตวัที่ 1-3)  243 ตวัเลข 1 – 3 

หมูย่อ่ย (เลขรหสัตวัที่ 1-4)  441 ตวัเลข 1 – 4 

กิจกรรม (เลขรหสัตวัที่ 1-5)  1,098 ตวัเลข 1 – 5 

ตารางที่ 9 :  โครงสร้างการจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล 

 
หมวดใหญ่  เป็นกลุม่อตุสาหกรรมที่ใหญ่ที่สดุ แบ่งเป็น 21 หมวดใหญ่ แทนด้วยตวัอกัษร 1 

ตวั คือ A – U  
หมวดยอ่ย  จ าแนกยอ่ยจากหมวดใหญ่ แบง่เป็น 88 หมวดยอ่ย แทนด้วยเลขรหสัตวัที่ 1 – 2 
หมูใ่หญ่  จ าแนกยอ่ยจากหมวดยอ่ย แบง่เป็น 243 หมูใ่หญ่ แทนด้วยเลขรหสัตวัที่ 1 – 3 
หมูย่อ่ย  จ าแนกยอ่ยจากหมูใ่หญ่ แบง่เป็น 441 หมูย่อ่ย แทนด้วยเลขรหสัตวัที่ 1 – 4 
กิจกรรม  เป็นหนว่ยที่เลก็ที่สดุ โดยจ าแนกจากหมูย่อ่ย แบง่เป็น 1,098 กิจกรรม แทนด้วย

เลขรหสัตวัที่ 1 – 5   
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โครงสร้างการจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคลในแตล่ะระดบั ดงันี ้

 
โครงสร้ำง รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ เลขรหัส 

หมวดใหญ่ เกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง A 
หมวดยอ่ย การเพาะปลกูและการเลีย้งสตัว์ การลา่สตัว์และกิจกรรมบริการท่ีเก่ียวข้อง 01 
หมูใ่หญ่ การปลกูพืชล้มลกุ 011 
หมูย่อ่ย การปลกูธญัพืช (ยกเว้น ข้าว) พืชตระกลูถัว่และพืชน า้มนั 0111 
กิจกรรม การปลกูข้าวโพดที่ใช้เมลด็แก่ 01111 
ตารางที่ 10 : ตวัอยา่งแสดงโครงสร้างการจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคลในแตล่ะระดบั 

 

หมวดใหญ่ A  : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 
หมวดยอ่ย : ใช้เลขรหสั 01 ถึง 03 
หมูใ่หญ่ : ใช้เลขรหสั 011 ถึง 032 เลขรหสัตวัที่ 1-2 เป็นเลขรหสั หมวดยอ่ย  
หมูย่อ่ย : ใช้เลขรหสั 0111 ถึง 0322 เลขรหสัตวัที่ 1-3 เป็นเลขรหสั หมูใ่หญ่ 
กิจกรรม : ใช้เลขรหสั 01111 ถึง 03229 เลขรหสัตวัที่ 1-4 เป็นเลขรหสั หมูย่อ่ย 
 
จะเห็นว่า โครงสร้างแต่ละระดับ มีเลขรหัสของโครงสร้างในระดับที่สูงกว่าเป็นส่วนประกอบ ยกเว้น       

“หมวดใหญ่” มิได้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง เนื่องจากแต่ละหมวดใหญ่แทนด้วยชุดเลขรหัสที่ไม่ซ า้กัน           
โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก ตารางที่ 11 : ชุดเลขรหัสในส่วนประกอบโครงสร้างการจัดประเภทธุรกิจ              
ของนิติบคุคล 
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ล ำดับ หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม 

1 A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 01 - 03 011 - 032 0111 - 0322 01111 - 03229 
2 B : การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 05 - 09 051 - 099 0510 - 0990 05100 - 09900 
3 C : การผลติ 10 - 33 101 - 332 1011 - 3320 10111 - 33200 
4 D : ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน า้ และระบบการปรับอากาศ 35 351 - 353 3510 - 3530 35101 - 35302 
5 E : การจดัหาน า้การจดัการน า้เสียและของเสียรวมถึง

กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
36 - 39 360 - 390 3600 - 3900 36001 - 39000 

6 F : การก่อสร้าง  41 - 43 410 - 439 4100 - 4390 41001 - 43909 
7 G : การขายสง่และการขายปลีกการซอ่มยานยนต์และ

จกัรยานยนต์ 
45 - 47 451 - 479 4510 - 4799 45101 - 47999 

8 H : การขนสง่และสถานที่เก็บสินค้า 49 - 53 491 - 532 4911 - 5320 49110 - 53200 
9 I : ที่พกัแรมและบริการด้านอาหาร 55 - 56 551 - 563 5510 - 5630 55101 - 56304 
10 J : ข้อมลูข่าวสารและการสื่อสาร 58 - 63 581 - 639 5811 - 6399 58111 - 63990 
11 K : กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั 64 - 66 641 - 663 6411 - 6630 64110 - 66302 
12 L : กิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 68 681 - 682 6810 - 6820 68101 - 68202 
13 M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง

วิชาการ 
69 - 75 691 - 750 6910 - 7500 69100 - 75000 

14 N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนนุ 77 - 82 771 - 829 7710 - 8299 77101 - 82990 
15 O : การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศและ        

การประกนัสงัคมภาคบงัคบั 
84 841 - 843 8411 - 8430 84111 - 84300 

16 P : การศกึษา 85 851 - 856 8510 - 8560 85101 - 85602 
17 Q : กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ 86 - 88 861 - 889 8610 - 8890 86101 - 88909 
18 R : ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ 90 - 93 900 - 932 9000 - 9329 90001 - 93299 

19 S : กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ 94 - 96 941 - 963 9411 - 9630 94110 - 96309 

20 T : กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต
สินค้าและบริการที่ท าขึน้เองเพื่อใช้ในครัวเรือน 

97 - 98 970 - 982 9700 - 9820 97000 - 98200 

21 U : กิจกรรมขององค์การระหวา่งประเทศและ           
ภาคีสมาชิก 

99 990 9900 99001 - 99009 

รวมจ ำนวนเลขรหสั 88 243 441 1,098 
 ตารางที่ 11 :  ชดุเลขรหสัในสว่นประกอบโครงสร้างการจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล 
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รำยละเอียดโครงสร้ำงกำรจัดประเภทธุรกจิของนิตบิุคคล 
 

หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

หมวดใหญ่ A       เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 
01       การเพาะปลกู และการเลีย้งสตัว์ การลา่สตัว์ และกิจกรรม

บริการท่ีเก่ียวข้อง 
  011     การปลกูพืชล้มลกุ 

    0111   การปลกูธญัพืช (ยกเว้น ข้าว) พืชตระกลูถัว่และพืชน า้มนั 

      01111 การปลกูข้าวโพดที่ใช้เมลด็แก่ 

      01112 การปลกูธญัพืช (ยกเว้น ข้าวและข้าวโพด) 

      01113 การปลกูพืชตระกลูถัว่ 

      01114 การปลกูถัว่เหลอืง 

      01115 การปลกูพืชน า้มนั (ยกเว้น ถัว่เหลอืง) 

    0112   การปลกูข้าว 

      01121 การปลกูข้าวเจ้า 

      01122 การปลกูข้าวเหนียว 

    0113   การปลกูพืชผกัแตง และพืชหวั 

      01131 การปลกูพืชผกักินใบ และพืชผกักินต้น รวมถงึการเพาะ
เมลด็พนัธุ์ผกักินใบและผกักินต้น 

      01132 การปลกูพืชผกักินผล รวมถึงแตงชนิดตา่ง ๆ รวมถึงการเพาะ
เมลด็พนัธุ์ผกักินผล 

      01133 การปลกูพืชผกักินหวั 

      01134 การปลกูพืชจ าพวกราก และหวั (ยกเว้น มนัส าปะหลงั) 

      01135 การปลกูมนัส าปะหลงั 

      01136 การเพาะเหด็ 
      01139 การปลกูพืชผกัอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0114 01140 การปลกูอ้อย 
    0115 01150 การปลกูยาสบู 
    0116   การปลกูพืชเส้นใย 
      01161 การปลกูฝ้าย 

      01169 การปลกูพืชเส้นใยอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

 01 011  0119   การปลกูพืชล้มลกุชนิดอื่นๆ 

      01191 การปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

      01192 การปลกูพืชล้มลกุทีใ่ช้เป็นอาหารสตัว์ (ยกเว้น ข้าวโพด 
เลีย้งสตัว์) 

      01193 การปลกูกล้วยไม้ 

      01194 การปลกูไม้ดอกอื่นๆ (ยกเว้น กล้วยไม้) 

      01199 การปลกูพืชล้มลกุชนิดอื่นๆ ซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  012     การปลกูพืชยืนต้น 

    0121 01210 การท าสวนองุ่น 

    0122   การปลกูไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อน 

      01221 การปลกูสบัปะรด 

      01222 การปลกูทเุรียน 

      01223 การปลกูล าไย 

      01224 การปลกูมะมว่ง 

      01225 การปลกูกล้วย 

      01226 การปลกูมงัคดุ 

      01227 การปลกูเงาะ 

      01228 การปลกูลิน้จ่ี 

      01229 การปลกูไม้ผลเมืองร้อน และกึ่งร้อนอ่ืนๆ ซึง่มิได้จดัประเภท 
ไว้ในท่ีอื่น 

    0123   การปลกูไม้ผลตระกลูส้ม 

      01231 การปลกูส้ม 

      01239 การปลกูไม้ผลตระกลูส้มอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0124   การปลกูไม้ผลเมืองหนาว 

      01241 การปลกูไม้ผลตระกลูแอปเปิล้ 

      01249 การปลกูไม้ผลเมืองหนาวอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0125   การปลกูไม้ผลยืนต้น ไม้ผลที่มีต้นเป็นพุม่และไม้ผลที่มี
เปลอืกแข็ง 

      01251 การปลกูไม้ผลเปลอืกแขง็ที่กินได้ 

      01252 การปลกูไม้ผลที่มีต้นเป็นพุม่ 
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หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

 01 012  0125 01259 การปลกูไม้ผลยืนต้นอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ือื่น 

    0126   การปลกูไม้ยืนต้นท่ีให้น า้มนั 

      01261 การปลกูปาล์มน า้มนั 

      01262 การปลกูมะพร้าว 

      01269 การปลกูไม้ยืนต้นอื่นๆ ทีใ่ห้น า้มนั 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0127   การปลกูพืชที่น าไปท าเคร่ืองดืม่ 

      01271 การท าไร่ชา 

      01272 การท าไร่กาแฟ 

      01279 การปลกูพืชอื่นๆ ที่น าไปท าเคร่ืองดื่มซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น 

    0128   การปลกูพืชประเภทเคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม ยารักษาโรคและ
พืชทางเภสชัภณัฑ์ 

      01281 การปลกูพริก 

      01282 การปลกูพริกไทย 

      01289 การปลกูพืชอื่นๆ ประเภทเคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม ยารักษาโรค 
และพืชทางเภสชัภณัฑ์ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0129   การปลกูพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ 

      01291 การปลกูต้นยางพารา 

      01292 การปลกูพืชทีใ่ช้ในการถกัสาน 

      01299 การปลกูพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  013 0130   การขยายพนัธุ์พชื 

      01301 การท าสวนไม้ประดบั 

      01302 การปลกูพืชการ เพาะพนัธุ์ และการขยายพนัธุ์พืชอื่นๆ 

  014     การผลติสตัว์ 

    0141   การเลีย้งโค และกระบือ 

      01411 การเลีย้งโคนม และโคเนือ้ 

      01412 การเลีย้งกระบือนม และกระบือเนือ้ 

      01419 การเลีย้งโค และกระบือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0142 01420 การเลีย้งม้า ลา ลอ่ ม้าลอ่ และสตัว์อื่นๆ ที่คล้ายม้า 
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 01 014  0143 01430 การเลีย้งอฐูที่มีโหนกเดยีว และอฐูที่มีสองโหนก 

    0144   การเลีย้งแกะ และแพะ 

      01441 การเลีย้งแกะ 

      01442 การเลีย้งแพะ 

    0145 01450 การเลีย้งสกุร (หม)ู 

    0146   การเลีย้งสตัว์ปีก 

      01461 การเลีย้งไก่ไข ่

      01462 การเลีย้งไก่ ไก่เนือ้ 

      01463 การเลีย้งเป็ด 

      01469 การเลีย้งสตัว์ปีกอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0149   การเลีย้งสตัว์ประเภทอื่นๆ 

      01491 การเลีย้งนกกระจอกเทศ และนกอีม ู

      01492 การเลีย้งไหม ผีเสือ้ และแมลง 

      01493 การเลีย้งผึง้ 

      01494 การเลีย้งนกนางแอน่ 

      01495 การท าฟาร์มง ู

      01496 การท าฟาร์มสตัว์เลีย้ง (ยกเว้น สตัว์น า้) 

      01499 การเลีย้งสตัว์ประเภทอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  015 0150 01500 การท าฟาร์มผสมผสาน 

  016     กิจกรรมสนบัสนนุการเกษตร และกิจกรรมหลงัการเก็บเก่ียว 

    0161   กิจกรรมสนบัสนนุการผลติพืชผล 

      01611 การควบคมุแมลง และสตัว์ศตัรูพชื 

      01612 การด าเนินการเก่ียวกบัอปุกรณ์การให้น า้ และเคร่ืองมือ
ชลประทานทางการเกษตร 

      01619 กิจกรรมสนบัสนนุการผลติพืชผล  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0162   กิจกรรมสนบัสนนุการเลีย้งสตัว์ 

      01621 กิจกรรมสนบัสนนุการแพร่พนัธุ์สตัว์ 

      01629 กิจกรรมสนบัสนนุการเลีย้งสตัว์อืน่ๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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 01 016  0163 01630 กิจกรรมหลงัการเก็บเก่ียวพืชผล 

    0164 01640 กระบวนการจดัการเมลด็พนัธุ์เพือ่การขยายพนัธุ์ 

  017 0170 01700 การลา่สตัว์ การดกัสตัว์และกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

02       ป่าไม้และการท าไม้ 

  021 0210 02100 วนวฒันวิทยา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวกบัป่าไม้ 

  022 0220 02200 การท าไม้ 

  023 0230 02300 การเก็บหาของป่า 

  024 0240 02400 บริการสนบัสนนุการป่าไม้ 

03       การประมง และการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

  031     การประมง 

    0311   การประมงทะเล 

      03111 การจบัปลาทะเล 

      03112 การจบักุ้งทะเล 

      03113 การจบัปทูะเล 

      03114 การจบัหมกึ (ปลาหมกึ) 

      03115 การจบัหอยทะเล 

      03119 การประมงทะเลอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0312   การประมงน า้จืด 

      03121 การประมงน า้จืด การจบัปลาน า้จืด 

      03122 การจบักุ้งน า้จืด 

      03129 การประมงน า้จืดอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  032     การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

    0321   การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ทะเล 

      03211 การเพาะเลีย้งปลาทะเล 

      03212 การเพาะเลีย้งกุ้งทะเล 

      03213 การเพาะเลีย้งหอยทะเล 

      03214 การเพาะเลีย้งสตัว์ทะเลสวยงาม 

      03219 การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ทะเลอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0322   การเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืด 

      03221 การเพาะเลีย้งปลาน า้จืด 
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03  032 0322  03222 การเพาะเลีย้งกุ้งน า้จืด 
      03223 การเพาะเลีย้งกบ 

      03224 การเพาะเลีย้งจระเข้ 
      03225 การเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืดสวยงาม 
      03229 การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ การเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืดอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
หมวดใหญ่ B       การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 

05       การท าเหมืองถ่านหิน และลกิไนต์ 
  051 0510 05100 การท าเหมืองถ่านหินคณุภาพสงู 
  052 0520 05200 การท าเหมืองลกิไนต์ 

06       การผลติน า้มนัดิบ และก๊าซธรรมชาต ิ
  061 0610 06100 การผลติน า้มนัดิบ 
  062 0620 06200 การผลติก๊าซธรรมชาต ิ

07       การท าเหมืองสนิแร่โลหะ 
  071 0710 07100 การท าเหมืองสนิแร่เหลก็ 
  072     การท าเหมืองสนิแร่โลหะนอกกลุม่สนิแร่เหลก็ ยกเว้น     

โลหะมีคา่ 
    0721 07210 การท าเหมืองสนิแร่ยเูรเนยีม และทอเรียม 
    0729   การท าเหมืองสนิแร่โลหะนอกกลุม่สนิแร่เหลก็อื่นๆ  
      07291 การท าเหมืองสนิแร่ดีบกุ 
      07292 การท าเหมืองสนิแร่สงักะส ี
      07299 การท าเหมืองสนิแร่โลหะนอกกลุม่สนิแร่เหลก็อื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  073 0730 07300 การท าเหมืองสนิแร่โลหะมีคา่ 

08       การท าเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะ และเหมืองหินอื่นๆ  
  081 0810   การท าเหมืองหิน ทราย และดิน 
      08101 การท าเหมืองหินทีใ่ช้ในการก่อสร้าง 
      08102 การท าเหมืองหินปนู ยิปซมั ชอลก์ และโดโลไมต์ 
      08103 การขดุกรวด และทราย 
      08104 การท าเหมืองดิน 
  089     การท าเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะ และเหมืองหิน  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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08  089 0891 08910 การท าเหมืองแร่ที่ใช้ท าเคมีภณัฑ์ และปุ๋ ย 

    0892 08920 การขดุพตี 

    0893   การท าเหมืองเกลอื 

      08931 การท าเหมืองเกลอืสนิเธาว์ 

      08932 การท าเหมืองเกลอืสมทุร 

    0899   การท าเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะและเหมืองหินอื่นๆ ซึง่มิได้
จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      08991 การท าเหมืองแร่รัตนชาติ และกึง่รัตนชาต ิ

      08999 การท าเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะ และเหมืองหินอื่นๆ ซึง่มิได้
จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

09       กิจกรรมบริการท่ีสนบัสนนุการท าเหมืองแร่ และสนบัสนนุ
การผลติปิโตรเลยีม 

  091 0910 09100 กิจกรรมที่สนบัสนนุการขดุเจาะน า้มนัดิบ และก๊าซธรรมชาต ิ

  099 0990 09900 กิจกรรมที่สนบัสนนุการท าเหมืองแร่ และเหมืองหินอื่นๆ 

หมวดใหญ่ C       การผลติ 

10       การผลติผลติภณัฑ์อาหาร 

  101     การแปรรูป และการถนอมเนือ้สตัว์ 

    1011   การฆา่สตัว์ และการบรรจเุนือ้สตัว์ (ยกเว้น สตัว์ปีก) 

      10111 การฆา่สตัว์ (ยกเว้น สตัว์ปีก) 

      10112 การบรรจเุนือ้สตัว์สด (ยกเว้น สตัว์ปีก) 

    1012 10120 การฆา่ และการบรรจเุนือ้สตัว์ปีกสด 

    1013   การแปรรูป และการถนอมผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์และ    
เนือ้สตัว์ปีก 

      10131 การผลติเนือ้สตัว์ และเนือ้สตัว์ปีกด้วยการอบแห้ง  
การท าเค็ม หรือการรมควนั 

      10132 การผลติไส้กรอก ลกูชิน้ และผลติภณัฑ์อื่นท่ีคล้ายกนั          
ที่ท าจากเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีก 

      10133 การผลติเนือ้สตัว์ และเนือ้สตัว์ปีกบรรจกุระป๋อง 

      10134 การผลติผลติภณัฑ์พลอยได้จากสตัว์ และสตัว์ปีก 

      10139 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ จากเนือ้สตัว์ และเนือ้สตัว์ปีก  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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 10 102     การแปรรูปและการถนอมปลา สตัว์น า้จ าพวกครัสตาเซีย
และโมลลสุก์ 

    1021   การผลติสตัว์น า้และผลติภณัฑ์สตัว์น า้สด แช่เย็นหรือแช่แขง็ 

      10211 การผลติปลาและผลติภณัฑ์จากปลาสด แช่เย็นหรือแช่แขง็ 

      10212 การผลติสตัว์น า้และผลติภณัฑ์สตัว์น า้สด (ยกเว้น ปลา)   
แช่เย็นหรือแช่แข็ง 

    1022   การผลติสตัว์น า้บรรจกุระป๋อง 

      10221 การผลติปลาบรรจกุระป๋อง 

      10222 การผลติสตัว์น า้ (ยกเว้น ปลา) บรรจกุระป๋อง 

    1029   การแปรรูปและการถนอมสตัว์น า้อื่นๆ 

      10291 การผลติผลติภณัฑ์สตัว์น า้ด้วยการอบแห้ง การรมควนั   
การท าเค็ม การหมกัในน า้เกลอื หรือน า้ส้มสายช ู

      10292 การผลติไส้กรอกลกูชิน้ และผลติภณัฑ์อื่นท่ีคล้ายกนัท่ีท า
จากสตัว์น า้ 

      10293 การผลติน า้ปลาและผลติภณัฑ์สตัว์น า้ที่ได้จากการหมกั 

      10294 การผลติปลาป่นส าหรับใช้เป็นอาหารสตัว์ 

      10295 การแปรรูปสาหร่าย 

      10299 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ จากสตัว์น า้ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ใน
ที่อื่น 

  103 1030   การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผกั 

      10301 การผลติผลไม้และผกัแช่แข็ง 

      10302 การผลติผลไม้และผกับรรจกุระป๋อง 

      10303 การผลติน า้ผลไม้และน า้ผกั 

      10304 การถนอมผลไม้หรือผกั โดยการท าเคม็ การอบแห้ง การแช ่
ในน า้มนัหรือในน า้ส้มสายช ู

      10305 การผลติแยม แยมผิวส้ม และเยลลี 

      10306 การแปรรูปและการถนอมมนัฝร่ัง 

      10307 การผลติผลติภณัฑ์จากถัว่เปลอืกแข็ง 

      10309 การแปรรูป และการถนอมผลไม้และผกัด้วยวิธีอื่นๆ   
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  104     การผลติน า้มนัและไขมนัจากพืชและสตัว์ 
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 10 104  1041   การผลติน า้มนัพืช (ยกเว้น น า้มนัปาล์ม) 

      10411 การผลติน า้มนัถัว่เหลอืง 

      10412 การผลติน า้มนัร าข้าว 

      10413 การผลติน า้มนัข้าวโพด 

      10414 การผลติน า้มนัมะพร้าว 

      10419 การผลติน า้มนัพืชชนิดอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    1042 10420 การผลติน า้มนัปาล์ม 

    1049   การผลติน า้มนัและไขมนัจากสตัว์ และผลติภณัฑ์อื่นๆ  
ที่ได้จากน า้มนัพืช ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      10491 การผลติน า้มนัและไขมนัจากสตัว์ 

      10499 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ได้จากน า้มนัพืช ซึง่มิได้จดั 
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  105 1050   การผลติผลติภณัฑ์นม 

      10501 การผลติน า้นมสด (ยกเว้นน า้นมดิบ) 

      10502 การผลติผลติภณัฑ์นมข้นหรือนมผง 

      10503 การผลติไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น 

      10504 การผลติโยเกิร์ตและนมเปรีย้ว 

      10505 การผลติเนย 

      10509 การผลติผลติภณัฑ์นมอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  106     การผลติผลติภณัฑ์จากเมลด็ธญัพืช สตาร์ชและผลติภณัฑ์ 
จากสตาร์ช  

    1061   การผลติผลติภณัฑ์จากเมลด็ธญัพืช  

      10611 การสข้ีาว 

      10612 การผลติแป้งจากข้าว 

      10613 การผลติแป้งสาล ี

      10614 การผลติแป้งข้าวโพด 

      10615 การผลติแป้งจากเมลด็ธญัพืชอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้     
ในท่ีอื่น 

      10616 การผลติแป้งผสมหรือแป้งส าเร็จรูปส าหรับใช้ท าขนมปังและ 
ประกอบอาหารอื่นๆ 

      10617 การผลติน า้ธญัพชื 
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10  106 1061 10619 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ จากเมลด็ธญัพืช 
 ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    1062   การผลติสตาร์ชและผลติภณัฑ์จากสตาร์ช  

      10621 การผลติมนัเส้นและมนัอดัเมด็ 

      10622 การผลติสตาร์ชมนัส าปะหลงั 

      10623 การผลติสตาร์ชจากข้าวโพด ธญัพืชและพืชผกัอื่นๆ  
(ยกเว้นมนัส าปะหลงั) 

      10629 การผลติผลติภณัฑ์จากสตาร์ชอืน่ๆ   
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  107     การผลติผลติภณัฑ์อาหารอื่นๆ  

    1071   การผลติผลติภณัฑ์ขนมอบ  

      10711 การผลติขนมปัง เค้กและเพสตรี 

      10712 การผลติขนมปังกรอบและผลติภณัฑ์ขนมอบกรอบอื่นๆ 

      10713 การผลติขนมไทยประเภทอบ 

    1072   การผลติน า้ตาล  

      10721 การผลติน า้ตาลดิบจากอ้อย 

      10722 การผลติน า้ตาลบริสทุธ์ิ 

      10723 การผลติน า้ตาลจากพืช (ยกเว้น อ้อย) 

    1073   การผลติโกโก้ ช็อกโกแลตและลกูกวาด  

      10731 การผลติโกโก้และผลติภณัฑ์จากโกโก้ 

      10732 การผลติผลติภณัฑ์ช็อกโกแลตและขนมหวานจาก
ช็อกโกแลต 

      10733 การผลติหมากฝร่ัง 

      10734 การถนอมผลไม้ ถัว่เปลอืกแขง็ เปลอืกผลไม้และสว่นอื่นๆ
ของพืชโดยใช้น า้ตาล 

      10739 การผลติลกูกวาดและขนมอื่นๆ ที่ท าจากน า้ตาล  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    1074   การผลติมกักะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว คสูคสูและผลติภณัฑ์
อาหารจ าพวกแป้งทีค่ล้ายกนั 

      10741 การผลติพาสต้า 

      10742 การผลติเส้นกว๋ยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น 
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10  107 1074 10743 การผลติผลติภณัฑ์อาหารจ าพวกแป้งชนดิส าเร็จรูปและ   
กึ่งส าเร็จรูป 

      10749 การผลติผลติภณัฑ์อาหารจ าพวกแป้งอื่นๆ ที่คล้ายกนั      
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    1075   การผลติอาหารปรุงส าเร็จ  

      10751 การผลติอาหารปรุงส าเร็จแช่แข็ง 

      10752 การผลติอาหารปรุงส าเร็จบรรจใุนภาชนะปิดสนิท            
โดยวิธีสญุญากาศ 

    1076   การผลติกาแฟ ชาและสมนุไพรผงส าหรับชงเป็นเคร่ืองดืม่  

      10761 การผลติกาแฟ 

      10762 การผลติชา 

      10769 การผลติสมนุไพรผงส าหรับชงเป็นเคร่ืองดืม่ 

    1077   การผลติเคร่ืองปรุงอาหารประจ าโต๊ะและ                     
เคร่ืองประกอบอาหาร 

      10771 การผลติเคร่ืองเทศและเคร่ืองแกงส าเร็จรูป 

      10772 การผลติซอสและเคร่ืองปรุงอาหารประจ าโต๊ะ 

      10773 การผลติซีอิว๊ 

      10774 การผลติผงชรูส 

      10775 การผลติเกลอืบริโภค 

      10779 การผลติเคร่ืองปรุงอาหารประจ าโต๊ะ และ 
เคร่ืองประกอบอาหารอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    1079   การผลติผลติภณัฑ์อาหารอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

      10791 การผลติขนมขบเคีย้ว/ขนมกรุบกรอบ 

      10792 การผลติขนมไทยและขนมพืน้เมอืง (ยกเว้นขนมอบ) 

      10793 การผลติซุป น า้ซุปและอาหารพิเศษ 

      10794 การผลติอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เนา่เสยีงา่ย 

      10795 การผลติน า้แขง็เพื่อการบริโภค 

      10796 การผลติผลติภณัฑ์จากไข ่

      10799 การผลติผลติภณัฑ์อาหารอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  108 1080   การผลติอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลีย้งสตัว์  

      10801 การผลติอาหารส าเร็จรูปส าหรับสตัว์เลีย้ง 
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 10 108 1080 10802 การผลติอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลีย้งปศสุตัว์ในฟาร์ม 

11 110     การผลติเคร่ืองดื่ม  

    1101   การต้ม การกลัน่และการผสมสรุา  

      11011 การผลติสรุา (เหล้า) กลัน่ 

      11012 การผลติสรุา (เหล้า) ผสม 

    1102   การผลติสรุาผลไม้ (ไวน์)  

      11021 การผลติไวน์องุ่น 

      11022 การผลติไวน์ผลไม้ (ยกเว้น องุ่น) 

      11029 การผลติสรุา (เหล้า) ผลไม้ (ไวน์) ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ที่อื่น 

    1103 11030 การผลติมอลต์และสรุา (เหล้า) ที่ท าจากข้าวมอลต์ 

    1104   การผลติเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ การผลติน า้แร่และ    
น า้ดื่มบรรจขุวดประเภทอื่นๆ  

      11041 การผลติน า้ดืม่บริสทุธ์ิและน า้แร่บรรจขุวด 

      11042 การผลติน า้อดัลมและโซดา 

      11043 การผลติเคร่ืองดื่มกาแฟ ชาและชาชงสมนุไพรพร้อมดื่ม 

      11044 การผลติเคร่ืองดื่มให้พลงังานรวมถึงเคร่ืองดื่มเกลอืแร่ 

      11049 การผลติเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

12 120 1200   การผลติผลติภณัฑ์จากยาสบู  

      12001 การบม่ และการอบใบยาสบู 

      12002 การผลติบหุร่ีและซิการ์ 

      12009 การผลติผลติภณัฑ์จากยาสบูและผลติภณัฑ์ที่ใช้แทนยาสบู
อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น (ยกเว้น บหุร่ีและซิการ์) 

13       การผลติสิง่ทอ  

  131     การป่ันด้าย การทอและการตกแตง่ส าเร็จสิง่ทอ  

    1311   การเตรียมและการป่ันเส้นใยสิง่ทอ  

      13111 การเตรียมเส้นใย 

      13112 การป่ันด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ 

      13113 การป่ันด้ายจากเส้นใยสงัเคราะห์ 

    1312   การทอผ้า  
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 13 131 1312 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ 

      13122 การทอผ้าจากเส้นใยสงัเคราะห์ 

      13129 การทอผ้าจากเส้นใยอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    1313   การตกแตง่ส าเร็จสิง่ทอ  

      13131 การขจดัไขมนัและสิง่สกปรก การฟอกขาว และการย้อมส ี

      13132 การพิมพ์ผ้า 

      13139 การตกแตง่ส าเร็จสิง่ทอด้วยวิธีอืน่ๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  139     การผลติสิง่ทอประเภทอื่นๆ  

    1391 13910 การผลติผ้าถกั และผ้าถกัโครเชต์ 

    1392   การผลติวสัดสุิง่ทอส าเร็จรูป ยกเว้น เคร่ืองแตง่กาย 

      13921 การผลติเคร่ืองนอน ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ห้องน า้และ
ห้องครัว 

      13922 การผลติผลติภณัฑ์จากผ้าใบและผ้าอื่นๆ ที่คล้ายกนั 

      13929 การผลติวสัดสุิง่ทอส าเร็จรูปอื่นๆ ยกเว้น  เคร่ืองแตง่กาย 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    1393 13930 การผลติพรมและพรมหนา 

    1394 13940 การผลติเชือก เชือกเส้นใหญ่ ตาขา่ย แห และอวน 

    1399   การผลติสิง่ทอชนิดอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

      13991 การผลติผ้าที่ไมไ่ด้ทอ 

      13992 การผลติสิง่ทอชนิดใช้ในทางอตุสาหกรรม 

      13999 การผลติสิง่ทออ่ืนๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

14       การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย  

  141     การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย ยกเว้น เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย 
ที่ท าจากขนสตัว์ 

    1411   การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย ยกเว้น การรับจ้างตดัเย็บ
เสือ้ผ้า  

      14111 การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายทีใ่ช้ในงานอตุสาหกรรม
วิชาชีพนกัเรียน และนกัศกึษา 

      14112 การผลติเสือ้ผ้าชัน้นอก 

      14113 การผลติชดุชัน้ในและชดุนอน 
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 14 141 1411 14114 การผลติเสือ้ผ้าส าหรับเด็กทารก 

      14115 การผลติชดุกีฬา 

      14116 การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายจากหนงั 

    1412 14120 การตดัเย็บเสือ้ผ้าตามค าสัง่ของลกูค้า 

    1413   การผลติเคร่ืองประกอบเคร่ืองแตง่กายซึง่สว่นใหญ่            
ท าจากสิง่ทอ  

      14131 การผลติเคร่ืองปกคลมุ หรือสวมศีรษะ 

      14139 การผลติเคร่ืองประกอบเคร่ืองแตง่กายอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  142 1420 14200 การผลติสิง่ของตา่ง ๆ ที่ท าจากขนสตัว์ 

  143 1430   การผลติเคร่ืองแตง่กายด้วยการถกั และถกัโครเชต์  

      14301 การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายด้วยการถกั และถกัโครเชต์ 

      14302 การผลติถงุเท้าถงุนอ่งชดุชัน้ในด้วยการถกั และถกัโครเชต์ 

15       การผลติเคร่ืองหนงั และผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง  

  151     การฟอก และการตกแตง่เคร่ืองหนงั การผลติกระเป๋า
เดินทาง กระเป๋าถืออาน และเคร่ืองลากเทียมสตัว์           
การตกแตง่และการย้อมสหีนงัขนสตัว์ 

    1511 15110 การฟอกและการตกแตง่เคร่ืองหนงั การตกแตง่และ         
การย้อมสหีนงัขนสตัว์ 

    1512   การผลติกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และกระเป๋าอื่นๆ  
ที่คล้ายกนั อานและเคร่ืองลากเทยีมสตัว์ 

      15121 การผลติผลติภณัฑ์ประเภทกระเป๋า 

      15122 การผลติอาน เคร่ืองลากเทียมสตัว์ และของเลน่สตัว์ 

      15129 การผลติสิง่ของอื่นๆ ที่ท าจากหนงัฟอกหรือหนงัอดั  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  152 1520   การผลติรองเท้า  

      15201 การผลติรองเท้าหนงั 

      15202 การผลติรองเท้ายาง 

      15203 การผลติรองเท้าไม้ 

      15204 การผลติรองเท้ากีฬา 

      15209 การผลติรองเท้าอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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16       การผลติไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ และไม้ก๊อก ยกเว้น 
เฟอร์นิเจอร์ การผลติสิง่ของจากฟางและวสัดถุกัสานอื่นๆ  

  161 1610   การเลือ่ยไม้ และการไสไม้  

      16101 การเลือ่ยไม้ 

      16102 การอบ และการอดัน า้ยาไม้ 

  162     การผลติผลติภณัฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก ฟางและวสัดถุกัสาน 

    1621 16210 การผลติแผน่ไม้บาง และผลติภณัฑ์ไม้ 

    1622 16220 การผลติโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและ                   
เคร่ืองประกอบอาคาร 

    1623 16230 การผลติภาชนะบรรจทุี่ท าจากไม้ 

    1629   การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากไม้ การผลติสิง่ของจาก 
ไม้ก๊อก ฟางและวสัดถุกัสาน 

      16291 การผลติเคร่ืองใช้ในบ้านท่ีท าจากไม้และไม้ก๊อก 

      16292 การผลติผลติภณัฑ์ที่ท าจากฟางและวสัดถุกัสาน 

      16299 การผลติผลติภณัฑ์จากไม้และไม้ก๊อก ซึง่มิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น 

17 170     การผลติกระดาษ และผลติภณัฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ  

    1701   การผลติเยื่อกระดาษ กระดาษและกระดาษแข็ง 

      17011 การผลติเยื่อกระดาษ 

      17012 การผลติกระดาษและกระดาษแขง็ 

    1702 17020 การผลติกระดาษลอนลกูฟกูและกระดาษแขง็ลอนลกูฟกู 
และการผลติกลอ่งจากกระดาษและกระดาษแข็ง 

    1709   การผลติผลติภณัฑ์ที่แปรรูปอื่นๆ ที่ท าจากกระดาษและ
กระดาษแขง็  

      17091 การผลติผลติภณัฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษเพื่อใช้ในครัวเรือน
และสขุอนามยั 

      17092 การผลติอปุกรณ์เคร่ืองเขียนจากกระดาษ 

      17099 การผลติผลติภณัฑ์แปรรูปอื่นๆ ที่ท าจากกระดาษและ
กระดาษแขง็ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

18       การพิมพ์ และการผลติซ า้สือ่บนัทกึ  

  181     การพิมพ์ และการบริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการพิมพ์  

    1811   การพิมพ์ 
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 18 181 1811 18111 การพิมพ์หนงัสอืพมิพ์ และวารสารอื่นๆ 

      18112 การพิมพ์ฉลาก 

      18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    1812   การบริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการพิมพ์  

      18121 การบริการก่อนการพิมพ์ 

      18122 การบริการอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการพิมพ์ 

  182 1820 18200 การผลติซ า้สือ่บนัทกึ 

19       การผลติถ่านโค้ก และผลติภณัฑ์จากการกลัน่ปิโตรเลยีม  

  191 1910 19100 การผลติผลติภณัฑ์ถ่านโค้ก 

  192 1920   การผลติผลติภณัฑ์ที่ได้จากการกลัน่ปิโตรเลยีม  

      19201 การผลติผลติภณัฑ์ที่ได้จากโรงกลัน่ปิโตรเลยีม 

      19202 การผลติเชือ้เพลงิชีวภาพ 

      19209 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลัน่ปิโตรเลยีม  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

20       การผลติเคมีภณัฑ์ และผลติภณัฑ์เคม ี 

  201     การผลติเคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน ปุ๋ ยเคมีและสารประกอบ
ไนโตรเจน พลาสติกและยางสงัเคราะห์ขัน้ต้น  

    2011   การผลติเคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน  

      20111 การผลติก๊าซที่ใช้ในงานอตุสาหกรรม 

      20112 การผลติสย้ีอมผ้าและสผีง 

      20113 การผลติเคมีภณัฑ์อนินทรีย์ขัน้มลูฐานอื่นๆ 

      20114 การผลติแอลกอฮอล์และเอสเตอร์ 

      20115 การผลติเคมีภณัฑ์อินทรีย์ขัน้มลูฐานอื่นๆ 

    2012   การผลติปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยทีม่ีธาตไุนโตรเจนเป็นสารประกอบ  

      20121 การผลติปุ๋ ยเคม ี

      20122 การผลติสารประกอบไนโตรเจน 

    2013   การผลติพลาสติกและยางสงัเคราะห์ขัน้ต้น  

      20131 การผลติเมด็พลาสติกและพลาสติกขัน้ต้น 

  



 

 
34 

หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

 20 201 2013 20132 การผลติยางสงัเคราะห์ขัน้ต้น 

  202     การผลติผลติภณัฑ์เคมชีนิดอื่นๆ  

    2021 20210 การผลติยาปราบศตัรูพชืและเคมภีณัฑ์อื่นๆ เพื่อการเกษตร 

    2022   การผลติส ีน า้มนัชกัเงาและสารเคลอืบประเภทเดียวกนั 
หมกึพิมพ์และน า้มนัทาไม้  

      20221 การผลติส ีน า้มนัชกัเงาและสารเคลอืบประเภทเดียวกนัและ 
น า้มนัทาไม้ 

      20222 การผลติหมกึพมิพ์ และผงหมกึ 

    2023   การผลติสบูแ่ละสารซกัฟอก ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดและ 
ขดัเงา น า้หอม และผลติภณัฑ์ในห้องน า้  

      20231 การผลติสบูแ่ละสารซกัฟอก ผลติภณัฑ์ที่ใช้ใน                 
การท าความสะอาดและขดัเงา 

      20232 การผลติเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และผลติภณัฑ์ในห้องน า้ 

    2029   การผลติผลติภณัฑ์เคมชีนิดอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

      20291 การผลติผลติภณัฑ์ที่เก่ียวกบัระเบิด 

      20292 การผลติกาวและเจลาติน 

      20293 การผลติน า้มนัหอมระเหย 

      20294 การผลติเคมีภณัฑ์ที่ใช้ในการถา่ยรูป 

      20299 การผลติผลติภณัฑ์เคมอีื่นๆ ซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  203 2030 20300 การผลติเส้นใยประดิษฐ์ 

21       การผลติเภสชัภณัฑ์พืน้ฐาน และการผลติสตูรต ารับทาง
เภสชักรรม  

  210 2100   การผลติเภสชัภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ทางยา และผลติภณัฑ์จาก
พืชสมนุไพร 

      21001 การผลติเภสชัภณัฑ์และเคมีภณัฑ์ที่ใช้รักษาโรค 

      21002 การผลติผลติภณัฑ์จากพืชและสตัว์ที่ใช้รักษาโรค 

22       การผลติผลติภณัฑ์ยางและพลาสติก  

  221     การผลติผลติภณัฑ์ยาง  

    2211   การผลติยางล้อและยางใน รวมถงึการหลอ่ดอกยางและ   
การซอ่มสร้างยางล้อ  

      22111 การผลติยางล้อและยางใน 
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22  221 2211 22112 การหลอ่ดอกยางและการซอ่มสร้างยางล้อ 

    2219   การผลติผลติภณัฑ์ยางชนิดอื่นๆ  

      22191 การผลติยางแผน่ และยางแทง่ 

      22192 การผลติน า้ยางข้น 

      22193 การผลติสิง่ของเคร่ืองใช้ด้านสขุอนามยัหรือเภสชักรรม        
ที่ท าจากยาง 

      22199 การผลติผลติภณัฑ์ยางอื่นๆ ซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  222     การผลติผลติภณัฑ์พลาสติก  

    2221 22210 การผลติผลติภณัฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคาร        
ที่ท าจากพลาสติก 

    2222 22220 การผลติบรรจภุณัฑ์พลาสติก 

    2223 22230 การผลติผลติภณัฑ์พลาสติกส าเร็จรูป 

    2229   การผลติผลติภณัฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้       
ในท่ีอื่น  

      22291 การผลติเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัวและในห้องน า้          
ที่ท าจากพลาสติก 

      22292 การผลติผลติภณัฑ์ไฟเบอร์กลาส 

      22299 การผลติผลติภณัฑ์พลาสติกอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

23       การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ 

  231 2310   การผลติแก้วและผลติภณัฑ์ที่ท าจากแก้ว  

      23101 การผลติแก้ว/กระจกแผน่ 

      23102 การผลติภาชนะ บรรจภุณัฑ์และเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร       
ที่ท าจากแก้ว 

      23103 การผลติไฟเบอร์กลาส 

      23109 การผลติผลติภณัฑ์แก้วอื่นๆ ซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  239     การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    2391 23910 การผลติผลติภณัฑ์วสัดทุนไฟ 

    2392   การผลติวสัดกุ่อสร้างทีว่ตัถดุิบหลกัท าจากดิน  

      23921 การผลติอิฐ 
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 23 239 2392 23922 การผลติกระเบือ้งปพูืน้ และแผน่เซรามกิ 

      23923 การผลติเคร่ืองสขุภณัฑ์เซรามกิ 

      23929 การผลติวสัดทุีใ่ช้ในการก่อสร้างอื่นๆ ที่ท าจากดินเหนยีว   
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    2393   การผลติผลติภณัฑ์เคร่ืองเคลอืบปอร์ซเลน และเซรามิก    
ชนิดอื่นๆ  

      23931 การผลติผลติภณัฑ์เซรามิก หรือเคร่ืองปัน้ดินเผาที่เป็น
เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร 

      23932 การผลติผลติภณัฑ์ประติมากรรม และของตกแตง่ที่ท าจาก
เซรามิก หรือเคร่ืองปัน้ดินเผา 

      23933 การผลติลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้า และอปุกรณ์ประกอบลกูถ้วย
ฉนวนไฟฟ้าที่ท าจากเซรามิก 

      23939 การผลติผลติภณัฑ์เคร่ืองเคลอืบปอร์ซเลน และเซรามิก   
ชนิดอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 

    2394   การผลติปนูซีเมนต์ปนูไลม์ (ปนูขาว) และปนูปลาสเตอร์  

      23941 การผลติปนูซีเมนต์ 

      23942 การผลติปนูไลม์ (ปนูขาว) และปนูปลาสเตอร์ 

    2395   การผลติผลติภณัฑ์คอนกรีต ปนูซีเมนต์ และปนูปลาสเตอร์ 

      23951 การผลติผลติภณัฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 

      23952 การผลติผลติภณัฑ์ปนูปลาสเตอร์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

      23953 การผลติคอนกรีตผสมเสร็จ 

      23954 การผลติผลติภณัฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 

      23959 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากคอนกรีต ซเีมนต์ และ  
ปนูปลาสเตอร์ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    2396   การตดัการขึน้รูป และการแตง่ส าเร็จหิน  

      23961 การผลติผลติภณัฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง 

      23969 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากหิน  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    2399   การผลติผลติภณัฑ์แร่อโลหะอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      23991 การผลติผลติภณัฑ์ขดัถ ู

      23992 การผลติวสัดทุีเ่ป็นฉนวนจากแร่ 
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23  239 2399 23999 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

24       การผลติโลหะขัน้มลูฐาน  

  241 2410   การผลติเหลก็และเหลก็กล้าขัน้มลูฐาน  

      24101 การผลติเหลก็และเหลก็กล้าขัน้มลูฐานขัน้ต้นและขัน้กลาง 

      24102 การผลติเหลก็และเหลก็กล้าแผน่ 

      24103 การผลติหลอด ทอ่ฮอลโลว์โฟรไฟล์ และอปุกรณ์ติดตัง้        
ที่เก่ียวข้องที่ท าจากเหลก็กล้า 

      24109 การผลติเหลก็ และเหลก็กล้าขัน้มลูฐานอื่นๆ ซึง่มิได้          
จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  242 2420   การผลติโลหะมีคา่ และโลหะอื่นที่ไมไ่ช่เหลก็ขัน้มลูฐาน 

      24201 การผลติโลหะมีคา่ 

      24202 การผลติอะลมูิเนยีม และผลติภณัฑ์อะลมูิเนียม 

      24203 การผลติสงักะส ีตะกัว่ ดีบกุ และผลติภณัฑ์ของของดงักลา่ว 

      24204 การผลติทองแดง และผลติภณัฑ์ทองแดง 

      24209 การผลติโลหะสามญั และผลติภณัฑ์โลหะสามญัอื่นๆ          
ที่มิใชเ่หลก็ 

  243     การหลอ่โลหะ  

    2431   การหลอ่เหลก็และเหลก็กล้า  

      24311 การหลอ่เหลก็ 

      24312 การหลอ่เหลก็กล้า 

    2432 24320 การหลอ่โลหะท่ีไมใ่ช่เหลก็และเหลก็กล้า 

25       การผลติผลติภณัฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้น 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  

  251     การผลติผลติภณัฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ถงัน า้ขนาดใหญ่
ที่เก็บกกัน า้ และเคร่ืองก าเนิดไอน า้ 

    2511   การผลติผลติภณัฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ  

      25111 การผลติผลติภณัฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะส าหรับใช้ในงาน
ก่อสร้าง 

      25112 การผลติโลหะท่ีเป็นโครงสร้างของการก่อสร้างอาคาร 
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25  251 2511 25113 การผลติประต ูหน้าตา่ง กรอบประต ูหน้าตา่ง ประตใูหญ่ 
และผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนัท่ีท าจากโลหะ 

      25119 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    2512   การผลติถงัน า้ขนาดใหญ่ (ที่มีความจเุกิน 300 ลติร) ท่ีเก็บ
กกัน า้และภาชนะบรรจทุี่ท าจากโลหะ  

      25121 การผลติหม้อน า้ส าหรับการท าความร้อนจากสว่นกลาง และ
เคร่ืองระบายความร้อน 

      25122 การผลติภาชนะบรรจสุิง่ของที่ท าจากโลหะ เพื่อเก็บก๊าซอดั
หรือ ก๊าซเหลว 

      25129 การผลติถงัน า้ขนาดใหญ่ (ที่มีความจเุกิน 300 ลติร) ท่ีเก็บ
กกัน า้ และภาชนะบรรจทุี่ท าจากโลหะ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น 

    2513 25130 การผลติเคร่ืองก าเนิดไอน า้ ยกเว้น หม้อต้มน า้ร้อนส าหรับ 
ท าความร้อนจากสว่นกลาง 

  252 2520   การผลติอาวธุ กระสนุ และวตัถรุะเบิด  

      25201 การผลติกระสนุ และวตัถรุะเบิด 

      25209 การผลติอาวธุหนกั อาวธุปืน รวมถึงอาวธุอื่นๆ ซึง่มิได้       
จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  259     การผลติผลติภณัฑ์โลหะประดิษฐ์ชนิดอื่นๆ กิจกรรมบริการ
งานโลหะ 

    2591 25910 การผลติผลติภณัฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอดั การตอกพิมพ์
และการรีด การผสมโลหะผง 

    2592   การปรับสภาพและการเคลอืบโลหะ การกดักลงึขึน้รูป 

      25921 การตกแตง่ และการเคลอืบโลหะ 

      25922 การกลงึกดัไสโลหะ 

    2593   การผลติเคร่ืองตดั เคร่ืองมือที่ใช้งานด้วยมือ และ          
เคร่ืองโลหะทัว่ไป  

      25931 การผลติเคร่ืองตดั 

      25932 การผลติกญุแจ และบานพบั 

      25939 การผลติเคร่ืองมือทีใ่ช้งานด้วยมอื และเคร่ืองโลหะทัว่ไป   
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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 25 259 2594   การผลติถงั กระป๋อง ถงักลมขนาดใหญ่ (ทีม่ีความจไุมเ่กิน 
300 ลติร) และภาชนะบรรจทุีค่ล้ายกนัท่ีท าจากโลหะ 

      25941 การผลติถงั ถงักลมขนาดใหญ่ (ที่มีความจไุมเ่กิน 300 ลติร) 
และภาชนะบรรจทุี่คล้ายกนัท่ีท าจากโลหะ 

      25949 การผลติกระป๋องโลหะ และบรรจภุณัฑ์อื่นๆท่ีท าจากโลหะ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    2595   การผลติของที่ท าจากลวด โซ ่ลวดสปริง สลกัเกลยีว และ 
ตะปคูวง  

      25951 การผลติลวด เคเบิล และของที่ท าจากลวด 

      25952 การผลติโซ ่ลวดสปริง สลกัเกลยีว และตะปคูวง 

    2599   การผลติผลติภณัฑ์โลหะประดิษฐ์  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

      25991 การผลติเคร่ืองสขุภณัฑ์ที่ท าจากโลหะ 

      25992 การผลติเคร่ืองใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากโลหะ 

      25993 การผลติตู้นิรภยั และเคร่ืองใช้ส านกังานท่ีท าจากโลหะ 
(ยกเว้น เฟอร์นเิจอร์) 

      25999 การผลติผลติภณัฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

26       การผลติผลติภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อิเลก็ทรอนิกส์ และอปุกรณ์
ทางทศันศาสตร์  

  261 2610   การผลติอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และแผน่วงจร  

      26101 การผลติชิน้สว่นอปุกรณ์แสดงภาพ 

      26102 การผลติตวัเก็บประจ ุและตวัต้านทานส าหรับวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ 

      26103 การผลติแผน่วงจรอิเลก็ทรอนิกส ์

      26104 การผลติอปุกรณ์กึง่ตวัน า และวงจรรวม 

      26109 การผลติสว่นประกอบอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  262 2620   การผลติคอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์ตอ่พว่ง  

      26201 การผลติคอมพวิเตอร์ และ/หรือการประกอบคอมพวิเตอร์ 

      26202 การผลติอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู 

      26203 การผลติจอคอมพิวเตอร์ 
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26  262 2620 26209 การผลติอปุกรณ์ตอ่พว่งอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  263 2630   การผลติเคร่ืองมือสือ่สาร  

      26301 การผลติโทรศพัท์ และโทรสารแบบใช้สาย 

      26302 การผลติอปุกรณ์สือ่สารแบบไร้สาย 

      26303 การผลติอปุกรณ์สือ่สารข้อมลูทีใ่ช้ในการสง่สญัญาณ
อิเลก็ทรอนิกส์ไปตามสายหรือออกอากาศ 

      26309 การผลติอปุกรณ์สือ่สารอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  264 2640   การผลติเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับผู้บริโภค  

      26401 การผลติเคร่ืองรับโทรทศัน์ (ทีว)ี 

      26402 การผลติเคร่ืองรับวิทย ุเคร่ืองบนัทกึ และท าส าเนาเสยีง    
และภาพ 

      26403 การผลติไมโครโฟนล าโพง และเคร่ืองขยายเสยีง 

      26409 การผลติเคร่ืองใช้อิเลก็ทรอนิกส์อืน่ๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน     
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  265     การผลติเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดัการทดสอบการน าร่อง และ
อปุกรณ์การควบคมุนาฬิกา 

    2651   การผลติเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดั การทดสอบ การน าร่อง 
และอปุกรณ์การควบคมุ 

      26511 การผลติเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดั การทดสอบ การน าร่อง 
และอปุกรณ์การควบคมุ (ยกเว้น ในทางอตุสาหกรรม) 

      26512 การผลติเคร่ืองมือใช้ในการวดั การทดสอบ และการควบคมุ
กระบวนการผลติในทางอตุสาหกรรม 

    2652   การผลตินาฬิกา  

      26521 การผลตินาฬิกา 

      26529 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ท่ีมีเคร่ืองนาฬิกาประกอบอยู ่

  266 2660 26600 การผลติเคร่ืองฉายรังสี และเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์        
ทางการแพทย์และทางการบ าบดัรักษา 

  267 2670   การผลติเคร่ืองมือทางทศันศาสตร์และอปุกรณ์การถา่ยภาพ  

      26701 การผลติเลนส์ 

      26702 การผลติเคร่ืองมือทางทศันศาสตร์ (ยกเว้น เลนส์) 

      26703 การผลติอปุกรณ์เก่ียวกบัการถ่ายภาพ และถ่ายภาพยนตร์ 

  268 2680 26800 การผลติสือ่แมเ่หลก็ และสือ่เชิงแสง 
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27       การผลติอปุกรณ์ไฟฟ้า  

  271 2710   การผลติมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 
และอปุกรณ์ควบคมุและจา่ยไฟฟ้า 

      27101 การผลติมอเตอร์ไฟฟ้า และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

      27102 การผลติหม้อแปลงไฟฟ้า 

      27103 การผลติอปุกรณ์ควบคมุและจ่ายไฟฟ้า 

  272 2720 27200 การผลติแบตเตอร่ี และหม้อสะสมไฟฟ้า 

  273     การผลติสายไฟฟ้า และอปุกรณ์การเดินสายไฟฟ้า  

    2731 27310 การผลติเคเบิลเส้นใยน าแสง 

    2732 27320 การผลติสายไฟฟ้าและเคเบิลส าหรับงานไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

    2733 27330 การผลติอปุกรณ์การเดินสายไฟฟ้า 

  274 2740   การผลติอปุกรณ์ส าหรับให้แสงสวา่ง  

      27401 การผลติหลอดไฟฟ้า 

      27409 การผลติอปุกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ส าหรับให้แสงสวา่ง 

  275 2750   การผลติเคร่ืองใช้ในครัวเรือน  

      27501 การผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนดิใช้ในครัวเรือน (ยกเว้น ประเภท
ผลติความร้อนด้วยไฟฟ้า) 

      27502 การผลติเคร่ืองใช้ในครัวเรือนประเภทผลติความร้อน       
ด้วยไฟฟ้า 

      27503 การผลติเคร่ืองใช้ในครัวเรือนประเภทผลติความร้อน           
ที่ไมต้่องใช้ไฟฟ้า 

  279 2790   การผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนดิอื่นๆ  

      27901 การผลติเคร่ืองจา่ยไฟฟ้าตอ่เนื่อง 

      27902 การผลติอปุกรณ์ให้สญัญาณแบบไฟฟ้า 

      27909 การผลติอปุกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
การผลติเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

28       การผลติเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

 281   การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้งานทัว่ไป 

   2811 28110 การผลติเคร่ืองยนต์ และเคร่ืองกงัหนั ยกเว้น เคร่ืองยนต์ทีใ่ช้
กบัอากาศยาน ยานยนต์ และจกัรยานยนต์ 
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 28 281 2812 28120 การผลติเคร่ืองสบูของไหล 

    2813   การผลติเคร่ืองสบู คอมเพรสเซอร์ ก๊อกน า้ และวาล์วอื่นๆ  

      28131 การผลติเคร่ืองสบูอื่นๆ และคอมเพรสเซอร์ 

      28132 การผลติก๊อก และวาล์วอื่นๆ 

    2814 28140 การผลติตลบัลกูปืน เกียร์ และอปุกรณ์ที่ใช้ขบัเคลือ่น 

    2815 28150 การผลติเตาอบ เตาหลอม และเตาเผา 

    2816 28160 การผลติอปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับยก และขนย้าย 

    2817 28170 การผลติเคร่ืองจกัรและเคร่ืองใช้ส านกังาน                
(ยกเว้น คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์ตอ่พว่ง) 

    2818 28180 การผลติเคร่ืองมือทีใ่ช้พลงังานขบัเคลือ่น 

    2819   การผลติเคร่ืองจกัรอื่นๆ ที่ใช้ในงานทัว่ไป 

      28191 การผลติเคร่ืองท าความเย็น 

      28199 การผลติเคร่ืองจกัรอื่นๆ ที่ใช้งานทัว่ไป  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  282     การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในงานเฉพาะอยา่ง 

    2821   การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการเกษตร และการป่าไม้  

      28211 การผลติรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตร และงานป่าไม้ 

      28219 การผลติเคร่ืองจกัรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตร และการป่า
ไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้) 

    2822   การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการขึน้รูปโลหะ และเคร่ืองมือกล 

      28221 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการขึน้รูปโลหะ 

      28229 การผลติเคร่ืองมือกลอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    2823 28230 การผลติเคร่ืองจกัรส าหรับงานโลหะกรรม 

    2824 28240 การผลติเคร่ืองจกัรส าหรับการท าเหมืองแร่ เหมืองหิน และ 
การก่อสร้าง 

    2825 28250 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในกระบวนการผลติอาหาร เคร่ืองดื่ม
และยาสบู 

    2826   การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลติสิง่ทอ เคร่ืองแตง่กาย 
และเคร่ืองหนงั 

      28261 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการเตรียมป่ัน ทอและถกันิตสิง่ทอ 
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 28 282 2826 28269 การผลติเคร่ืองจกัรอื่นๆ ที่ใช้ในการผลติสิง่ทอ  
เคร่ืองแตง่กาย และเคร่ืองหนงั 

    2829   การผลติเคร่ืองจกัรเพื่อใช้ในงานเฉพาะอยา่งอื่นๆ 

      28291 การผลติเคร่ืองจกัรเพื่อใช้ในการผลติกระดาษและ    
กระดาษแขง็ 

      28292 การผลติเคร่ืองจกัรเพื่อใช้งานกบัยางหรือพลาสติก 

      28299 การผลติเคร่ืองจกัรเพื่อใช้งานเฉพาะอยา่งอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

29       การผลติยานยนต์ รถพว่งและรถกึ่งพว่ง 

  291 2910   การผลติยานยนต์  

      29101 การผลติเคร่ืองยนต์ส าหรับยานยนต์ 

      29102 การผลติรถยนต์สว่นบคุคล 

      29103 การผลติรถกระบะ1ตนั 

      29104 การผลติยานยนต์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อการโดยสาร 

      29109 การผลติยานยนต์อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  292 2920   การผลติตวัถงัยานยนต์ การผลติรถพว่งและรถกึ่งพว่ง 

      29201 การผลติตวัถงัยานยนต์ 

      29202 การผลติรถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 

      29203 การผลติตู้บรรทกุสนิค้า 

  293 2930   การผลติชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมส าหรับยานยนต์  

      29301 การผลติที่นัง่ภายในยานยนต์ 

      29302 การผลติอปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ 

      29309 การผลติชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมอื่นๆ ส าหรับยานยนต์  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

30       การผลติอปุกรณ์ขนสง่อื่นๆ  

  301     การตอ่เรือใหญ่และเรือเลก็  

    3011 30110 การตอ่เรือใหญ่ และสิง่ก่อสร้างลอยน า้ 

    3012 30120 การตอ่เรือที่ใช้เพื่อความส าราญ และการกีฬา 

  302 3020 30200 การผลติหวัรถจกัร และตู้ส าหรับขนสง่ทางรถไฟหรือรถราง 

  303 3030 30300 การผลติอากาศยาน ยานอวกาศและเคร่ืองจกัรที่เก่ียวข้อง 

  304 3040 30400 การผลติยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ 
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 30 309     การผลติอปุกรณ์ขนสง่ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

    3091   การผลติจกัรยานยนต์  

      30911 การผลติจกัรยานยนต์ 

      30912 การผลติเคร่ืองยนต์ ชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมส าหรับ
จกัรยานยนต์ 

    3092   การผลติจกัรยานสองล้อและรถส าหรับคนพิการ  

      30921 การผลติจกัรยาน 

      30922 การผลติรถส าหรับคนพิการ 

    3099 30990 การผลติอปุกรณ์การขนสง่อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

31       การผลติเฟอร์นิเจอร์  

  310 3100   การผลติเฟอร์นิเจอร์  

      31001 การผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

      31002 การผลติเฟอร์นิเจอร์โลหะ 

      31003 การผลติฐานรองที่นอนและที่นอน 

      31009 การผลติเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากวสัดอุื่นๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีต 
หรือเซรามกิ) 

32       การผลติผลติภณัฑ์ประเภทอื่นๆ 

  321     การผลติเคร่ืองประดบัอญัมณี เคร่ืองประดบัเพชร พลอย
และ สิง่ของอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

    3211   การผลติเคร่ืองประดบัอญัมณี และสิง่ของอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

      32111 การผลติเคร่ืองประดบัจากอญัมณี และโลหะมีคา่ 

      32112 การผลติสิง่ของเคร่ืองใช้จากเพชร พลอย และโลหะมีคา่ 

      32113 การเจียระไน และการขดัเพชร พลอย 

    3212 32120 การผลติเคร่ืองประดบั ที่ท าจากอญัมณีเทียม และสิง่ของ    
ที่เก่ียวข้อง 

  322 3220   การผลติเคร่ืองดนตรี  

      32201 การผลติเคร่ืองดนตรีไทย 

      32209 การผลติเคร่ืองดนตรี ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  323 3230   การผลติเคร่ืองกีฬา  

      32301 การผลติลกูบอลที่ใช้ในการกีฬา 
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32  323 3230 32302 การผลติกระดานแลน่ใบและกระดานโต้คลืน่และอปุกรณ์
ส าหรับเลน่กีฬาทางน า้ 

      32303 การผลติอปุกรณ์ส าหรับกีฬาตกปลา 

      32309 การผลติอปุกรณ์กีฬาอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  324 3240   การผลติเกมและของเลน่  

      32401 การผลติของเลน่ท่ีมีล้อ 

      32402 การผลติตุ๊กตา 

      32409 การผลติเกมและของเลน่อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  325 3250   การผลติเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์และทาง 
ทนัตกรรม  

      32501 การผลติเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในทางการแพทย์         
(ยกเว้น ทางทนัตกรรม) 

      32502 การผลติเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในทางทนัตกรรม 

  329 3290   การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

      32901 การผลติไม้กวาดและแปรง 

      32902 การผลติอปุกรณ์เคร่ืองเขียน 

      32903 การผลติเคร่ืองอปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 

      32904 การผลติดอกไม้และต้นไม้ประดษิฐ์ 

      32909 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

33       การซอ่ม และการตดิตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  

  331     การซอ่มผลติภณัฑ์โลหะประดิษฐ์ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ 

    3311 33110 การซอ่มผลติภณัฑ์โลหะประดิษฐ์ 

    3312   การซอ่มเคร่ืองจกัร 

      33121 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งานทัว่ไป 

      33122 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งานเฉพาะอยา่ง 

    3313   การซอ่มอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และอปุกรณ์ทางทศันศาสตร์  

      33131 การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวดั การทดสอบ
การน าร่องและอปุกรณ์การควบคมุ 

      33132 การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองฉายรังสี และเคร่ืองมือ
อิเลก็ทรอนิกส์ทางการแพทย์และทางการบ าบดัรักษา 
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 33 331 3313 33133 การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองมอืทางทศันศาสตร์และ
อปุกรณ์ทางถ่ายภาพ 

    3314   การซอ่มอปุกรณ์ไฟฟ้า  

      33141 การซอ่มมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
และอปุกรณ์ควบคมุและจา่ยไฟฟ้า 

      33142 การซอ่มแบตเตอร่ี และหม้อสะสมไฟฟ้า 

      33149 การซอ่มอปุกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    3315   การซอ่มอปุกรณ์ขนสง่ ยกเว้น ยานยนต์ 

      33151 การซอ่มเรือ 

      33152 การซอ่มอากาศยาน 

      33159 การซอ่มอปุกรณ์ขนสง่อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
(ยกเว้น ยานยนต์) 

    3319 33190 การซอ่มอปุกรณ์อื่นๆ 

  332 3320 33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและอปุกรณ์ 

หมวดใหญ่ D       ไฟฟ้าก๊าซไอน า้ และระบบการปรับอากาศ  

35       ไฟฟ้าก๊าซไอน า้ และระบบการปรับอากาศ  

  351 3510   การผลติ การสง่ และการจา่ยกระแสไฟฟ้า 

      35101 การผลติ และการสง่ไฟฟ้า 

      35102 การจา่ยไฟฟ้า 

  352 3520   การผลติก๊าซ การจ่ายเชือ้เพลงิก๊าซผา่นทอ่หลกั  

      35201 การผลติก๊าซ 

      35202 การจา่ยเชือ้เพลงิก๊าซผา่นทอ่หลกั 

  353 3530   การจดัหาไอน า้ และระบบการปรับอากาศ  

      35301 การผลติน า้แขง็ชนดิไมใ่ช้เพื่อการบริโภค 

      35302 การจดัหาไอน า้ และระบบการปรับอากาศ                 
(ยกเว้น การผลติน า้แขง็ ชนิดไมใ่ช้เพื่อการบริโภค) 

หมวดใหญ่ E       การจดัหาน า้ การจดัการน า้เสยี และของเสยี              
รวมถงึกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

36       การเก็บกกัน า้ การจดัหาน า้ และการจา่ยน า้  

  360 3600   การเก็บกกัน า้ การจดัหาน า้ และการจา่ยน า้  

      36001 การเก็บกกัน า้ 
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 36 360 3600 36002 การจดัหาน า้ และการจา่ยน า้ส าหรับใช้ในครัวเรือนและ
อตุสาหกรรมผา่นระบบประปา 

      36003 การจดัหาน า้ และการจา่ยน า้ส าหรับใช้ในการเกษตร 

      36009 การจดัหา และการจ่ายน า้อื่นๆ ซืง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

37       การจดัการน า้เสยี  

  370 3700 37000 การจดัการน า้เสยี 

38       การเก็บรวบรวมของเสยี การบ าบดัและการก าจดัของเสยี
การน าของเสยีกลบัมาใช้ใหม ่

  381     การเก็บรวบรวมของเสยี  

    3811 38110 การเก็บรวบรวมของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตราย 

    3812 38120 การเก็บรวบรวมของเสยีที่เป็นอนัตราย 

  382     การบ าบดั และการก าจดัของเสยี  

    3821   การบ าบดั และการก าจดัของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตราย 

      38211 การบ าบดั และการก าจดัของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตราย           
โดยการฝังกลบ อยา่งถกูสขุอนามยั 

      38212 การบ าบดั และการก าจดัของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตราย           
โดยการเผาด้วยเตาเผาขยะ 

      38213 การบ าบดั และการก าจดัของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตราย           
โดยวิธีชีวภาพ 

      38219 การบ าบดั และการก าจดัของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตราย          
โดยวิธีอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    3822   การบ าบดั และการก าจดัของเสยีที่เป็นอนัตราย  

      38221 การบ าบดั และการก าจดักากสารกมัมนัตรังสี 

      38222 การบ าบดั และการก าจดัของเสยีที่เป็นอนัตราย           
ยกเว้น กากสารกมัมนัตรังส ี

  383 3830 38300 การน าวสัดทุี่ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่ 

39       กิจกรรมการบ าบดั และการจดับริการเก็บของเสยีอื่นๆ  

  390 3900 39000 กิจกรรมการบ าบดั และการจดับริการเก็บของเสยีอื่นๆ 

หมวดใหญ่ F       การก่อสร้าง 

41       การก่อสร้างอาคาร 

  410 4100   การก่อสร้างอาคาร  
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41  410 4100 41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั 

      41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไมใ่ช่ที่พกัอาศยั 

42       งานวศิวกรรมโยธา  

  421 4210   การก่อสร้างถนน และทางรถไฟ  

      42101 การก่อสร้างถนนสะพาน และอโุมงค์ 

      42102 การก่อสร้างทางรถไฟ และรถใต้ดิน 

  422 4220   การก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภค  

      42201 การก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภคเก่ียวกบัน า้ น า้มนั  
และก๊าซ 

      42202 การก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภคเก่ียวกบัสายสง่ไฟฟ้า
ก าลงัและสายสญัญาณสือ่สาร 

  429 4290   การก่อสร้างโครงการวศิวกรรรมโยธาอื่นๆ  

      42901 การก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค สิง่อ านวยความสะดวก 
(ยกเว้น ตวัอาคารของโรงงานอตุสาหกรรม) และโครงการ
วิศวกรรมโยธาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในน า้ 

      42909 การก่อสร้างโครงการวศิวกรรมโยธาอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภท
ไว้ในท่ีอื่น 

43       งานก่อสร้างเฉพาะทาง  

  431     การรือ้ถอน และการเตรียมสถานที่ก่อสร้าง  

    4311 43110 การรือ้ถอน 

    4312 43120 การเตรียมสถานท่ีก่อสร้าง 

  432     กิจกรรมการตดิตัง้ไฟฟ้า ระบบทอ่ และสิง่ก่อสร้างอื่นๆ  

    4321 43210 การติดตัง้ไฟฟ้า 

    4322   การติดตัง้ระบบทอ่ระบบท าความร้อนและระบบปรับอากาศ 

      43221 การติดตัง้ระบบประปา และระบายน า้ 

      43222 การติดตัง้ระบบท าความร้อน 

      43223 การติดตัง้ระบบระบายอากาศ 

    4329   การติดตัง้สิง่ก่อสร้างอื่นๆ  

      43291 การติดตัง้ฉนวน 

      43299 การติดตัง้สิง่ก่อสร้างอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  433 4330   การตกแตง่อาคารให้เสร็จสมบรูณ์  
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 43 433 4330 43301 การติดตัง้สว่นประกอบอาคาร และการตกแตง่ภายใน 

      43302 การปพูืน้ และผนงั 

      43303 การทาส ี

      43309 การตกแตง่อาคารให้เสร็จสมบรูณ์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  439 4390   กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ  

      43901 การก่อสร้างฐานรากรวมถงึการตอกเสาเข็ม 

      43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

หมวดใหญ่ G       การขายสง่และการขายปลกี การซอ่มยานยนต์และ
จกัรยานยนต์ 

45       การขายสง่การขายปลกี การซอ่มยานยนต์และจกัรยานยนต์  

  451 4510   การขายยานยนต์  

      45101 การขายยานยนต์ใหมช่นดิรถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถกระบะ
รถตู้ และรถขนาดเลก็ที่คล้ายกนั 

      45102 การขายยานยนต์ใหมช่นดิรถบรรทกุและยานยนต์หนกัอื่นๆ 

      45103 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถกระบะ 
รถตู้  และรถขนาดเลก็ที่คล้ายกนั 

      45104 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทกุ และยานยนต์หนกัอื่นๆ 

  452 4520   การบ ารุงรักษา และการซอ่มยานยนต์  

      45201 การบ ารุงรักษา และการซอ่มระบบเคร่ืองยนต์                 
และชิน้สว่นยานยนต์ 

      45202 การบ ารุงรักษา และการซอ่มตวัถงัประตหูน้าตา่ง            
และอื่นๆ ที่คล้ายกนั 

      45203 การบ ารุงรักษายานยนต์ทัว่ไป 

  453 4530   การขายชิน้สว่น และอปุกรณ์เสริมของยานยนต์  

      45301 การขายสง่ชิน้สว่น และอปุกรณ์เสริมใหมข่องยานยนต์ 

      45302 การขายปลกีชิน้สว่น และอปุกรณ์เสริมใหมข่องยานยนต์ 

      45303 การขายสง่ และขายปลกีชิน้สว่น และอปุกรณ์เสริมเกา่     
ของยานยนต์ 

  454 4540   การขายการบ ารุงรักษา และการซอ่มจกัรยานยนต์ชิน้สว่น
และอปุกรณ์เสริมที่เก่ียวเนื่อง  
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 45 454 4540 45401 การขายจกัรยานยนต์ 

      45402 การขายสง่ชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมใหมข่องจกัรยานยนต์ 

      45403 การขายปลกีชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมใหมข่องจกัรยานยนต์ 

      45404 การขายสง่และปลกีชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมเกา่ของ
จกัรยานยนต์ 

      45405 การบ ารุงรักษาและการซอ่มจกัรยานยนต์ 

46       การขายสง่ ยกเว้น ยานยนต์และจกัรยานยนต์  

  461 4610   การขายสง่โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง  

      46101 การขายสง่วตัถดุิบทางการเกษตร และสตัว์มีชีวิต            
โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

      46102 การขายสง่อาหารเคร่ืองดืม่ และยาสบู                           
โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

      46103 การขายสง่สิง่ทอ เสือ้ผ้า รองเท้า เคร่ืองหนงั และของใช้     
ในครัวเรือน โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

      46104 การขายสง่คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์  
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และเคร่ืองมือสือ่สาร                    
โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

      46105 การขายสง่เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม โดยได้รับคา่ตอบแทน
หรือตามสญัญาจ้าง 

      46106 การขายสง่เชือ้เพลงิสนิแร่โลหะ โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือ
ตามสญัญาจ้าง 

      46107 การขายสง่วสัดทุี่ใช้ในการก่อสร้าง ผลติภณัฑ์โลหะ อปุกรณ์
ระบบทอ่ โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

      46108 การขายสง่สนิค้าเฉพาะอยา่งอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้     
ในท่ีอื่น โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

      46109 การขายสง่สนิค้าทัว่ไป โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือ           
ตามสญัญาจ้าง 

  462 4620   การขายสง่วตัถดุิบทางการเกษตร และสตัว์มีชีวิต  

      46201 การขายสง่ข้าวเปลอืก และธญัพชือื่นๆ 

      46202 การขายสง่พืชน า้มนัท่ีใช้ในการผลติน า้มนัพืช 

      46203 การขายสง่ยาสบูท่ียงัไมเ่ป็นผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป 

      46204 การขายสง่สตัว์มีชีวิต 
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46  462 4620 46205 การขายสง่ดอกไม้ ต้นไม้ และเมลด็พนัธุ์พืช 

      46206 การขายสง่อาหารสตัว์ 

      46209 การขายสง่วตัถดุิบอื่นๆ ทางการเกษตร  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  463     การขายสง่อาหารเคร่ืองดืม่ และยาสบู 

    4631   การขายสง่อาหาร  

      46311 การขายสง่เนือ้สตัว์ และผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์ 

      46312 การขายสง่ปลา และผลติภณัฑ์สตัว์น า้ 

      46313 การขายสง่ผกั และผลไม้ 

      46314 การขายสง่ผลติภณัฑ์นม 

      46315 การขายสง่ข้าว และผลติภณัฑ์ที่ได้จากการโรงสข้ีาว 

      46316 การขายสง่ผลติภณัฑ์ขนมอบ ไข ่น า้มนั และไขมนั             
ที่ใช้ในการบริโภค 

      46317 การขายสง่น า้ตาล ช็อกโกแลต และลกูกวาด 

      46318 การขายสง่กาแฟ ชา โกโก้ 

      46319 การขายสง่ผลติภณัฑ์อาหารอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    4632   การขายสง่เคร่ืองดืม่ และยาสบู  

      46321 การขายสง่เคร่ืองดืม่ที่มีแอลกอฮอล์ 

      46322 การขายสง่เคร่ืองดืม่ที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ 

      46323 การขายสง่ผลติภณัฑ์ยาสบู 

  464     การขายสง่สนิค้าในครัวเรือน  

    4641   การขายสง่สิง่ทอ เสือ้ผ้า และรองเท้า 

      46411 การขายสง่ด้าย และผ้า 

      46412 การขายสง่ของใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากสิง่ทอ 

      46413 การขายสง่อปุกรณ์ตดัเย็บ 

      46414 การขายสง่เสือ้ผ้า 

      46415 การขายสง่รองเท้า 

    4642   การขายสง่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส์                  
ชนิดใช้ในครัวเรือน  
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 46 464 4642 46421 การขายสง่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส์                  
ชนิดใช้ในครัวเรือน 

      46422 การขายสง่อปุกรณ์ส าหรับให้แสงสวา่ง 

    4643   การขายสง่สนิค้าวฒันธรรม และนนัทนาการ  

      46431 การขายสง่หนงัสอืหนงัสอืพมิพ์ และเคร่ืองเขียน 

      46432 การขายสง่สือ่บนัทกึเสยีง และวดีิทศัน์ที่บนัทกึข้อมลูแล้ว 

      46433 การขายสง่เคร่ืองกีฬา 

      46434 การขายสง่เกม และของเลน่ 

      46439 การขายสง่สนิค้าวฒันธรรม และนนัทนาการอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    4644   การขายสง่สนิค้าทางเภสชัภณัฑ์ และทางการแพทย์ 
เคร่ืองหอม และเคร่ืองส าอาง 

      46441 การขายสง่สนิค้าทางเภสชัภณัฑ์ และทางการแพทย์ 

      46442 การขายสง่เคร่ืองหอม 

      46443 การขายสง่เคร่ืองส าอาง 

    4649   การขายสง่สนิค้าในครัวเรือนอ่ืนๆ  

      46491 การขายสง่อปุกรณ์ถ่ายภาพ และทศันศาสตร์ 

      46492 การขายสง่นาฬิกา และเคร่ืองประดบั 

      46493 การขายสง่เคร่ืองหนงั และเคร่ืองใช้ส าหรับการเดินทาง 

      46494 การขายสง่เฟอร์นเิจอร์ชนดิใช้ในครัวเรือน 

      46495 การขายสง่เคร่ืองดินเผา เคร่ืองแก้ว และเคร่ืองครัว 

      46499 การขายสง่สนิค้าในครัวเรือนอ่ืนๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้      
ในท่ีอื่น 

  465     การขายสง่เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆ 

    4651 46510 การขายสง่คอมพิวเตอร์อปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพวิเตอร์ และ
ซอฟต์แวร์ 

    4652   การขายสง่อปุกรณ์ และชิน้สว่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ และ
ทางการสือ่สารโทรคมนาคม  

      46521 การขายสง่อปุกรณ์ และชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์ 

      46522 การขายสง่โทรศพัท์ และอปุกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคม 

    4653 46530 การขายสง่เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และเคร่ืองใช้ทางการเกษตร 
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 46 465 4659   การขายสง่เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์อื่นๆ  

      46591 การขายสง่อปุกรณ์ขนสง่ (ยกเว้น ยานยนต์จกัรยานยนต์ 
และจกัรยาน) 

      46592 การขายสง่เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์งานวิศวกรรมโยธางาน
เหมืองแร่ และงานก่อสร้าง 

      46593 การขายสง่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพื่อใช้ในงานอตุสาหกรรม 

      46594 การขายสง่เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์               
ชนิดใช้ในส านกังาน 

      46599 การขายสง่เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  466     การขายสง่สนิค้าเฉพาะทางอื่นๆ 

    4661   การขายสง่เชือ้เพลงิแข็ง เชือ้เพลงิเหลว และเชือ้เพลงิก๊าซ 
รวมทัง้ผลติภณัฑ์ที่เก่ียวเนื่อง  

      46611 การขายสง่เชือ้เพลงิแข็ง 

      46612 การขายสง่เชือ้เพลงิเหลว 

      46613 การขายสง่เชือ้เพลงิก๊าซ 

      46614 การขายสง่ผลติภณัฑ์ที่ได้จากการกลัน่ปิโตรเลยีม 

    4662   การขายสง่โลหะ และสนิแร่โลหะ  

      46621 การขายสง่แร่โลหะท่ีเป็นเหลก็ และนอกกลุม่เหลก็ 

      46622 การขายสง่เหลก็ เหลก็กล้า และโลหะท่ีนอกกลุม่เหลก็ 
ขัน้มลูฐาน 

    4663   การขายสง่วสัดกุ่อสร้าง เคร่ืองโลหะ อปุกรณ์ และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เก่ียวกบัการวางทอ่ และการท าความร้อน  

      46631 การขายสง่อิฐ หิน ปนู ทราย และผลติภณัฑ์คอนกรีต 

      46632 การขายสง่ไม้ และผลติภณัฑ์จากไม้แปรรูปขัน้ต้น 

      46633 การขายสง่สทีา น า้มนัชกัเงา และแลกเกอร์ 

      46634 การขายสง่อปุกรณ์การวางทอ่ และเคร่ืองสขุภณัฑ์ 

      46639 การขายสง่วสัดกุ่อสร้างอื่นๆ ซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    4669   การขายสง่ของเสยีและเศษวสัด ุและผลติภณัฑ์อื่นๆ          
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

      46691 การขายสง่เคมีภณัฑ์ทางอตุสาหกรรม 

      46692 การขายสง่ปุ๋ ย และเคมีภณัฑ์ทางการเกษตร 
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 46 466 4669 46693 การขายสง่ยางพารา และพลาสตกิขัน้ต้น 

      46694 การขายสง่บรรจภุณัฑ์ชนดิใช้ในทางอตุสาหกรรม 

      46695 การขายสง่ของเสยี และเศษวสัดเุพื่อน ากลบัมาใช้ใหม ่

      46696 การขายสง่สนิค้าเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ 

      46699 การขายสง่ผลติภณัฑ์อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  469 4690 46900 การขายสง่สนิค้าทัว่ไป 

47       การขายปลกียกเว้นยานยนต์ และจกัรยานยนต์  

  471     การขายปลกีในร้านค้าทัว่ไป 

    4711   การขายปลกีในร้านค้าทัว่ไปท่ีมีอาหารเคร่ืองดืม่หรือยาสบู
เป็นสนิค้าหลกั  

      47111 ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

      47112 ดิสเคาท์สโตร์/ซุปเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต 

      47113 ร้านสะดวกซือ้/มินิมาร์ท 

      47114 ร้านขายของช า 

    4719 47190 การขายปลกีสนิค้าอื่นๆ ในร้านค้าทัว่ไป 

  472     การขายปลกีอาหารเคร่ืองดืม่ และยาสบูในร้านค้าเฉพาะ  

    4721   การขายปลกีอาหารในร้านค้าเฉพาะ  

      47211 ร้านขายปลกีเนือ้สตัว์ และผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์ 

      47212 ร้านขายปลกีปลา และผลติภณัฑ์สตัว์น า้ 

      47213 ร้านขายปลกีผกั และผลไม้ 

      47214 ร้านขายปลกีข้าว และผลติภณัฑ์ที่ได้จากการสข้ีาว 

      47215 ร้านขายปลกีผลติภณัฑ์ขนมอบ 

      47219 ร้านขายปลกีอาหารอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    4722   การขายปลกีเคร่ืองดืม่ในร้านค้าเฉพาะ  

      47221 ร้านขายปลกีเคร่ืองดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์ 

      47222 ร้านขายปลกีเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล ์

    4723 47230 การขายปลกีผลติภณัฑ์ยาสบูในร้านค้าเฉพาะ 

  473 4730 47300 การขายปลกีเชือ้เพลงิยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ (สถานี ป๊ัม) 
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 47 474     การขายปลกีเคร่ืองมือสารสนเทศ และการสือ่สาร 
ในร้านเฉพาะ  

    4741   การขายปลกีคอมพิวเตอร์อปุกรณ์ตอ่พว่งซอฟต์แวร์ และ
อปุกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคมในร้านค้าเฉพาะ 

      47411 ร้านขายปลกีคอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพวิเตอร์ 

      47412 ร้านขายปลกีเคร่ืองเลน่วดีิโอเกม และซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 

      47413 ร้านขายปลกีอปุกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคม 

    4742 47420 การขายปลกีอปุกรณ์ที่เก่ียวกบัภาพ และเสยีงในร้านเฉพาะ 

  475     การขายปลกีเคร่ืองใช้อื่นๆ ในครัวเรือนในร้านค้าเฉพาะ  

    4751   การขายปลกีสิง่ทอในร้านค้าเฉพาะ  

      47511 การขายปลกีด้าย และผ้า 

      47512 ร้านขายปลกีของใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากสิง่ทอ 

      47513 ร้านขายปลกีอปุกรณ์ตดัเย็บ 

    4752   การขายปลกีเคร่ืองมือที่ท าจากโลหะสี และกระจก 
ในร้านค้าเฉพาะ 

      47521 ร้านขายปลกีเคร่ืองโลหะ 

      47522 ร้านขายปลกีสทีา น า้มนัชกัเงา และแลกเกอร์ 

      47523 ร้านขายปลกีอปุกรณ์การวางทอ่ และเคร่ืองสขุภณัฑ์ 

      47524 ร้านขายปลกีวสัดกุ่อสร้างอื่นๆ 

      47525 ร้านขายปลกีวสัดกุ่อสร้างหลายชนิดรวมถงึวสัดอุปุกรณ์ 
และเคร่ืองมือชนิดน าไปใช้ท างานได้ด้วยตวัเอง 

    4753 47530 การขายปลกีพรม พรมหนา วสัดปิุดฝาผนงั และปพูืน้ 
ในร้านค้าเฉพาะ 

    4759   การขายปลกีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์  
อปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง และของใช้ในครัวเรือนชนิดอื่นๆ  
ในร้านค้าเฉพาะ 

      47591 ร้านขายปลกีเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 

      47592 ร้านขายปลกีเคร่ืองดินเผา เคร่ืองแก้ว และเคร่ืองครัว 

      47593 ร้านขายปลกีอปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสวา่ง 

      47594 ร้านขายปลกีอปุกรณ์เก่ียวกบัเคร่ืองดนตรี 

      47595 ร้านขายปลกีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน 
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 47 475 4759 47599 ร้านขายปลกีของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  476     การขายปลกีสนิค้าทางวฒันธรรม และนนัทนาการ 
ในร้านค้าเฉพาะ  

    4761   การขายปลกีหนงัสอื หนงัสอืพิมพ์ และเคร่ืองเขยีน 
ที่มีอยูใ่นร้านค้าเฉพาะ 

      47611 ร้านขายปลกีหนงัสอื หนงัสอืพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร 

      47612 ร้านขายปลกีเคร่ืองเขียน และเคร่ืองใช้ส านกังาน 

    4762 47620 การขายปลกีสือ่บนัทกึเสยีงเพลง และสือ่บนัทกึวีดิทศัน์ 
ในร้านค้าเฉพาะ 

    4763 47630 การขายปลกีเคร่ืองกีฬาในร้านค้าเฉพาะ 

    4764 47640 การขายปลกีเกม และของเลน่ในร้านค้าเฉพาะ 

    4769   การขายปลกีสนิค้าทางวฒันธรรม และนนัทนาการอื่นๆ 
ในร้านค้าเฉพาะ 

      47691 ร้านขายปลกีผลติภณัฑ์งานฝีมือคนไทย และของที่ระลกึ 

      47699 ร้านขายปลกีสนิค้าทางวฒันธรรม และนนัทนาการอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  477     การขายปลกีสนิค้าอื่นๆ ในร้านค้าเฉพาะ  

    4771   การขายปลกีเสือ้ผ้า รองเท้า และเคร่ืองหนงัในร้านค้าเฉพาะ  

      47711 ร้านขายปลกีเสือ้ผ้า 

      47712 ร้านขายปลกีรองเท้า 

      47713 ร้านขายปลกีเคร่ืองหนงั ยกเว้นรองเท้า 

    4772   การขายปลกีสนิค้าทางเภสชัภณัฑ์ และทางการแพทย์ 
เคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และผลติภณัฑ์ที่ใช้ในห้องน า้ 
ในร้านค้าเฉพาะ  

      47721 ร้านขายปลกีสนิค้าทางเภสชัภณัฑ์ และเวชภณัฑ์ 

      47722 ร้านขายปลกีเคร่ืองหอม 

      47723 ร้านขายปลกีเคร่ืองส าอาง 

    4773   การขายปลกีสนิค้าใหมอ่ื่นๆ ในร้านค้าเฉพาะ  

      47731 ร้านขายปลกีนาฬิกา แวน่ตา และอปุกรณ์ถ่ายภาพ 

      47732 ร้านขายปลกีเคร่ืองประดบั 
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 47 477 4773 47733 ร้านขายปลกีดอกไม้ ต้นไม้ และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

      47734 ร้านขายปลกีสตัว์เลีย้ง และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

      47735 ร้านขายปลกีก๊าซ และเชือ้เพลงิอืน่ๆ ส าหรับใช้ในครัวเรือน 

      47739 ร้านขายปลกีสนิค้าใหมอ่ื่นๆ ซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในท่ือื่น 

    4774   การขายปลกีสนิค้ามือสองในร้านค้าเฉพาะ 

      47741 ร้านขายปลกีวตัถโุบราณ 

      47742 ร้านขายปลกีเคร่ืองแตง่กาย รองเท้า และเคร่ืองหนงัที่ใช้แล้ว 

      47743 ร้านขายปลกีคอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม
ที่ใช้แล้ว 

      47744 ร้านขายปลกีเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใช้ 
ในครัวเรือนท่ีใช้แล้ว 

      47745 ร้านขายปลกีหนงัสอื หนงัสอืพิมพ์ วารสาร  
และนิตยสารที่ใช้แล้ว 

      47749 ร้านขายปลกีสนิค้าใช้แล้วอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  478     การขายปลกีบนแผงลอยและตลาด  

    4781   การขายปลกีผลติภณัฑ์อาหารเคร่ืองดื่ม และยาสบู 
บนแผงลอยและตลาด 

      47811 การขายปลกีผลติภณัฑ์อาหารบนแผงลอยและตลาด 

      47812 การขายปลกีเคร่ืองดืม่บนแผงลอยและตลาด 

      47813 การขายปลกีผลติภณัฑ์ยาสบูบนแผงลอยและตลาด 

    4782   การขายปลกีสิง่ทอเสือ้ผ้าและรองเท้าบนแผงลอยและตลาด 

      47821 การขายปลกีสิง่ทอบนแผงลอยและตลาด 

      47822 การขายปลกีเสือ้ผ้า รองเท้า และเคร่ืองหนงับนแผงลอย 
และตลาด 

    4789   การขายปลกีสนิค้าอื่นๆ บนแผงลอยและตลาด  

      47891 การขายปลกีคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม 
บนแผงลอยและตลาด 

      47892 การขายปลกีเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใช้ 
ในครัวเรือนบนแผงลอยและตลาด 

      47893 การขายปลกีหนงัสอื หนงัสอืพิมพ์ วารสารและนิตยสาร    
บนแผงลอยและตลาด 
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 47 478 4789 47894 การขายปลกีสือ่บนัทกึเสยีง และภาพบนแผงลอยและตลาด 

      47895 การขายปลกีสนิค้าทางเภสชัภณัฑ์ และเวชภณัฑ์  
เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอางบนแผงลอยและตลาด 

      47896 การขายปลกีนาฬิกา แวน่ตา เคร่ืองเพชร พลอยบนแผงลอย 
และตลาด 

      47897 การขายปลกีดอกไม้ ต้นไม้ สตัว์เลีย้ง และอาหารส าหรับ
สตัว์เลีย้งบนแผงลอยและตลาด 

      47899 การขายปลกีสนิค้าอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
บนแผงลอยและตลาด 

  479     การขายปลกีที่ไมไ่ด้กระท าในร้านค้าแผงลอยหรือตลาด 

    4791   การขายปลกีผา่นการสัง่ซือ้ทางไปรษณีย์หรือ 
ทางอินเทอร์เน็ต  

      47911 การขายปลกีโดยการรับสัง่สนิค้าทางไปรษณีย์โทรทศัน์วิทย ุ
และโทรศพัท์ 

      47912 การขายปลกีทางอินเทอร์เนต็ 

    4799   การขายปลกีโดยวิธีอื่นๆ ที่ไมไ่ด้กระท าในร้านค้าแผงลอย
หรือตลาด 

      47991 การขายตรง 

      47999 การขายปลกีโดยไมม่ีร้าน  ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

หมวดใหญ่ H       การขนสง่ และสถานท่ีเก็บสนิค้า  

49       การขนสง่ทางบก และการขนสง่ทางทอ่ล าเลยีง  

  491     การขนสง่ทางรถไฟ  

    4911 49110 การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถไฟระหวา่งเมือง 

    4912 49120 การขนสง่สนิค้าทางรถไฟ 

  492 4920   การขนสง่ผู้ โดยสารด้วยรถโดยสารประจ าทาง  

      49201 การขนสง่ผู้ โดยสารด้วยรถโดยสารประจ าทางในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

      49202 การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสารประจ าทางระหวา่ง
กรุงเทพฯ กบัจงัหวดัอื่น 

      49203 การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสารประจ าทางระหวา่งจงัหวดั 

      49204 การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสารประจ าทางในชนบท 
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49  492 4920 49209 การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสารประจ าทางอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  493     การขนสง่ทางบกอื่นๆ  

    4931 49310 การขนสง่ผู้ โดยสารในเขตเมือง และปริมณฑล  
ยกเว้น ทางรถโดยสารประจ าทาง 

    4932   การขนสง่ผู้ โดยสารทางบกอื่นๆ 

      49321 การขนสง่ผู้ โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่ 

      49322 การขนสง่ผู้ โดยสารโดยรถสามล้อเคร่ือง และ 
จกัรยานยนต์รับจ้าง 

   49323 การขนสง่และขนถา่ยสนิค้า รวมถึงคนโดยสาร 

      49329 การขนสง่ผู้ โดยสารทางบกอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    4933   การขนสง่สนิค้าทางถนน 

      49331 การขนสง่สนิค้าแชเ่ย็น หรือแช่แข็งทางถนน 

      49332 การขนสง่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมทางถนน 

      49333 การขนสง่ของเหลวหรือก๊าซ (ยกเว้น ก๊าซธรรมชาต)ิทางถนน 

      49334 การขนสง่สนิค้าที่บรรจใุนตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน 

      49339 การขนสง่สนิค้าอื่นๆ ทางถนน ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  494 4940 49400 การขนสง่ทางระบบทอ่ล าเลยีง 

50       การขนสง่ทางน า้ 

  501     การขนสง่ทางทะเล และตามแนวชายฝ่ังทะเล  

    5011   การขนสง่ผู้ โดยสารทางทะเล และตามแนวชายฝ่ังทะเล  

      50111 การขนสง่ผู้ โดยสารทางทะเล และตามแนวชายฝ่ังทะเล 
โดยเรือโดยสารข้ามฟาก 

      50112 การขนสง่ผู้ โดยสารทางทะเล และตามแนวชายฝ่ังทะเล 
โดยเรือทอ่งเที่ยวหรือเรือโดยสารทศันาจรขนาดใหญ่ 

      50119 การขนสง่ผู้ โดยสารทางทะเล และตามแนวชายฝ่ังทะเล 
โดยเรืออื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    5012   การขนสง่สนิค้าทางทะเล และตามแนวชายฝ่ังทะเล  

      50121 การขนสง่สนิค้าทางทะเล และตามแนวชายฝ่ังทะเล 

      50122 การบริการลากจงู และดนั เรือล าเลยีง/สิง่ก่อสร้างลอยน า้  
ที่ด าเนินการทางทะเล และตามแนวชายฝ่ังทะเล 
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50  502   การขนสง่ทางน า้ภายในประเทศ 

  5021   การขนสง่ผู้ โดยสารทางน า้ภายในประเทศ  

      50211 การขนสง่ผู้ โดยสารทางน า้ภายในประเทศโดยเรือโดยสาร
ข้ามฟาก 

      50212 การขนสง่ผู้ โดยสารทางน า้ภายในประเทศโดยเรือทศันาจร
หรือเรือส าราญกีฬา 

      50219 การขนสง่ผู้ โดยสารทางน า้ภายในประเทศโดยเรืออื่นๆ      
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    5022   การขนสง่สนิค้าทางน า้ภายในประเทศ  

      50221 การขนสง่ทางน า้ภายในประเทศ 

      50222 การบริการลากจงูหรือการดนั เรือล าเลยีง และสิง่ก่อสร้าง
ลอยน า้ที่ด าเนินการทางน า้ภายในประเทศ 

51       การขนสง่ทางอากาศ  

  511 5110   การขนสง่ผู้ โดยสารทางอากาศ  

      51101 การขนสง่ผู้ โดยสารทางอากาศทีม่ีตารางเวลา 

      51102 การขนสง่ผู้ โดยสารทางอากาศที่ไมม่ีตารางเวลา 

  512 5120   การขนสง่สนิค้าทางอากาศ  

      51201 การขนสง่สนิค้าทางอากาศทีม่ีตารางเวลา 

      51202 การขนสง่สนิค้าทางอากาศที่ไมม่ตีารางเวลา 

52       กิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัคลงัสนิค้า และกิจกรรมสนบัสนนุการ
ขนสง่  

  521 5210   กิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัคลงัสนิค้าและการจดัเก็บสนิค้า  

      52101 กิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัคลงัสนิค้าและการจดัเก็บสนิค้าแชเ่ย็น
หรือแช่แข็ง 

      52102 กิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัคลงัสนิค้าและการจดัเก็บสนิค้าธญัพืช 

      52109 กิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัคลงัสนิค้าและการจดัเก็บสนิค้าอื่นๆ      
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  522     กิจกรรมสนบัสนนุการขนสง่  

    5221   กิจกรรมบริการตา่งๆ ส าหรับการขนสง่ทางบก  

      52211 กิจกรรมการบริการส าหรับการขนสง่ทางรถไฟ 

      52212 กิจกรรมการบริการสถานีรถโดยสาร 
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 52 522 5221 52213 กิจกรรมการบริการสถานท่ีจอดยานพาหนะ 

   52214 กิจกรรมการบริการรถยก 

      52219 กิจกรรมการบริการอื่นๆ ที่สนบัสนนุการขนสง่ทางบก 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    5222   กิจกรรมบริการตา่งๆ ส าหรับการขนสง่ทางน า้  

      52221 กิจกรรมการด าเนินงานเก่ียวกบัสิง่อ านวยความสะดวก 
ของทา่เรือ (ยกเว้นการขนถ่ายสนิค้า) 

      52229 กิจกรรมการบริการตา่งๆ ส าหรับการขนสง่ทางน า้ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    5223   กิจกรรมบริการตา่งๆ ส าหรับการขนสง่ทางอากาศ  

      52231 กิจกรรมการด าเนินงานของสนามบิน 
(ยกเว้น การขนถา่ยสนิค้า) 

      52239 กิจกรรมการบริการอื่นๆ ที่สนบัสนนุการขนสง่ทางอากาศ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    5224   การขนถา่ยสนิค้า  

      52241 การขนถา่ยสนิค้า 

      52242 การขนถา่ยสมัภาระ 

    5229   กิจกรรมอื่นๆ ที่สนบัสนนุการขนสง่  

      52291 กิจกรรมการบริหารจดัการด้านการขนสง่ 
และสถานท่ีเก็บสนิค้า 

      52292 กิจกรรมของตวัแทนผู้ รับจดัการขนสง่สนิค้า 
และตวัแทนออกของ (ตวัแทนด าเนินพิธีการศลุกากร) 

      52293 กิจกรรมบริการบรรจหุีบหอ่เพื่อการขนสง่ 

      52299 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนบัสนนุการขนสง่ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น 

53       กิจกรรมไปรษณีย์และการรับสง่เอกสาร/สิง่ของ  

  531 5310 53100 กิจกรรมไปรษณีย์ 

  532 5320 53200 กิจกรรมการรับสง่เอกสาร/สิง่ของ 

หมวดใหญ่ I       ที่พกัแรมและบริการด้านอาหาร 

55       ที่พกัแรม  

  551 5510   ที่พกัแรมระยะสัน้  

      55101 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชดุ 
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55  551 5510 55102 เกสต์เฮ้าส์ 

      55103 ที่พกัสมัผสัวฒันธรรมชนบท 

      55109 กิจกรรมที่พกัแรมระยะสัน้อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  552 5520 55200 ลานตัง้คา่ยพกัแรม ที่จอดรถพว่งและที่ตัง้ที่พกัแบบเคลือ่นท่ี 

  559 5590   ที่พกัแรมประเภทอื่นๆ 

      55901 การบริการห้องพกัหรือที่พกัอาศยัส าหรับนกัเรียน/นกัศกึษา 

      55909 การบริการท่ีพกัแรมประเภทอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น 

56       การบริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม  

  561 5610   การบริการด้านอาหารในภตัตาคาร และร้านอาหาร 
แบบเคลือ่นท่ี  

      56101 การบริการด้านอาหารในภตัตาคาร/ร้านอาหาร 

      56102 การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด 

      56103 การบริการด้านอาหารโดยร้านอาหารแบบเคลือ่นท่ี 

  562     การบริการด้านการจดัเลีย้งและบริการอาหารประเภทอื่นๆ  

    5621 56210 การบริการด้านการจดัเลีย้ง 

    5629   การบริการด้านอาหารประเภทอืน่ๆ  

      56291 การบริการอาหารส าหรับกิจการขนสง่ 

      56292 การด าเนินงานของโรงอาหาร 

      56299 การบริการด้านอาหารอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  563 5630   การบริการเคร่ืองดื่ม  

      56301 การบริการด้านเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลกัในร้าน 

      56302 การบริการด้านเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์เป็นหลกัในร้าน 

      56303 การบริการด้านเคร่ืองดื่มบนแผงลอยและตลาด 

      56304 การบริการด้านเคร่ืองดื่มโดยร้านเคลือ่นท่ี 

หมวดใหญ่ J       ข้อมลูขา่วสารและการสือ่สาร  

58       การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่  

  581     การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืนิตยสารและอื่นๆ 

    5811   การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอื 
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58  581 5811 58111 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ต าราเรียนพจนานกุรมและ
สารานกุรมลงบนสือ่ตา่งๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 

      58112 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่โบรชวัร์ ใบปลวิ และ
สิง่พิมพ์อื่นๆ ที่คล้ายกนัลงบนสือ่ตา่งๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 

      58113 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืออนไลน์ 

      58114 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้หนงัสอืเพื่อจ าหนา่ยหรือ
เผยแพร่ 

    5812   การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่นามานกุรม และ 
ที่อยูท่างไปรษณีย์ 

      58121 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่นามานกุรม และ 
ที่อยูท่างไปรษณีย์ลงบนสือ่ตา่งๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 

      58122 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่นามานกุรม และ 
ที่อยูท่างไปรษณีย์ผา่นทางออนไลน์ 

    5813   การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืพิมพ์  
วารสารและนิตยสาร  

      58131 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืพิมพ์ 
ลงบนสือ่ตา่งๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 

      58132 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่วารสาร และ 
นิตยสารลงบนสือ่ตา่งๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 

      58133 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืพิมพ์ วารสาร และ
นิตยสารออนไลน์ 

      58134 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้หนงัสอืพิมพ์วารสาร 
และนิตยสาร เพื่อจ าหนา่ยหรือเผยแพร่ 

    5819   การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่งานอื่นๆ  

      58191 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ลงบนสือ่ตา่งๆ 
(ยกเว้นทางออนไลน์) 

      58192 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ผา่นทางออนไลน์ 

      58193 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้งานอื่นๆ เพื่อจ าหนา่ย
หรือเผยแพร่ 

  582 5820   การจดัท าซอฟต์แวร์ 

      58201 การจดัท าซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป 

      58202 การจดัท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
(ยกเว้น ซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป) 



 

 
64 

หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

58 582 5820 58203 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
เพื่อจ าหนา่ยหรือเผยแพร่ 

59       กิจกรรมการผลติภาพยนตร์ วีดิทศัน์ และรายการโทรทศัน์
การบนัทกึเสยีง และการจดัพมิพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ดนตรี  

  591     กิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัภาพยนตร์ วีดิทศัน์ 
และรายการโทรทศัน์ 

    5911   กิจกรรมการผลติภาพยนตร์ วีดิทศัน์ และรายการโทรทศัน์ 

      59111 กิจกรรมการผลติภาพยนตร์ และวีดิทศัน์ 

      59112 กิจกรรมการผลติรายการโทรทศัน์ 

    5912   กิจกรรมหลงัการถา่ยท าภาพยนตร์ วีดิทศัน์ 
และรายการโทรทศัน์ 

      59121 การบริการตดัตอ่ภาพและเสยีง 

      59122 การบริการท าคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนิเมชัน่ 
และเทคนิคพิเศษ 

      59129 กิจกรรมภายหลงัการผลติภาพยนตร์ วิดีทศัน์  
และรายการโทรทศัน์อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    5913   กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์ วดีิทศัน์และรายการโทรทศัน์ 

      59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์ วดีิทศัน์และรายการโทรทศัน์ 

      59132 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้ภาพยนตร์ วีดิทศัน์  
และรายการโทรทศัน์เพื่อจ าหนา่ยหรือเผยแพร่ 

    5914 59140 กิจกรรมด้านการจดัฉายภาพยนตร์ 

  592 5920   กิจกรรมการบนัทกึเสยีงลงบนสือ่ และการจดัพมิพ์จ าหนา่ย
หรือเผยแพร่ดนตรี 

      59201 กิจกรรมการบนัทกึเสยีงลงบนสือ่ 

      59202 กิจกรรมการจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ดนตรี 

      59203 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้ดนตรีเพื่อจ าหนา่ย 
หรือเผยแพร่ 

60       กิจกรรมการจดัผงัรายการโทรทศัน์ และกิจกรรม 
การแพร่ภาพกระจายเสยีง 

  601 6010   การออกอากาศทางวิทยกุระจายเสยีง  

      60101 การออกอากาศทางวิทยกุระจายเสยีง (ยกเว้นทางออนไลน์) 

      60102 การออกอากาศทางวิทยกุระจายเสยีงผา่นทางออนไลน์ 
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60  602 6020   การจดัผงัรายการและการออกอากาศทางโทรทศัน์ 

      60201 การจดัผงัรายการและการออกอากาศทางโทรทศัน์ 
โดยไมต้่องสมคัรสมาชิก (ยกเว้นทางออนไลน์) 

      60202 การจดัผงัรายการและการออกอากาศทางโทรทศัน์ 
โดยสมคัรสมาชิก (ยกเว้นทางออนไลน์) 

      60203 การจดัผงัรายการและการออกอากาศทางโทรทศัน์ 
ผา่นทางออนไลน์ 

61       การโทรคมนาคม 

  611 6110   กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบใช้สาย 

      61101 การบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย 

      61102 การบริการจดัสง่สญัญาณโทรทศัน์/วิทยผุา่นสายเคเบิล 

      61109 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบใช้สายอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  612 6120   กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้สาย 

      61201 การบริการระบบโทรศพัท์เคลือ่นที่ 

      61202 การบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 

      61209 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้สายอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  613 6130   กิจกรรมการโทรคมนาคมผา่นดาวเทียม 

      61301 การบริการจดัสง่สญัญาณรายการโทรทศัน์/ 
วิทยผุา่นดาวเทียม 

      61302 กิจกรรมการโทรคมนาคมผา่นดาวเทียม (ยกเว้น การบริการ
จดัสง่สญัญาณรายการโทรทศัน์/วิทยผุา่นดาวเทียม) 

  619 6190 61900 กิจกรรมการโทรคมนาคมด้านอื่นๆ 

62 620     กิจกรรมการจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์การให้ค าปรึกษา
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

    6201   กิจกรรมการจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวตัถปุระสงค์
ของผู้ใช้ 

      62011 กิจกรรมการจดัท าโปรแกรมเว็บเพจและเครือขา่ยตาม
วตัถปุระสงค์ของผู้ใช้ 

      62012 กิจกรรมการจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวตัถปุระสงค์
ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือขา่ย) 
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62 620 6202   กิจกรรมการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และ 
การจดัการสิง่อ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ 

      62021 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์ 

      62022 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์ 

      62023 กิจกรรมการจดัการสิง่อ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ 

    6209 62090 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
อื่นๆ 

63       กิจกรรมการบริการสารสนเทศ 

  631     การประมวลผลข้อมลูการสร้างแมข่า่ย และกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องเว็บทา่ 

    6311   การประมวลผลข้อมลูการสร้างแมข่า่ย และกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้อง 

      63111 กิจกรรมการบริหารจดัการ และประมวลผลข้อมลู 

      63112 กิจกรรมการสร้างแมข่า่ย 

      63113 การบริการเป็นตลาดกลางในการซือ้ขายสนิค้าหรือบริการ 
โดยวิธีใช้สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบเครือขา่ยอินเทอร์เนต็ 

    6312 63120 เว็บทา่ 

  639     กิจกรรมการบริการสารสนเทศอืน่ๆ 

    6391   กิจกรรมส านกัขา่ว 

      63911 กิจกรรมส านกัขา่วสือ่สิง่พิมพ์ 

      63912 กิจกรรมส านกัขา่วสือ่โสตทศัน์ 

    6399 63990 กิจกรรมบริการสารสนเทศอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

หมวดใหญ่ K       กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั 

64       กิจกรรมบริการทางการเงิน ยกเว้น การประกนัภยัและ
กองทนุบ าเหน็จบ านาญ 

  641     ตวักลางทางการเงิน 

    6411 64110 ธนาคารกลาง 

    6419   ตวักลางทางการเงินอื่นๆ 

      64191 ธนาคารพาณิชย์ 

      64192 บริษัทเงินทนุ 

      64193 บริษัทเครดติฟองซิเอร์ 
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64  641   64194 ธนาคารเฉพาะกิจ 

      64195 สหกรณ์ที่เป็นตวักลางทางการเงิน 

  642 6420   กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ 

      64201 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ที่ลงทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

      64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ที่ไมไ่ด้ลงทนุในธุรกิจการเงิน 
เป็นหลกั 

  643 6430   ทรัสต์กองทนุและกิจกรรมทางการเงินประเภทอื่นๆ 

      64301 กองทนุ 

      64302 ทรัสต์ 

      64309 กิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  649     กิจกรรมบริการทางการเงินประเภทอื่นๆ  
ยกเว้น การประกนัภยั และกองทนุบ าเหน็จบ านาญ 

    6491   สญัญาเชา่ทางการเงิน 

      64911 สญัญาเชา่ทางการเงินส าหรับยานยนต์ 

      64912 สญัญาเชา่ทางการเงินส าหรับเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์เพื่อการด าเนินธุรกิจ 

      64913 สญัญาเชา่ทางการเงินส าหรับสนิค้าอปุโภค  
(ยกเว้น ยานยนต์ และจกัรยานยนต์) 

    6492   การให้สนิเช่ือประเภทอื่นๆ 

      64921 การให้สนิเช่ือเพื่อการค้าและการลงทนุ 

      64922 การให้สนิเช่ือเพื่อการอปุโภคบริโภค 

      64923 การให้สนิเช่ือเพื่อการซือ้ที่อยูอ่าศยั 

      64924 การให้สนิเช่ือบตัรเครดิต 

      64925 การบริการของโรงรับจ าน า 

      64929 การให้สนิเช่ืออื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    6499   กิจกรรมบริการทางการเงินประเภทอื่นๆ  
ยกเว้น การประกนัภยั และกองทนุบ าเหน็จบ านาญ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      64991 กิจกรรมการให้เงินทนุนอกเหนือจากการให้กู้ยมืเงิน 

      64992 กิจกรรมการลงทนุท่ีเป็นกิจกรรมของตนเอง 

     



 

 
68 

หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

64  649 6499 64999 กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้น กิจกรรมการ
ประกนัภยั และกองทนุบ าเหน็จบ านาญ)  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

65       การประกนัภยั การประกนัภยัตอ่ และกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญ ยกเว้น การประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

  651     การประกนัภยั 

    6511 65110 การประกนัชีวิต 

    6512 65120 การประกนัวินาศภยั 

  652 6520 65200 การประกนัภยัตอ่ 

  653 6530 65300 กองทนุบ าเหน็จบ านาญ (ผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อการ
เกษียณอายหุรือการชราภาพ) 

66       กิจกรรมสนบัสนนุบริการทางการเงิน และกิจกรรมการ
ประกนัภยั 

  661     กิจกรรมทีช่่วยเสริมกิจกรรมการบริการทางการเงิน  
ยกเว้น การประกนัภยัและกองทนุบ าเหน็จบ านาญ 

    6611   การบริหารงานด้านตลาดการเงิน 

      66111 การบริหารงานตลาดเงินและตลาดทนุ 

      66112 การบริหารงานตลาดอนพุนัธ์ 

      66113 การบริการควบคมุดแูลการบริหารงานตลาดการเงิน 

    6612   กิจกรรมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และตราสารอนพุนัธ์ 

      66121 กิจกรรมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

      66122 กิจกรรมนายหน้าซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์ 

      66123 กิจกรรมเก่ียวกบัแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

    6619   กิจกรรมอื่นๆ ที่สนบัสนนุกิจกรรมบริการทางการเงิน 

      66191 บริการท่ีปรึกษาการลงทนุ 

      66192 กิจกรรมการประมวลผลและการเรียกช าระเงินส าหรับ
ธุรกรรมทางการเงิน 

      66193 บริการดแูลและรักษาหลกัทรัพย์ 

      66199 กิจกรรมอื่นๆ ที่ชว่ยเสริมกิจกรรมการให้บริการทางการเงิน 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  662     กิจกรรมทีช่่วยเสริมการประกนัภยัและกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญ 
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 66 662 6621 66210 การประเมินความเสีย่งภยัและมลูคา่ความเสยีหาย 

    6622   กิจกรรมของตวัแทนและนายหน้าประกนัภยั 

      66221 กิจกรรมของตวัแทนและนายหน้าประกนัชีวิต 

      66222 กิจกรรมของตวัแทนและนายหน้าประกนัวินาศภยั 

    6629 66290 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนบัสนนุการประกนัภยัและกองทนุบ าเหน็จ 
บ านาญ 

  663 6630   กิจกรรมการจดัการกองทนุ 

      66301 กิจกรรมการจดัการหลกัทรัพย์การลงทนุและกองทนุ 
(ยกเว้น กองทนุบ าเหน็จบ านาญ) 

      66302 กิจกรรมการจดัการกองทนุบ าเหน็จบ านาญ 

หมวดใหญ่ L       กิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์  

68       กิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์  

  681 6810   กิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง 
หรือเช่าจากผู้อื่น 

      68101 การซือ้และการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง 
เพื่อการพกัอาศยั 

      68102 การซือ้และการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไมใ่ช่ 
เพื่อเป็นท่ีพกัอาศยั 

      68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ทีเ่ป็น 
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นท่ีพกัอาศยั 

      68104 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ทีเ่ป็น
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นท่ีไมใ่ช่เพื่อเป็นท่ีพกัอาศยั 

  682 6820   กิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กระท าโดยได้รับ
คา่ตอบแทน หรือตามสญัญาจ้าง 

      68201 กิจกรรมของตวัแทนและนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์โดยได้รับ 
คา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

      68202 กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์โดยได้รับ 
คา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

หมวดใหญ่ M       กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 

69       กิจกรรมทางกฎหมายและบญัชี 

  691 6910 69100 กิจกรรมทางกฎหมาย 
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 69 692 6920 69200 กิจกรรมเก่ียวกบับญัชีการท าบญัชีและการตรวจสอบบญัชี 
การให้ค าปรึกษาด้านภาษี 

70       กิจกรรมของส านกังานใหญ่กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้าน 
การบริหารจดัการ ตวัแทนธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ 

  701 7010 70100 กิจกรรมของส านกังานใหญ่ 

    70101 ส านกังานผู้แทนนิติบคุคลระหวา่งประเทศ 

    70102 ส านกังานภมูิภาคของบริษัทข้ามชาติ 

    70103 ส านกังานปฏิบตัิการภมูิภาค 

  702 7020   กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจดัการ 

     70201 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ 

      70202 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจดัการการเงิน 

      70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจดัการอื่นๆ ซึง่มิได้ 
จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

71       กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม การทดสอบและ 
วิเคราะห์ทางเทคนคิ 

  711 7110   กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม และ 
การให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เก่ียวข้อง 

      71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้ค าปรึกษาที่เก่ียวข้อง 

      71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค 
ที่เก่ียวข้อง 

      71103 กิจกรรมงานธรณีฟิสกิส์ ธรณีวิทยา และการให้ค าปรึกษา 
ที่เก่ียวข้อง 

  712 7120   การทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนคิ 

      71201 การทดสอบและวเิคราะห์การปฏิบตัิการทางกายภาพ 
และเคม ี

      71202 การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค 

      71209 การทดสอบและวเิคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

72       การวจิยัและพฒันาเชิงวิทยาศาสตร์ 

  721 7210   การวจิยัและพฒันาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
และวิศวกรรม 
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72  721 7210 72101 การวจิยัและพฒันาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

      72102 การวจิยัและพฒันาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

      72109 การวจิยัและพฒันาเชิงทดลองด้านวิศวกรรม 
และเทคโนโลยีอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  722 7220 72200 การวจิยัและพฒันาเชิงทดลองด้านสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 

73       การโฆษณาและการวิจยัตลาด  

  731 7310   การโฆษณา 

      73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 

      73102 กิจกรรมของตวัแทนขายสือ่โฆษณา 

  732 7320 73200 การวจิยัตลาดและการส ารวจความคดิเห็นของประชาชน 
(ประชามต)ิ 

74       กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ 

  741 7410   กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้าน 

      74101 กิจกรรมการออกแบบและตกแตง่ภายใน 

      74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  742 7420 74200 กิจกรรมการถา่ยภาพ 

  749 7490   กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      74901 กิจกรรมการแปลการแปลความหมายและลา่ม 

      74902 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านสิง่แวดล้อม 

      74909 กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

75       กิจกรรมเก่ียวกบัสตัวแพทย์ 

  750 7500 75000 กิจกรรมเก่ียวกบัสตัวแพทย์ 

หมวดใหญ่ N       กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนนุ 

77       กิจกรรมการให้เชา่และให้เชา่แบบลสีซิ่ง 

  771 7710   การให้เชา่และให้เชา่แบบลสีซิ่งยานยนต์ 

      77101 การให้เชา่และให้เชา่แบบลีสซิ่งยานยนต์ชนิดนัง่สว่นบคุคล 
รถกระบะ รถตู้  และรถขนาดเลก็ที่คล้ายกนั 
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77 771 7710 77109 การให้เชา่และให้เชา่แบบลีสซิ่งยานยนต์ชนิดรถบรรทกุ และ
ยานยนต์หนกัอื่นๆ 

  772     การให้เชา่และให้เชา่แบบลสีซิ่งของใช้สว่นบคุคลและ
เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

    7721 77210 การให้เชา่และให้เชา่แบบลสีซิ่งสนิค้าเพื่อการนนัทนาการ
และการกีฬา 

    7722 77220 การให้เชา่แถบวีดิทศัน์และแผน่ดสิก์ 

    7729   การให้เชา่และให้เชา่แบบลีสซิ่งของใช้สว่นบคุคลและ
เคร่ืองใช้ในครัวเรือนอ่ืนๆ 

      77291 การให้เชา่หนงัสอื 

      77299 การให้เชา่ของใช้สว่นบคุคลและของใช้ในครัวเรือนอ่ืนๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  773 7730   การให้เชา่และให้เชา่แบบลสีซิ่งเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ 
และสนิค้าที่จบัต้องได้อื่นๆ 

      77301 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่งอปุกรณ์การขนสง่ 
ทางบก (ยกเว้น ยานยนต์) 

      77302 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่งอปุกรณ์การขนสง่ทางน า้ 

      77303 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่งอปุกรณ์การขนสง่ 
ทางอากาศ 

      77304 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่งเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
ทางการเกษตรและการป่าไม้ 

      77305 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่งเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  
ที่ใช้ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา 

      77306 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่งเคร่ืองจกัรและ 
อปุกรณ์ส านกังาน 

      77309 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่งเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และ
สนิค้าที่จบัต้องได้อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  774 7740 77400 การให้เชา่แบบลสีซิ่งผลติภณัฑ์ทีม่ีสนิทรัพย์ทางปัญญา 
และผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนั ยกเว้น งานท่ีมีลขิสทิธ์ิ 

    77409 บริการเก่ียวกบัสทิธิพิเศษอื่นๆ 

78       กิจกรรมการจดัหางาน 

  781 7810   กิจกรรมของส านกังานจดัหางานหรือตวัแทนจดัหางาน 

      78101 กิจกรรมของบริษัทตวัแทนและส านกังานคดัเลอืกนกัแสดง 



 

 
73 

หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

78  781 7810 78109 กิจกรรมของส านกังานจดัหางานหรือตวัแทนจดัหางานอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  782 7820 78200 กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชัว่คราว 

  783 7830 78300 กิจกรรมการจดัหาทรัพยากรมนษุย์อื่นๆ 

79       ตวัแทนธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจจดัน าเทีย่ว 
และบริการส ารอง และกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

  791     ตวัแทนธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจจดัน าเทีย่ว 

    7911 79110 ตวัแทนธุรกิจการเดินทาง 

    7912 79120 ธุรกิจจดัน าเทีย่ว 

  799 7990   กิจกรรมบริการส ารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

      79901 กิจกรรมของมคัคเุทศก์ 

      79909 กิจกรรมบริการส ารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

80       กิจกรรมการบริการรักษาความปลอดภยัและการสบืสวน  

  801 8010 80100 กิจกรรมการรักษาความปลอดภยัสว่นบคุคล 

  802 8020 80200 กิจกรรมการบริการระบบรักษาความปลอดภยั 

  803 8030 80300 กิจกรรมสบืสวน 

81       กิจกรรมบริการส าหรับอาคารและภมูิทศัน์ 

  811 8110 81100 กิจกรรมสนบัสนนุการอ านวยความสะดวกแบบเบด็เสร็จ 

  812     การบริการท าความสะอาด 

    8121 81210 การบริการท าความสะอาดทัว่ไปของตวัอาคาร 

    8129   การบริการท าความสะอาดส าหรับอาคารและ 
อตุสาหกรรมอื่นๆ 

      81291 กิจกรรมการท าความสะอาดพืน้ผิวภายนอกอาคาร 

      81292 กิจกรรมการท าความสะอาดภายในท่ีใช้ความช านาญ 
เฉพาะด้าน 

      81293 กิจกรรมการฆา่เชือ้และก าจดั 

      81299 กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับอาคารและ 
อตุสาหกรรมอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  813 8130 81300 การบริการดแูลและบ ารุงรักษาภมูิทศัน์ 
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82       การบริหารส านกังานบริการสนบัสนนุส านกังานและ 
บริการสนบัสนนุทางธุรกิจอื่นๆ  

  821     กิจกรรมการบริหารและสนบัสนนุส านกังาน  

    8211 82110 กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ 

    8219   กิจกรรมการถา่ยเอกสารการเตรียมเอกสารและ 
กิจกรรมเฉพาะด้านอื่นๆ ที่สนบัสนนุส านกังาน 

      82191 การถา่ยเอกสาร 

      82199 การเตรียมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะด้านอื่นๆ 
ที่สนบัสนนุส านกังาน 

  822 8220 82200 กิจกรรมศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ 

  823 8230   การจดัประชมุและการแสดงสนิค้า 

      82301 การจดัการประชมุ 

      82302 การจดัการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสนิค้า 

  829     กิจกรรมการบริการเพื่อสนบัสนนุธุรกิจ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ ในท่ีอื่น 

    8291   กิจกรรมของหนว่ยงานตวัแทนที่ท าหน้าที่เรียกเก็บเงินและ
ข้อมลูเครดติ 

      82911 กิจกรรมของตวัแทนที่ท าหน้าที่เรียกเก็บเงิน 

      82912 กิจกรรมการบริการข้อมลูเครดิต 

    8292 82920 กิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัการบรรจภุณัฑ์ 

    8299 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆ เพื่อสนบัสนนุธุรกิจ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

หมวดใหญ่ O       การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ และการ
ประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

84       การบริหารราชการ และการป้องกนัประเทศ  
รวมถงึการ ประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

  841     การบริหารราชการภาครัฐ และนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ 
และสงัคมของชมุชน 

    8411   กิจกรรมการบริหารราชการทัว่ไป 

      84111 การบริหารราชการสว่นกลาง 

      84112 การบริหารราชการสว่นภมูิภาค 

      84113 การบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน 
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 84 841 8411 84114 กิจกรรมด้านการบริการท่ีสง่เสริมภาครัฐโดยรวม 

    8412   การก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบักิจกรรมการให้บริการทาง
สขุภาพ การศกึษาวฒันธรรมและการบริการทางสงัคมอื่นๆ
ยกเว้น การประกนัสงัคม 

      84121 การก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบักิจกรรมการให้บริการ 
ทางการศกึษา 

      84122 การก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบักิจกรรมการให้บริการ 
ทางสขุภาพ 

      84123 การก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบักิจกรรมการให้บริการ 
ทางสิง่แวดล้อมและท่ีพกัอาศยั 

      84124 การก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบักิจกรรมการให้บริการ 
ด้านกีฬา นนัทนาการ วฒันธรรมและศาสนา 

    8413   การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนบัสนนุ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ในการด าเนินงานทางธุรกิจ 

      84131 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนบัสนนุ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ในการด าเนินงานทางการเกษตรกรรม
การป่าไม้การประมง และการลา่สตัว์ 

      84132 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนบัสนนุ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ในการด าเนินงานทางด้านเชือ้เพลงิ
และพลงังาน 

      84133 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนบัสนนุ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ในการด าเนินงานด้านทรัพยากรแร่
การผลติและการก่อสร้าง 

      84134 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนบัสนนุ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ในการด าเนินงานด้านการขนสง่และ
โทรคมนาคม 

      84135 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนบัสนนุเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพ ในการด าเนินงานด้านการขายสง่และ 
การขายปลกี 

      84136 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนบัสนนุ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ในการด าเนินงานด้านการทอ่งเทีย่ว
และบริการท่ีเก่ียวข้อง 
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 84 841 8413 84137 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนบัสนนุ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ การบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบั
เศรษฐกิจพาณิชย์และแรงงาน 

  842     การให้บริการแก่สงัคมโดยรวม 

    8421 84210 การตา่งประเทศ 

    8422 84220 กิจกรรมการป้องกนัประเทศ 

    8423   กิจกรรมการจดัระเบียบและความปลอดภยัสาธารณะ 

      84231 กิจกรรมของต ารวจ 

      84232 สถาบนัเพื่อความยตุธิรรม 

      84239 กิจกรรมการจดัระเบียบและความปลอดภยัสาธารณะอื่นๆ
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  843 8430 84300 การประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

หมวดใหญ่ P       การศกึษา 

85       การศกึษา 

  851 8510   การศกึษาระดบัประถมศกึษา 

      85101 การศกึษาระดบัประถมศกึษาส าหรับเด็กปกติ 

      85102 การศกึษาระดบัประถมศกึษาส าหรับเด็กพิการ 

      85103 การศกึษาระดบัประถมศกึษาโดยวิธีอื่นๆ 

  852     การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 

    8521   การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาประเภทสามญัศกึษา 

      85211 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาประเภทสามญัศกึษาส าหรับ 
ผู้ เรียนปกต ิ

      85212 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาประเภทสามญัศกึษาส าหรับ 
ผู้ เรียนพิการ 

      85213 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาประเภทสามญัศกึษา 
โดยวิธีอื่นๆ 

    8522 85220 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาประเภทอาชีวศกึษา 

  853 8530   การศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

      85301 การศกึษาระดบัอดุมศกึษา ต ่ากวา่ปริญญา 

      85302 การศกึษาระดบัอดุมศกึษา ปริญญาตรี 

      85303 การศกึษาระดบัอดุมศกึษา ระดบัปริญญาโทขึน้ไป 
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 85 854     การศกึษาประเภทอื่นๆ 

    8541 85410 การศกึษาด้านกีฬาและนนัทนาการ 

    8542   การศกึษาด้านวฒันธรรม 

      85421 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเต้นร า 

      85422 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรี 

      85423 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านศลิปะ 

      85429 การศกึษาด้านวฒันธรรมอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    8549   การศกึษาอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      85491 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา 

      85492 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      85493 กิจกรรมการกวดวิชาทัว่ไป 

      85494 กิจกรรมการเรียนการสอนตดัเสือ้ผ้าและเสริมสวย 

      85495 กิจกรรมการเรียนการสอนสปาบ าบดั 

      85496 กิจกรรมการเรียนการสอนนวด 

      85497 กิจกรรมการเรียนการสอนขบัขี ่

      85499 การศกึษาอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  855 8550 85500 การบริการท่ีสนบัสนนุการศกึษา 

  856 8560   การศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษา 

      85601 การศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษาส าหรับเดก็ปกติ 

      85602 การศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษาส าหรับเดก็พิการ 

หมวดใหญ่ Q       กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ 

86       กิจกรรมด้านสขุภาพของมนษุย์ 

  861 8610   กิจกรรมโรงพยาบาล 

      86101 กิจกรรมโรงพยาบาล 

      86102 กิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง 

  862 8620   กิจกรรมทางการแพทย์และทางทนัตกรรม 

      86201 กิจกรรมคลนิิกโรคทัว่ไป 

      86202 กิจกรรมคลนิิกโรคเฉพาะทาง 

      86203 กิจกรรมทางทนัตกรรม 

  869 8690   กิจกรรมอื่นๆ ด้านสขุภาพของมนษุย์ 
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86  869 8690 86901 กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดงุครรภ์ 

      86902 กิจกรรมด้านกายภาพบ าบดั 

      86903 กิจกรรมในห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ 

      86909 กิจกรรมอื่นๆ ด้านสขุภาพของมนษุย์ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

87       กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า 

  871 8710 87100 หนว่ยบริการทางการพยาบาลท่ีจดัที่พกัให้ 

  872 8720   กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับผู้พิการทางสมอง  
ผู้มีปัญหาสขุภาพจิตและผู้ใช้สารเสพติด 

      87201 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับผู้พิการทางสมอง 

      87202 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับผู้มีปัญหาสขุภาพจิต 

      87203 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับผู้ใช้สารเสพติด 

  873 8730   กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับผู้สงูอายแุละผู้พิการ 

      87301 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับผู้สงูอาย ุ

      87302 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับเด็กและเยาวชนพกิาร 

      87303 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับผู้พิการ 

  879 8790   กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ าอื่นๆ 

      87901 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับเด็กและเยาวชน  
(ยกเว้น ผู้พิการซึง่ไมส่ามารถชว่ยเหลอืตนเองได้ทัง้หมด 
หรือผู้ที่ไมส่ามารถอยูต่ามล าพงัได้และผู้ใช้สารเสพติด) 

      87902 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับหญิงที่ประสบปัญหาทางสงัคม 
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87  879 8790 87909 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับบคุคลอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

88       กิจกรรมสงัคมสงเคราะห์โดยไมม่ทีี่พกัอาศยั 

  881 8810   กิจกรรมสงัคมสงเคราะห์โดยไมม่ทีี่พกัอาศยั  
ส าหรับผู้สงูอายแุละผู้พิการ 

      88101 กิจกรรมสงัคมสงเคราะห์โดยไมม่ทีี่พกัอาศยัส าหรับผู้สงูอายุ 

      88102 กิจกรรมสงัคมสงเคราะห์โดยไมม่ทีี่พกัอาศยัส าหรับผู้พิการ 

  889 8890   กิจกรรมสงัคมสงเคราะห์อื่นๆ โดยไมม่ีที่พกัอาศยั 

      88901 กิจกรรมการรับเลีย้งเด็กกลางวนั 

      88909 กิจกรรมงานสงัคมสงเคราะห์อื่นๆ โดยไมม่ีที่พกัอาศยั       
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

หมวดใหญ่ R       ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ 

90 900 9000   กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบนัเทงิ 

      90001 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ 

      90002 กิจกรรมด้านความบนัเทงิ 

91 910     ห้องสมดุ หอจดหมายเหต ุพิพิธภณัฑ์และกิจกรรม 
ทางด้านวฒันธรรมอื่นๆ 

    9101   กิจกรรมห้องสมดุและหอจดหมายเหต ุ

      91011 กิจกรรมห้องสมดุ 

      91012 กิจกรรมหอจดหมายเหต ุ

    9102   กิจกรรมทางพิพิธภณัฑ์และการด าเนินงานเก่ียวข้องกบั
แหลง่โบราณสถานและอาคารทางประวตัศิาสตร์ 

      91021 กิจกรรมพิพิธภณัฑ์ 

      91022 กิจกรรมการด าเนินงานเก่ียวข้องกบัโบราณสถานและ 
อาคารทางประวตัิศาสตร์ 

    9103   สวนพฤกษศาสตร์และสวนสตัว์และ 
กิจกรรมอนรัุกษ์ธรรมชาติ 

      91031 กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสตัว์ 

      91032 กิจกรรมการอนรัุกษ์ธรรมชาติ 

92       กิจกรรมการพนนัและการเสีย่งโชค 

  920 9200   กิจกรรมการพนนัและการเสีย่งโชค 
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92 920 9200 92001 กิจกรรมการขายสลากกินแบง่ 

      92009 กิจกรรมการพนนัและการเสีย่งโชคอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ ในท่ีอื่น 

93       กิจกรรมด้านการกีฬา ความบนัเทิงและนนัทนาการ 

  931     กิจกรรมด้านการกีฬา 

    9311   การด าเนินงานเก่ียวกบัสิง่อ านวยความสะดวกทางการกีฬา 

      93111 การด าเนินงานเก่ียวกบัสิง่อ านวยความสะดวก 
ส าหรับการแขง่ขนักีฬา 

      93112 การด าเนินงานของสถานท่ีออกก าลงักาย 

    9312 93120 กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา 

    9319   กิจกรรมอื่นๆ ทางด้านการกีฬา 

      93191 กิจกรรมการจดัการแขง่ขนักีฬา 

      93192 กิจกรรมของสมาคม/สมาพนัธ์กีฬา 

      93199 กิจกรรมอื่นๆ ทางด้านการกีฬา ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  932     กิจกรรมทางด้านความบนัเทงิและนนัทนาการอื่นๆ 

    9321 93210 กิจกรรมด้านสวนสนกุและธีมปาร์ค 

    9329   กิจกรรมด้านความบนัเทงิและนนัทนาการอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      93291 กิจกรรมสวนพกัผอ่นหยอ่นใจและชายหาด 

      93292 กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบนัเทิงและการนนัทนาการ 

      93293 กิจกรรมการด าเนินงานร้านเกมและตู้ เกมหยอดเหรียญ 

      93299 กิจกรรมด้านความบนัเทงิและการนนัทนาการอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

หมวดใหญ่ S       กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ 

94       กิจกรรมขององค์กรสมาชิก 

  941     กิจกรรมขององค์กรสมาชิกธุรกิจองค์กรสมาชิกนายจ้าง และ
องค์กรสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพ 

    9411 94110 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกธุรกิจและองค์กรสมาชิกนายจ้าง 

    9412 94120 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพ 

  942 9420 94200 กิจกรรมของสหภาพแรงงาน 

  949     กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่นๆ 
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94 949 9491 94910 กิจกรรมขององค์กรทางศาสนา 

    9492 94920 กิจกรรมขององค์กรทางการเมือง 

    9499   กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      94991 กิจกรรมขององค์กรสทิธิมนษุยชน 

      94992 กิจกรรมของสมาคมเยาวชน 

      94993 กิจกรรมขององค์กรด้านสิง่แวดล้อมและนิเวศวิทยา 

      94994 กิจกรรมของสมาคมด้านวฒันธรรมและนนัทนาการ 

      94999 กิจกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรอืน่ๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

95       การซอ่มคอมพวิเตอร์และของใช้สว่นบคุคล 
และของใช้ในครัวเรือน 

  951     การซอ่มคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์สือ่สาร 

    9511 95110 การซอ่มคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่ง 

    9512 95120 การซอ่มอปุกรณ์สือ่สาร 

  952     การซอ่มของใช้สว่นบคุคลและของใช้ในครัวเรือน 

    9521 95210 การซอ่มเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับผู้บริโภค 

    9522 95220 การซอ่มเคร่ืองใช้ในครัวเรือนและอปุกรณ์ 
ส าหรับบ้านและสวน 

    9523 95230 การซอ่มรองเท้าและเคร่ืองหนงั 

    9524 95240 การซอ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแตง่บ้าน 

    9529   การซอ่มของใช้สว่นบคุคลและของใช้ในครัวเรือนอ่ืนๆ 

      95291 การซอ่มนาฬิกา 

      95292 การซอ่มเคร่ืองแตง่กาย 

      95293 การซอ่มจกัรยานสองล้อ 

      95294 การซอ่มเคร่ืองดนตรี 

      95295 การซอ่มเคร่ืองกีฬา 

      95299 การซอ่มของใช้สว่นบคุคลและของใช้ในครัวเรือนอ่ืนๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

96       กิจกรรมการบริการอื่นๆ สว่นบคุคล 

  961 9610   การให้บริการด้านสขุภาพยกเว้นกิจกรรมทางด้านกีฬา 

      96101 กิจกรรมสปา 
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หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

96 961 9610 96102 กิจกรรมการบริการลดน า้หนกั 

      96103 กิจกรรมการแตง่ผม 

      96104 กิจกรรมการดแูลความงามแตง่เลบ็มือและเลบ็เท้า 

      96109 กิจกรรมการให้บริการด้านสขุภาพอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ ในท่ีอื่น 

  962 9620   การให้บริการซกัรีด 

      96201 การบริการซกัรีด (ยกเว้นโดยเคร่ืองซกัผ้าชนิดหยอดเหรียญ) 

      96202 การซกัผ้าโดยเคร่ืองซกัผ้าชนิดหยอดเหรียญ 

      96203 การบริการฟอกและย้อมส ี

  963 9630   กิจกรรมการให้บริการอื่นๆ สว่นบคุคล 

      96301 กิจกรรมเก่ียวกบังานศพและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

      96302 กิจกรรมการดแูลสตัว์เลีย้ง 

      96303 กิจกรรมการบริการด้วยเคร่ืองหยอดเหรียญ 

      96304 กิจกรรมโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ 

      96305 กิจกรรมการบริการอาบ อบ นวดและการบริการอื่นๆ           
ที่คล้ายกนั 

      96309 กิจกรรมการบริการอื่นๆ สว่นบคุคล  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

หมวดใหญ่ T       กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลติสนิค้าและ 
บริการท่ีท าขึน้เองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึง่ไมส่ามารถจ าแนก 
กิจกรรมได้อยา่งชดัเจน 

97 970 9700 97000 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนในฐานะที่เป็นนายจ้าง 
สว่นบคุคล 

98       กิจกรรมการผลติสนิค้าและบริการท่ีท าขึน้เองเพื่อใช้ 
ในครัวเรือน ซึง่ไมส่ามารถจ าแนกกิจกรรมได้อยา่งชดัเจน 

  981 9810 98100 กิจกรรมการผลติสนิค้าเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึง่ไมส่ามารถ
จ าแนกกิจกรรมได้อยา่งชดัเจน 

  982 9820 98200 กิจกรรมการบริการในครัวเรือน ซึง่ไมส่ามารถจ าแนก
กิจกรรมได้อยา่งชดัเจน 

หมวดใหญ่ U       กิจกรรมขององค์การระหวา่งประเทศและภาคีสมาชิก 

99 990 9900   กิจกรรมขององค์การระหวา่งประเทศและภาคีสมาชิก 
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หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

99  990 9900 99001 กิจกรรมของคณะผู้แทนทางการทตูและกงสลุ 
จากประเทศตา่งๆ 

      99009 กิจกรรมขององค์การระหวา่งประเทศและภาคีสมาชิกอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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รำยละเอียดกจิกรรมทำงเศรษฐกจิ ของรหสัธุรกจิ TSIC 2552 

หมวดใหญ่ A :  เกษตรกรรม กำรป่ำไม้และกำรประมง 
 (Agriculture, forestry and fishing) 

 
หมวดใหญ่นีร้วมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นพืชและสตัว์ ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 

ของการเพาะปลูกพืชผล  การเลีย้งสัตว์  และการเพาะพันธุ์สัตว์  การตัดไม้และการเก็บเก่ียวพืชผล                        
รวมทัง้การใช้ประโยชน์จากสตัว์และผลผลติจากสตัว์จากฟาร์มเลีย้งสตัว์หรือจากที่อยูอ่าศยัตามธรรมชาติ  

 
01  กำรเพำะปลูกและกำรเลีย้งสัตว์ กำรล่ำสัตว์และกิจกรรมบริกำรที่เกี่ยวข้อง 

หมวดย่อยนีแ้ยกกิจกรรมพืน้ฐานออกเป็น 2 ประเภท คือ การผลิตผลิตผลจากพืชและการผลิตผลิตผล     
จากสตัว์ นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการเกษตรอินทรีย์ การเพาะปลกูพืชและการเลีย้งสตัว์ที่มีการตดัแตง่พนัธุกรรม 

กิจกรรมบริการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเกษตร การล่าสตัว์ การดกัสตัว์และกิจกรรมอื่นๆที่เก่ียวข้อง             
ก็จดัรวมไว้ในหมวดยอ่ยนีด้้วย 

หมู่ใหญ่ 015 (การท าฟาร์มผสมผสาน) จ ากัดไว้ที่กฎเกณฑ์ตามปกติในการก าหนดกิจกรรมหลัก                
ซึ่งยอมรับว่ากิจกรรมทางการเกษตรหลายประการนัน้ สร้างความสมดลุระหว่างการผลิตพืชผลและสตัว์ และ  
การจดักลุม่ยอ่ยก็อาจจะมีการซ า้ซ้อนกนัก็ได้ 

กิจกรรมทางการเกษตรนีไ้ม่รวมถึงกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์จากการเกษตรซึ่งจัดไว้ใน หมวดย่อย  10    
และ 11 (การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม) และหมวดย่อย 12 (การผลิตผลิตภณัฑ์จากยาสบู)               
ซึ่งขึน้อยู่กับความต้องการในการจัดเตรียมผลิตผล เพื่อการจ าหน่ายเป็นเบือ้งต้น อย่างไรก็ตามการเตรียม
ผลติภณัฑ์ดงักลา่วก็รวมไว้ในหมวดใหญ่นีด้้วย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การก่อสร้างในภาคสนาม ซึ่งจดัไว้ในหมวดใหญ่ F (การก่อสร้าง) สว่นผู้ซือ้และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ

การตลาดของผลผลติจากฟาร์มนัน้จดัไว้ในหมวดใหญ่ G (การขายสง่การขายปลกี) 
 
011  กำรปลูกพืชล้มลุก  

หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการปลูกพืชล้มลกุ  เช่น พืชที่มีอายุไม่เกิน 2 ฤดูกาลเพาะปลูก รวมทัง้การปลูกพืช                  
เพื่อวตัถปุระสงค์ในการผลติเมลด็พนัธุ์ 

 
0111  กำรปลูกธัญพืช (ยกเว้น ข้ำว) พืชตระกูลถั่วและพืชน ำ้มัน  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการปลกูธัญพืชในทกุรูปแบบ พืชตระกูลถัว่และพืชน า้มนั รวมทัง้การท าเกษตรอินทรีย์
และการปลกูพืชที่มีการตดัแต่งพนัธุกรรม การปลกูพืชต่างๆ เหล่านีร้วมอยู่ในกลุ่มของเกษตรกรรม 
รวมถึงการปลกูธัญพืช เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวฟ่างข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ต ลกูเดือย และ   
ธญัพืชอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น การปลกูพืชตระกลูถัว่ เช่น ถัว่สด ถัว่ปากอ้า ชิคพี (chick peas) 
คาวพี (cow peas) ถั่วเลนทิล (lentils) ถั่วลพูิน (lupins) ถัว่พีเจียน (pigeon peas) และพืชอื่น            
ในประเภทเดียวกนั การปลกูพืชน า้มนั เช่น ถัว่เหลอืง ถัว่ลสิง เมลด็ฝ้าย เมลด็ละหุง่ เมลด็ของต้นแฟลกซ์ 
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มสัตาร์ด เมล็ดไนเจอร์ เมล็ดเรพ เมล็ดดอกค าฝอย เมล็ดงา เมล็ดทานตะวนั และเมล็ดพืชอื่นๆ              
ที่ให้น า้มนั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสตัว์ ดหูมูย่อ่ย 0119 
01111 กำรปลูกข้ำวโพดที่ใช้เมล็ดแก่ 

การปลูกข้าวโพดที่เก็บเก่ียวเมล็ดแก่มาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้ง  น า้มัน      
หรืออาหารเช้าจากธญัพืช (คอร์นเฟลก็ซ์) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูข้าวโพดที่กินฝักสด เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักออ่น ดกิูจกรรม 01132 
-  การปลกูข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสตัว์ ดกิูจกรรม 01191 

01112 กำรปลูกธัญพืช (ยกเว้น ข้ำวและข้ำวโพด) 
การปลกูข้าวฟ่าง ข้าวสาล ีข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ต ลกูเดือย และธญัพืชอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูข้าว ดหูมูย่อ่ย 0112 
-  การปลกูข้าวโพดที่ใช้เมลด็แก่ ดกิูจกรรม 01111 
-  การปลกูข้าวโพดที่กินฝักสด เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักออ่น ดกิูจกรรม 01132 
-  การปลกูข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสตัว์ ดกิูจกรรม 01191 

01113 กำรปลูกพืชตระกูลถั่ว 
การปลกูถัว่เขียว ถัว่ลนัเตา ถัว่บีน ถัว่ปากอ้า ถัว่หวัช้าง ถัว่มะแฮะ ถัว่สด ชิคพี (chick peas) 
คาวพี (cow peas) ถั่วเลนทิล (lentils) ถั่วลูพิน (lupins) ถั่วพีเจียน (pigeon peas)                
และพืชตระกลูถัว่อื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูถัว่เหลอืง ดกิูจกรรม 01114 
-  การปลกูถัว่ลสิง ดกิูจกรรม 01115 
-  การปลกูถัว่ฝักยาว ถัว่แขก ดกิูจกรรม 01132 

01114 กำรปลูกถั่วเหลือง 
การปลกูถัว่เหลอืง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูพืชน า้มนั (ยกเว้น ถัว่เหลอืง) ดกิูจกรรม 01115 

01115 กำรปลูกพืชน ำ้มัน (ยกเว้น ถั่วเหลอืง) 
การปลกูพืชน า้มนั เช่น ถัว่ลิสง ดอกค าฝอย ดอกทานตะวนั งา ละหุ่ง ลินสีด มสัตาร์ด ไนเจอร์ 
เรพ และพืชอื่นๆ ที่ให้น า้มนั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูถัว่เหลอืง ดกิูจกรรม 01114 
-  การปลกูไม้ยืนต้นท่ีให้น า้มนั เช่น ปาล์มน า้มนั มะพร้าว ดหูมูย่อ่ย 0126 

0112  กำรปลูกข้ำว  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการปลกูข้าว การปลกูข้าวอินทรีย์และการปลกูข้าวตดัแตง่พนัธุกรรม   
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01121 กำรปลูกข้ำวเจ้ำ 
การปลกูข้าวเจ้า 

01122 กำรปลูกข้ำวเหนียว 
การปลกูข้าวเหนียว 
 

0113  กำรปลูกพืชผัก แตงและพืชหัว 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการปลกูพืชผกักินใบและพืชผกักินต้น เช่น ผกักาด ผกัคะน้า หน่อไม้ฝร่ัง กะหล ่าปลี  
ดอกกะหล ่า บรอกโคลี ผกัสลดั ผกัโขม พืชผกักินใบ และพืชผกักินต้นอื่นๆ การปลกูพืชผกักินผล เช่น   
การปลกูแตงร้าน แตงกวา และมะเขือยาว มะเขือเทศ แตงโม แคนตาลปู รวมทัง้แตงและพืชผกักินผล
ชนิดอื่นๆ การปลกูพืชหวั เช่น แครอท เทอร์นิป กระเทียม หอม หอมหวัใหญ่ หอมแดง รวมทัง้พืชจ าพวก
รากและจ าพวกหวัชนิดอื่นๆ การเพาะเห็ดและเห็ดทรัฟเฟิล การปลกูพืชที่มีเมลด็ ยกเว้น เมล็ดหวัผกักาด 
การปลกู ชูการ์บีท การปลกูพืชผกัชนิดอื่นๆ การปลกูพืชจ าพวกรากและหวั เช่น มนัฝร่ัง มนัเทศ มนั
ส าปะหลงั และพืชจ าพวกรากและหวัชนิดอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
 -  การเพาะเชือ้เห็ด ดหูมูย่อ่ย 0130 
 -  การปลกูพริกและพริกไทย รวมทัง้เคร่ืองเทศและเคร่ืองหอมชนดิอืน่ๆ ดหูมูย่อ่ย 0128 
01131 กำรปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกนิต้น รวมถงึกำรเพำะเมล็ดพนัธ์ุผักกินใบและผักกินต้น 

การปลกูพืชผกักินใบหรือพืชผักกินต้น เช่น ผกัคะน้า ผกับุ้ ง ผกักาด ผกัสลดั กะหล ่าปลี         
กะหล า่ดอก หนอ่ไม้ฝร่ัง บรอกโคลี อาติโชก ชิโคร่ี ผกัโขม และพืชผกักินใบและพืชผกักินต้นอื่นๆ 
รวมถึงวิธีการปลกูพืช ผกัในเรือนกระจก หรือการปลกูพืชผกัไร้ดิน (hydroponics) 

01132 กำรปลูกพืชผักกินผล รวมถงึแตงชนิดต่ำงๆ รวมถงึกำรเพำะเมล็ดพันธ์ุผักกนิผล 
การปลกูพืชผกักินผล เช่น มะเขือม่วง มะเขือเทศ มะเขือยาว ฟัก ฟักทอง ข้าวโพด ที่กินฝักสด 
(เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว) ถัว่ฝักยาว ถัว่แขก แตงร้าน แตงกวา 
แตงโม แคนตาลปู รวมทัง้แตงและพืชผกั กินผลชนิดอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูข้าวโพดที่ใช้เมลด็แก่ ดกิูจกรรม 01111 
-  การปลกูข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสตัว์ ดกิูจกรรม 01191 

01133 กำรปลูกพืชผักกินหวั 
การปลกูพืชผกักินหวั เช่น แครอท เทอร์นิป กระเทียม หอม หอมหวัใหญ่ หอมแดง และการปลกู
พืชผกักินหวัอื่นๆ 

01134 กำรปลูกพืชจ ำพวกรำกและหัว (ยกเว้นมนัส ำปะหลงั) 
การปลกูพืชจ าพวกรากและหวัที่ให้สตาร์ชและอินนลูินสงู  เช่น มนัฝร่ัง มนัเทศ เผือก กลอย      
มนัเสา ท้าวยายมอ่ม และพืชจ าพวกรากและหวัอื่นๆ 

01135 กำรปลูกมันส ำปะหลัง 
การปลกูมนัส าปะหลงั 
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01136 กำรเพำะเห็ด 
การปลกูเห็ดชนิดมชัรูม (เช่น เห็ดหอม เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า ฯลฯ) และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเพาะเชือ้เห็ด/สา่เห็ด ดกิูจกรรม 01302 

01139 กำรปลูกพืชผักอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การปลกูพืชผกักินดอก เช่น แค โสน ขจร ฯลฯ การปลกูพืชที่มีเมล็ด ยกเว้น เมล็ดหวัผกักาด     
การปลกูชกูาร์ บีทและพืชผกัอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูพริกและพริกไทย (พริกในตระกูลแคปซิกัม) และพืชที่ใช้เป็น เคร่ืองเทศ และ          

พืชน า้มนัหอมระเหยอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 0128 
-  การปลกูหวัผกักาดที่ให้เมลด็ ดกิูจกรรม 01199 

 
0114  01140 กำรปลูกอ้อย  

การปลกูอ้อยเคีย้วหรืออ้อยโรงงาน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูชกูาร์ บีท ดกิูจกรรม 01139 

 
0115  01150 กำรปลูกยำสูบ  

การปลกูยาสบูซึง่มิได้ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม ก้านใบยา ยาเส้นท่ีผา่นการบม่แล้ว 
 
0116  กำรปลูกพืชเส้นใย  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการปลกูฝ้าย ปอกระเจา ปอแก้ว และพืชอื่นๆ ที่ให้เส้นใยเพื่อท าสิ่งทอ การปลกูแฟลกส์
และการปลกูป่านศรนารายณ์ ป่านมานิลา ป่านรามี และพืชอื่นๆ ที่ให้เส้นใยสิง่ทอ 
01161 กำรปลูกฝ้ำย 

การปลกูฝ้าย รวมถึงการหีบฝ้ายที่ด าเนินการในแหลง่เดียวกนั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การหีบฝ้าย โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ดกิูจกรรม 01630 

01169 กำรปลูกพืชเส้นใยอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การปลกูปอ ปอกระเจา ปอแก้ว ปอเทือง ลินินและพืชอื่นๆ ที่ให้เส้นใยเพื่อท าสิ่งทอ การปลกู
แฟลกส์และป่านศรนารายณ์ ป่านมานิลา ป่านอะบากา ป่านรามีและพืชเส้นใยอื่นๆ                  
ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น การน าพืชแช่น า้หรือตากน า้ค้าง เพื่อผลิตเส้นใยสิ่งทอ (ปอกระเจา 
แฟลกส ์หรือใยมะพร้าว) 
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0119  กำรปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการปลกูพืชล้มลกุชนิดอื่นๆ ทุกชนิดซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น เช่น การปลกูสวีด 
(swedes) หวัแมนโกลด์ (mangolds) (ใช้เลีย้งสตัว์) พืชหวัสด โคลเวอร์ (clover) อลัฟาฟา (alfalfa) 
ข้าวโพดและหญ้าชนิดอื่นๆ ที่ใช้เป็นอาหารสตัว์ การปลกูหวัผกักาดที่ให้เมล็ด (ยกเว้น เมล็ดของชูการ์ 
บีท) และเมล็ดของพืชอื่นๆ ที่ใช้เป็นอาหารสตัว์ การปลกูไม้ดอก การผลิตไม้ตดัดอกและกล้าไม้ดอก 
รวมทัง้การปลกูไม้ดอกเพื่อเก็บเมลด็ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูเมลด็ทานตะวนั ดหูมูย่อ่ย 0111 
-  การปลกูพืชล้มลกุทีเ่ป็นเคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม ยารักษาโรคและพืชทางเภสชัภณัฑ์ ดหูมูย่อ่ย 0128 
01191 กำรปลูกข้ำวโพดเลีย้งสัตว์ 

การปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูข้าวโพดที่ใช้เมลด็แก่ ดกิูจกรรม 01111 
-  การปลกูข้าวโพดที่กินฝักสด เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักออ่น ดกิูจกรรม 01132 

01192 กำรปลูกพืชล้มลุกที่ใช้เป็นอำหำรสตัว์ (ยกเว้น ข้ำวโพดเลีย้งสตัว์) 
การปลกูสวีด (swedes) แมนโกลด์ (mangolds) พืชหวัสด โคลเวอร์ (clover) อลัฟาฟา (alfalfa) 
เซนฟอน หญ้าชนิดอื่นๆ ที่ใช้เป็นอาหารสตัว์ 

01193 กำรปลูกกล้วยไม้ 
การปลกูกล้วยไม้พนัธุ์ตา่งๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูไม้ดอกอื่นๆ ดกิูจกรรม 01194 
-  การขยายพนัธุ์กล้วยไม้ ดกิูจกรรม 01302 

01194 กำรปลูกไม้ดอกอื่นๆ (ยกเว้น กล้วยไม้) 
การปลกูไม้ดอก เช่น มะล ิดาวเรือง กุหลาบ การผลิตไม้ตดัดอกและกล้าไม้ดอก รวมถึงการปลกู
ไม้ดอก เพื่อเก็บเมลด็พนัธุ์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูกล้วยไม้ ดกิูจกรรม 01193 
-  การท าสวนไม้ประดบั ดกิูจกรรม 01301 
-  กระบวนการจดัการเมลด็พนัธุ์เพือ่การขยายพนัธุ์ ดกิูจกรรม 01640 

01199 กำรปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การปลกูพืชเพื่อเอาเมลด็มาใช้เป็นอาหารสตัว์ เช่น เมลด็หวัผกักาด (ยกเว้น เมล็ดของชูการ์ บีท) 
เมล็ดของพืชอื่นๆ ที่ใช้เป็นอาหารสตัว์ และการปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ เช่น การท าไร่               
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูชกูาร์ บีทเพื่อเอาเมลด็พนัธุ์ ดกิูจกรรม 01139 
-  การปลกูพืชล้มลกุทีเ่ป็นเคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม ยารักษาโรคและพืชทางเภสชัภณัฑ์ ดหูมูย่อ่ย 

0128 



 

 
89 

-  กระบวนการจดัการเมลด็พนัธุ์เพือ่การขยายพนัธุ์ ดกิูจกรรม 01640 
 

012  กำรปลูกพืชยนืต้น  
หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการปลกูพืชยืนต้น ซึง่หมายถึง พืชที่มีอายกุารปลกูเกิน 2 ฤดกูาล ไม่ว่าจะแห้งตายหลงัฤดกูาล
เก็บเก่ียวหรือปลกูให้เจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนัน้ การปลกูพืชเพื่อวตัถปุระสงค์ในการผลิตเมล็ดพนัธุ์   
ก็รวมไว้ในหมูใ่หญ่นีด้้วย 
 
0121  01210 กำรท ำสวนองุ่น  

การปลกูองุ่นในสวนเพื่อผลติไวน์และรับประทานสด 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติไวน์ ดหูมูย่อ่ย 1102 
 

0122  กำรปลูกไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อน  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการปลกูไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อน  เช่น อโวคาโด กล้วย เพลนเทน (plaintains)        
อินทผาลมั มะเดื่อ มะมว่ง มะละกอ สบัปะรด และไม้ผลอื่นๆ ที่เป็นไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อน 
01221 กำรปลูกสับปะรด 

การปลกูสบัปะรดภเูก็ต สบัปะรดศรีราชาและสบัปะรดอื่นๆ 
01222 กำรปลูกทุเรียน 

การปลกูทเุรียนหมอนทอง ทเุรียนก้านยาว ทเุรียนชะนีและทเุรียนอื่นๆ 
01223 กำรปลูกล ำไย 

การปลกูล าไย 
01224 กำรปลูกมะม่วง 

การปลกูมะมว่งน า้ดอกไม้ มะมว่งมหาชนก มะมว่งเขียวเสวย และมะมว่งอื่นๆ 
01225 กำรปลูกกล้วย 

การปลกูกล้วยหอม กล้วยน า้ว้า เพลนเทน (plaintains) และกล้วยอื่นๆ 
01226 กำรปลูกมังคุด 

การปลกูมงัคดุ 
01227 กำรปลูกเงำะ 

การปลกูเงาะ 
01228 กำรปลูกลิน้จ่ี 

การปลกูลิน้จ่ี 
01229 กำรปลูกไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อนอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 

การปลกูมะละกอ อโวคาโด มะเดื่อ อินทผาลมั พุทราและไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อนอื่นๆ           
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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0123  กำรปลูกไม้ผลตระกูลส้ม  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการปลกูไม้ผลตระกูลส้ม เช่น เกรปฟรุทและส้มโอ มะนาวและไลม์ส้ม ส้มเขียวหวาน   
ส้มจีนและส้มคลเีมนไทล์ รวมทัง้ไม้ผลอื่นๆ ในประเภทส้มและมะนาว 
01231 กำรปลูกส้ม 

การปลกูส้มเขียวหวาน ส้มสายน า้ผึง้ ส้มโชกุน ส้มแมนดาริน ส้มเช้ง ส้มจีน ส้มคลีเมนไทล์        
และส้มอื่นๆ 

01239 กำรปลูกไม้ผลตระกูลส้มอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การปลกูมะนาวและไลม์ มะกรูด การปลกูส้มโอและเกรปฟรุทและไม้ผลอื่นๆ ในประเภทส้ม     
และมะนาว 
 

0124  กำรปลูกไม้ผลเมืองหนำว  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการปลกูไม้ผลเมืองหนาว เช่น แอปเปิล แอปปริคอต เชอร่ีและเชอร่ีที่มีรสเปรีย้ว ลกูพีช
และเนคทารีน ลกูแพร์ ลกูพลมัและลกูพรุน รวมทัง้ไม้ผลอื่นๆ ในประเภทเดียวกนันี ้
01241 กำรปลูกไม้ผลตระกูลแอปเป้ิล 

การปลกูแอปเปิล้ แพร์และไม้ผลอื่นๆ ตระกลูแอปเปิล้ 
01249 กำรปลูกไม้ผลเมืองหนำวอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

การปลกูแอปริคอต เชอร์ร่ี และเชอร์ร่ีที่มีรสเปรีย้ว ลกูท้อ ลกูพีชและเนคทารีน ลกูพลมั และ       
ลกูพรุน รวมถึงไม้ผลอื่นๆ ในประเภทเดียวกนั 
 

0125  กำรปลูกไม้ผลยนืต้น ไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่มและไม้ผลที่มีเปลือกแข็ง 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการปลูกไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่มต่างๆ  เช่น บลูเบอร่ี เคอร์แรนต์ กีวีฟรุต ราสเบอร่ี              
สตรอเบอร์ร่ีและอื่นๆ การปลกูไม้ผลที่มีเมล็ด การปลกูไม้ผลที่มีเปลือกแข็งที่กินได้ เช่น อลัมอนด์    
มะมว่งหิมพานต์ เกาลดั เฮเซลนทั ถัว่พิตาชิโอ วอลนตั ถัว่โลคสัและไม้ผลที่มีเปลอืกแข็งชนิดอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูมะพร้าว ดหูมูย่อ่ย 0126 
01251 กำรปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กนิได้ 

การปลกูอลัมอนด์ มะม่วงหิมพานต์ เกาลดั เฮเซลนตั ถั่วพิตาชิโอ วอลนตั และไม้ผลที่มี      
เปลอืกแข็งอื่นๆ 

01252 กำรปลูกไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่ม 
การปลกูสตรอเบอร์ร่ี บลเูบอร์ร่ี เคอร์แรนต์ กูสเบอร์ร่ี กีวีฟรุต ราสเบอร่ี และไม้ผลที่มีต้น          
เป็นพุม่อื่นๆ 

01259 กำรปลูกไม้ผลยนืต้นอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น 
การปลกูถัว่โลคสัและไม้ผลยืนต้นอื่นๆ สวนผลไม้ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

 
0126  กำรปลูกไม้ยนืต้นที่ให้น ำ้มัน  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการปลกูไม้ยืนต้นที่ให้น า้มนั เช่น มะพร้าว มะกอก ปาล์มน า้มนัและไม้ยืนต้นอื่นๆ         
ที่น าไปสกดัน า้มนัได้ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูถัว่เหลอืง ถัว่ลสิงและพชืน า้มนัอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 0111 
01261 กำรปลูกปำล์มน ำ้มัน 

การปลกูปาล์มชนิดที่ให้น า้มนั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูปาล์มชนิดทีใ่ช้เพื่อการประดบัตกแตง่ ดกิูจกรรม 01301 

01262 กำรปลูกมะพร้ำว 
การปลกูมะพร้าวทัง้ชนิดที่ใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตน า้มนัมะพร้าวและเพื่อวตัถปุระสงค์อื่น  เช่น 
มะพร้าวน า้หอม มะพร้าวกะทิ 

01269 กำรปลูกไม้ยนืต้นอื่นๆ ที่ให้น ำ้มันซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การปลกูมะกอก การปลกูสบู่ด า และการปลกูไม้ยืนต้นอื่นๆ ที่ให้น า้มนั ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้      
ในท่ีอื่น 
 

0127  กำรปลูกพืชที่น ำไปท ำเคร่ืองดื่ม  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการปลกูพืชที่น าไปท าเคร่ืองดื่ม เช่น กาแฟ ชา โกโก้และพืชอื่นๆ ในประเภทเดียวกนั 
01271 กำรท ำไร่ชำ 

การปลกูชา ชาจีน ชาเขียว ชามาเต้ และชาอื่นๆ 
01272 กำรท ำไร่กำแฟ 

การปลกูกาแฟ 
01279 กำรปลูกพืชอื่นๆ ที่น ำไปท ำเคร่ืองดื่มซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 

การปลกูโกโก้ การปลกูพืชที่ใช้ท าเคร่ืองดื่มสมุนไพร (เช่น เก็กฮวย กระเจ๊ียบแดง หม่อน)         
และพืชอื่นๆ ที่น าไปท าเคร่ืองดื่ม ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูต้นหมอ่นเพื่อเลีย้งไหม ดกิูจกรรม 01492 
 

0128  กำรปลูกพืชประเภทเคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม ยำรักษำโรคและพืชทำงเภสัชภณัฑ์  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการปลกูพืชทัง้ประเภทล้มลกุและประเภทยืนต้นที่ใช้ใบ  เมล็ด เปลือก ดอก และผล     
เป็นเคร่ืองเทศและเคร่ืองหอม เช่น พริกไทย พริก ลกูจนัทน์เทศ ดอกจนัทน์เทศ และกระวาน ลกูผกัชี 
ยี่หร่า อบเชย กานพล ู ขิง วานิลา ต้นฮอพ (ใช้ปรุงเบียร์) พืชอื่นๆ ที่เป็นเคร่ืองเทศ และเคร่ืองหอม 
นอกจากนัน้ ยงัรวมทัง้การปลกูพืชที่เป็น ยารักษาโรค และพืชเสพติด เช่น ฝ่ิน กญัชา การปลกูพืชที่ใช้ใน
การผลิตน า้หอม ในการผลิตยาหรือในการป้องกันแมลง และก าจัดเชือ้ราหรือในวัตถุประสงค์        
ประเภทเดียวกนั 
01281 กำรปลูกพริก 

การปลกูพริกขีห้น ูพริกชีฟ้้าแดงและเขียว พริกเหลอืง พริกหนุม่ พริกหวาน และพริกหยวก ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การแปรรูปพริก เช่น พริกแห้ง พริกป่น ดกิูจกรรม 10771 
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01282 กำรปลูกพริกไทย 
การปลกูพริกไทย 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การแปรรูปพริกไทย ดกิูจกรรม 10771 

01289 กำรปลูกพืชอื่นๆ ประเภทเคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม ยำรักษำโรคและพืชทำงเภสัชภัณฑ์   
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การปลูกพืชล้มลุกและพืชยืนต้นที่ใช้เป็นเคร่ืองเทศ  เคร่ืองหอมและยารักษาโรค การปลูก          
ลกูจนัทน์เทศ ดอกจนัทน์เทศและกระวาน การปลกูผกัชี ยี่หร่า โป๊ยกัก๊ เทียนข้าวเปลือก อบเชย 
กานพล ูการปลกูวานิลา มสัตาร์ด หญ้าฝร่ันฮอฟ มินท์ การปลกูขิง ข่า ตะไคร้ ขมิน้ การปลกู
มะขามแขก ฟ้าทะลายโจร เหงือกปลาหมอ และการปลกูพืชที่ใช้เป็นเคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม และ
ยารักษาโรค การปลกูพืชเสพติด (ยกเว้น ยาสบู) เช่น กญัชา ฝ่ิน กระทอ่ม การปลกูพืช ที่ใช้ในการ
ผลิตน า้หอม ใช้ในทางเภสชัภณัฑ์หรือใช้ในการป้องกนัแมลงและก าจดัเชือ้ราหรือวตัถปุระสงค์    
ที่คล้ายกนั และสมนุไพร 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูยาสบู ดกิูจกรรม 01150 
 

0129  กำรปลูกพืชยนืต้นประเภทอื่นๆ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการปลูกต้นยางพารา  ต้นคริสต์มาสและต้นไม้ที่น ามาแยกน า้ยางไม้ การปลูก             
ต้นยางพาราเพื่อการกรีดน า้ยาง การแปรรูปน า้ยางดิบ และการปลกูพืชที่ใช้ในการถกัสาน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเก็บหาน า้ยางไม้หรือยางไม้ทีค่ล้ายน า้ยางพาราที่อยูใ่นป่า ดหูมูย่อ่ย 0230 
01291 กำรปลูกต้นยำงพำรำ 

การปลกูต้นยางพารา เพื่อการกรีดน า้ยางและการแปรรูปน า้ยางดิบ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเก็บหาน า้ยางไม้หรือยางไม้ทีค่ล้ายน า้ยางพาราที่อยูใ่นป่า ดกิูจกรรม 02300 

01292 กำรปลูกพืชที่ใช้ในกำรถกัสำน 
การปลกูไผ ่หวาย อ้อ กก และพืชที่ใช้ในการถกัสานอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเก็บหาไผ่ หวาย อ้อ กก และพืชที่ใช้ในการถักสานอื่นๆ ที่ขึน้ในป่าหรือที่เกิดขึน้              

ในธรรมชาติ ดกิูจกรรม 02300 
01299 กำรปลูกพืชยนืต้นประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 

การปลูกต้นไม้เพื่อน ามาแยกน า้ยางไม้ เช่น การปลกูต้นเมเปิล การปลูกต้นสน การปลูก          
ต้นยคูาลิปตสั การปลกูไม้กฤษณา และต้นสนที่ใช้ประดบัในงานคริสต์มาส และการปลกูพืชยืน
ต้นประเภทอื่นๆ เช่น การท าสวน การท าสวนเกษตรผสมผสาน ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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013  0130  กำรขยำยพันธ์ุพืช  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกรรมวิธีที่ใช้ในการเพาะและขยายพันธุ์พืช  เช่น การตัดก่ิงช า การแยกหน่อ                 
การเพาะเมล็ด ส าหรับการขยายพนัธุ์พืชโดยตรง การตอนหรือการขยายก่ิงของพืชที่เลือกไว้ เพื่อน าไป
ขยายพนัธุ์ต่อไป นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการปลกูพืชใช้ขยายพนัธุ์ การปลูกพืชส าหรับการประดบัตกแต่ง 
รวมทัง้การย้ายปลกูหญ้า การปลกูต้นไม้ที่มีหวั หวัใต้ดินและราก การตดัก่ิงช าและการตอน เพื่อน าไป
ขยายพนัธุ์ รวมทัง้การเพาะเชือ้เหด็ชนิดตา่งๆ และการด าเนินงานเก่ียวกบัการเพาะช ากล้าไม้ ยกเว้น การ
เพาะช ากล้าไม้ป่า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูพืชเพื่อวตัถปุระสงค์ในการผลติเมลด็พนัธุ์ ดหูมูใ่หญ่ 011 และหมูใ่หญ่ 012 
-  การด าเนินงานเก่ียวกบัการเพาะช ากล้าไม้ป่า ดกิูจกรรม 02100 
01301 กำรท ำสวนไม้ประดับ 

การปลกูไม้ประดบัภายใต้โรงเรือนหรือกลางแจ้ง รวมถึงการย้ายปลกูหญ้า 
01302 กำรปลูกพืช กำรเพำะพันธ์ุและกำรขยำยพันธ์ุพืชอื่นๆ 

การเพาะและขยายพนัธุ์พืช เช่น การตดัก่ิงช า การแยกหนอ่ การเพาะเมลด็ ส าหรับการขยายพนัธุ์
พืชโดยตรง การตอนหรือการขยายก่ิงของพืชที่เลือกไว้เพื่อน าไปขยายพนัธุ์ต่อไป  นอกจากนัน้     
ยงัรวมถึงการปลกูพืชใช้ขยายพนัธุ์  การปลกูต้นไม้ที่มีหวั หวัใต้ดินและราก การตดัก่ิงช าและ    
การตอนเพื่อน าไป ขยายพนัธุ์  รวมทัง้การเพาะเชือ้เห็ดชนิดต่างๆและการด าเนินงานเก่ียวกับ     
การเพาะช ากล้าไม้ ยกเว้น การเพาะช ากล้าไม้ป่า 
 

 014 กำรผลิตสัตว์ (Animal production)  
หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการผลติสตัว์ในฟาร์มและการเพาะพนัธุ์สตัว์ทกุชนิด ยกเว้น สตัว์น า้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  บริการสนบัสนนุการแพร่พนัธุ์สตัว์ เช่น การน าสตัว์ตวัผู้ไปให้บริการผสมพนัธุ์ ดหูมูย่อ่ย 0162  
-  การจดัที่พกัและอาหารให้สตัว์ ดหูมูย่อ่ย 0162 
-  การผลติหนงัสตัว์ที่ได้จากโรงฆา่สตัว์ ดหูมูใ่หญ่ 101 
 
0141  กำรเลีย้งโคและกระบือ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการเลีย้งและการเพาะพนัธุ์โคและกระบือ การผลิตน า้นมดิบจากโคและกระบือ รวมทัง้
การผลติ น า้เชือ้ของโคและกระบือ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กระบวนการผลตินม ดหูมูย่อ่ย 1050 
01411 กำรเลีย้งโคนมและโคเนือ้ 

การเลีย้ง การเพาะพนัธุ์ และการผสมพนัธุ์โคนมและโคเนือ้ การผลิตน า้นมดิบ จากโคนม รวมถึง
การผลติน า้เชือ้ของสตัว์ดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กระบวนการผลตินม ดหูมูย่อ่ย 1050 
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01412 กำรเลีย้งกระบือนมและกระบือเนือ้ 
การเลีย้ง การเพาะพนัธุ์ และการผสมพนัธุ์กระบือนมและกระบือเนือ้ การผลิตน า้นมดิบ         
จากกระบือนม รวมถึงการผลติน า้เชือ้สตัว์ดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กระบวนการผลตินม ดหูมูย่อ่ย 1050 

01419 กำรเลีย้งโคและกระบือเพื่อวตัถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การเลีย้ง การเพาะพนัธุ์ และการผสมพนัธุ์โคและกระบือ เพื่อการอนรัุกษ์การท่องเที่ยว และ      
การกีฬา รวมถึงการผลิตน า้เชือ้ของโคและกระบือ เพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้      
ในท่ีอื่น 

 
0142  01420 กำรเลีย้งม้ำ ลำ ล่อ ม้ำล่อและสัตว์อื่นๆ ที่คล้ำยม้ำ  

การเลีย้งและการเพาะพนัธุ์ม้า ลา ลอ่ ม้าลอ่ และสตัว์อื่นๆ ที่คล้ายม้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การด าเนินงานเก่ียวกบัคอกม้าแขง่และม้าส าหรับขี่ ดหูมูย่อ่ย 9319 
 

0143  01430 กำรเลีย้งอูฐที่มีโหนกเดียวและอูฐที่มีสองโหนก 
การเลีย้งและเพาะพนัธุ์อฐูที่มีโหนกเดียวและอฐูที่มีสองโหนก 
 

0144  กำรเลีย้งแกะและแพะ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการเลีย้งและการเพาะพนัธุ์แกะและแพะ การผลิตน า้นมดิบจากแกะและแพะ รวมทัง้  
การผลติขนสตัว์หยาบ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การตดัขนแกะโดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ดหูมูย่อ่ย 0162 
-  การถลกหนงัสตัว์ ดหูมูย่อ่ย 1011 
-  กระบวนการผลตินม ดหูมูย่อ่ย 1050 
01441 กำรเลีย้งแกะ 

การเลีย้ง การเพาะพนัธุ์ การผสมพนัธุ์ การผลติน า้นมดิบ และการผลติขนแกะหยาบ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การตดัขนแกะ โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ดกิูจกรรม 01629 
-  การผลติขนแกะซึง่เป็นผลพลอยได้จากการฆา่แกะ ดกิูจกรรม 10111 
-  กระบวนการผลตินม ดหูมูย่อ่ย 1050 

01442 กำรเลีย้งแพะ 
การเลีย้ง การเพาะพนัธุ์ การผสมพนัธุ์ และการผลติน า้นมดิบที่ได้จากแพะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กระบวนการผลตินม ดหูมูย่อ่ย 1050 

0145  01450 กำรเลีย้งสุกร (หมู)  
การเลีย้งและการเพาะพนัธุ์สกุร (หม)ู 
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0146  กำรเลีย้งสัตว์ปีก  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการเลีย้งและการเพาะพนัธุ์สตัว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด ห่าน ไก่งวง การผลิตไข่ไก่ ไข่เป็ด         
ไขน่กกระทา ฯลฯ รวมทัง้การด าเนินงานเก่ียวกบัโรงฟักไข่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์จากขนของสตัว์ปีก ดหูมูย่อ่ย 1012 
01461 กำรเลีย้งไก่ไข่ 

การเลีย้ง การเพาะพนัธุ์ การผสมพนัธุ์ไก่ไข ่การด าเนินงานเก่ียวกบัโรงฟักไขแ่ละการผลติไขไ่ก่สด 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเลีย้ง การเพาะพนัธุ์และการผสมพนัธุ์ไก่งวง ไก่ชน ไก่ต๊อก/ไก่แจ้ ดกิูจกรรม 01469 

01462 กำรเลีย้งไก่ ไก่เนือ้ 
การเลีย้ง การเพาะพนัธุ์และการผสมพนัธุ์ไก่ ไก่เนือ้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเลีย้ง การเพาะพนัธุ์และการผสมพนัธุ์ไก่งวง ไก่ชน ไก่ต๊อก/ไก่แจ้ ดกิูจกรรม 01469 

01463 กำรเลีย้งเป็ด 
การเลีย้ง การเพาะพนัธุ์และการผสมพนัธุ์เป็ดไข่ เป็ดเนือ้ เป็ดเทศ การด าเนินงานเก่ียวกับ       
โรงฟักไขเ่ป็ด การผลติไขเ่ป็ด 

01469 กำรเลีย้งสตัว์ปีกอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การเลีย้ง การเพาะพนัธุ์และการผสมพนัธุ์  รวมถึงการด าเนินงานเก่ียวกบัโรงฟักไข่ สตัว์ปีกอื่นๆ 
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การเลีย้ง การเพาะพันธุ์  และการผสมพันธุ์ไก่พืน้เมือง เช่น               
ไก่ต๊อก/ไก่แจ้ ไก่ชน ไก่อ ูไก่ตะเภา ไก่เบตง ไก่งวง หา่น และการผลติไขข่องสตัว์ดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเลีย้ง การเพาะพนัธุ์และการผสมพนัธุ์ไก่ไขแ่ละไก่เนือ้ ดกิูจกรรม 01461และ 01462 
-  การผลติขนแข็งหรือขนออ่น ซึง่เป็นผลติภณัฑ์พลอยได้จากการฆา่สตัว์ปีกดกิูจกรรม 10120 
 

0149  กำรเลีย้งสัตว์ประเภทอื่นๆ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการเลีย้งและการเพาะพนัธุ์สตัว์กึ่งสตัว์เลีย้งหรือสตัว์ที่มีชีวิตอื่นๆ เช่น นกกระจอกเทศ 
และนก อีม ูนกอื่นๆ (ยกเว้น สตัว์ปีก) แมลง กระต่ายและสตัว์มีขนประเภทอื่นๆ การผลิตหนงัขนสตัว์ 
หนงังูหรือหนงันกจากฟาร์มเลีย้ง การด าเนินการเก่ียวกบัฟาร์มเลีย้งหนอน ฟาร์มเลีย้งหอย ฟาร์มเลีย้ง
หอยทาก การเลีย้งหม่อนไหม การผลิตตวัไหม การเลีย้งผึง้และการผลิตน า้ผึง้และขีผ้ึง้ การเลีย้งและ    
การเพาะพนัธุ์สตัว์เลีย้ง (ยกเว้น ปลา) เช่น แมวและสนุขั นก นกหงส์หยก หนแูฮมสเตอร์ ฯลฯ รวมทัง้   
การเลีย้งสตัว์อื่นๆ หลากหลายพนัธุ์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติหนงัสตัว์ที่ได้จากการลา่สตัว์และการดกัสตัว์ ดหูมูย่อ่ย 0170 
-  การด าเนินการเก่ียวกบัฟาร์มเลีย้งกบและฟาร์มเลีย้งจระเข้ ฟาร์มเลีย้งหนอนทะเล ดหูมูย่อ่ย 0321 

และ 0322 
-  การด าเนินการเก่ียวกบัฟาร์มเลีย้งปลา ดหูมูย่อ่ย 0321 และ 0322 
-  การฝึกสตัว์เลีย้ง ดหูมูย่อ่ย 9630 
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01491 กำรเลีย้งนกกระจอกเทศและนกอีมู 
การเลีย้ง การเพาะพันธุ์และการผสมพันธุ์  รวมถึง การด าเนินงานเก่ียวกับโรงฟักไข ่
นกกระจอกเทศและนกอีมู การผลิตผลิตภณัฑ์จากเนือ้ หนงัและขน นกกระจอกเทศ และนกอีม ู  
ที่ด าเนินการภายในฟาร์ม 

01492 กำรเลีย้งไหม ผีเสือ้และแมลง 
การเลีย้ง และการขยายพนัธุ์ไหม ผีเสือ้และแมลง การผลิตไข่ไหม รังไหมดิบ รวมถึงการปลกู     
ต้นหมอ่นเพื่อเลีย้งไหม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูหมอ่นเพื่อใช้ท าเคร่ืองดืม่ ดกิูจกรรม 01279 
-  การแปรรูปไหมที่ไมไ่ด้ด าเนินการตอ่เนื่องจากการเลีย้งไหม ดหูมวดยอ่ย 13 

01493 กำรเลีย้งผึง้ 
การเลีย้ง และการขยายพนัธุ์ผึง้ การผลติน า้ผึง้ ขีผ้ึง้ และผลติภณัฑ์พลอยได้จากการเลีย้งผึง้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้ผึง้แท้ที่ผา่นกระบวนการแปรรูป (เช่น ผา่นการฆา่เชือ้) ซึง่มิได้ด าเนินการตอ่เนื่อง

จากการเลีย้งผึง้ ดกิูจกรรม 10779 
01494 กำรเลีย้งนกนำงแอ่น 

การเลีย้ง และการขยายพันธุ์นกนางแอ่น การด าเนินกิจการของบ้านหรือคอนโด เพื่อเลีย้ง         
นกนางแอน่ การผลติผลติภณัฑ์ที่ได้จากการเลีย้งนกนางแอน่ เช่น รังนกดิบ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตรังนก ที่น ามาตกแต่ง ท าความสะอาดและบรรจุภาชนะ เช่น รังนกแห้ง รังนก          

กึ่งส าเร็จรูป รังนกสดพร้อมปรุง ดกิูจกรรม 10134 
-  การผลติเคร่ืองดื่มรังนกส าเร็จรูป ดกิูจกรรม 10799 

01495 กำรท ำฟำร์มง ู
การเลีย้ง การผสมพนัธุ์และการผลติผลติภณัฑ์จากเนือ้หรือหนงังจูากฟาร์มเลีย้ง 

01496 กำรท ำฟำร์มสัตว์เลีย้ง (ยกเว้น สัตว์น ำ้) 
การเลีย้ง รวมถึงการคดัสายพนัธุ์ การเพาะพนัธุ์และการผสมพนัธุ์สตัว์เลีย้ง เช่น สนุขั แมว นก 
(นกแก้วเล็ก นกหงส์หยก นกเขา นกกรงหวัจุก ฯลฯ) หนูแฮมสเตอร์ และการท าฟาร์ม              
สตัว์เลีย้งอื่นๆ เช่น ฟาร์มนก 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการดแูลสตัว์เลีย้ง เช่น การฝึกสตัว์เลีย้ง การตดัแตง่ขนสตัว์เลีย้ง ดกิูจกรรม 96302 

01499 กำรเลีย้งสตัว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การเลีย้งและการเพาะพนัธุ์สตัว์กึ่งสตัว์เลีย้ง กระต่ายและสตัว์มีขนประเภทอื่นๆ นกกระทาและ
นกอื่นๆ (ยกเว้น นกที่เป็นสตัว์เลีย้งและนกนางแอ่น) การท าฟาร์ม ไส้เดือน ทาก หอย ที่อาศยั  
บนบก การเลีย้งและการผสมพนัธุ์สตัว์ลา่ การเลีย้งสตัว์ประเภทอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
เช่น กวาง 
 
แต่ไม่รวมถงึ 
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-  การเลีย้งนกนางแอน่ ดกิูจกรรม 01494 
-  การผลติหนงัขนสตัว์ที่ได้จากการลา่สตัว์และการดกัสตัว์ ดกิูจกรรม 01700 
-  การเพาะเลีย้งเมน่ทะเล กบ จระเข้ ดหูมูย่อ่ย 0321 และ 0322 
-  การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ ดหูมูย่อ่ย 0321 และ 0322 

 
015  0150  01500 กำรท ำฟำร์มผสมผสำน  

การผสมผสานระหว่างการเพาะปลูกและการเลี ย้งสัตว์เข้าด้วยกันโดยไม่เจาะจงว่าจะเป็น       
การปลกูพืชผลหรือเลีย้งสตัว์ประเภทใดเป็นพิเศษ ขนาดของการด าเนินงานโดยรวมของฟาร์ม
ดงักลา่วนี ้มิใช่ปัจจยัก าหนดลกัษณะของฟาร์ม แต่ถ้าการผลิตพืชผลหรือสตัว์ในหมู่นีม้ีปริมาณ
เกินกว่าร้อยละ 66 ของมาตรฐานการผลิตโดยรวมแล้วกิจกรรมนีจ้ะไม่จัดไว้ในหมู่ย่อยนี  ้         
แตจ่ะจดัไว้ในหมูย่อ่ยของการเพาะปลกูพืชผลหรือการเลีย้งสตัว์แยกออกมาโดยเฉพาะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูพืชผสมผสาน ดหูมูใ่หญ่ 011และ 012  
- การเลีย้งปศสุตัว์ผสมผสาน ดหูมูใ่หญ่ 014 
 

 016 กิจกรรมสนับสนุนกำรเกษตร และกิจกรรมหลังกำรเก็บเกี่ยว  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมที่คล้ายกับการเกษตร            
ที่ไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการผลิต (การเก็บเก่ียวผลิตผลทางการเกษตร) ที่กระท าโดยได้รับค่าตอบแทนหรือ  
ตามสญัญาจ้าง นอกจากนัน้ยังรวมถึงกิจกรรมหลงัการเก็บเก่ียว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเตรียมผลิตผล         
ทางการเกษตรเพื่อการจ าหนา่ย 
 
0161  กิจกรรมสนับสนุนกำรผลิตพืชผล  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมหลกัทางการเกษตรที่กระท าโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง  ได้แก่ 
การเตรียมพืน้ที่เพาะปลกู การปลกู การให้ปุ๋ ย การพ่นยา รวมทัง้การฉีดพ่นทางอากาศ การตดัแต่ง       
ก่ิงก้านต้นไม้ผลและไม้เถา การปักด าข้าวและกล้าหวัผักกาด การเก็บเก่ียว การควบคุมแมลงและ      
สตัว์ศตัรูพืช ซึ่งเก่ียวข้องกบัการเกษตร การด าเนินงานเก่ียวกับเคร่ืองมือชลประทานทางการเกษตร 
นอกจากนี ้ยงัรวมถึงการจดัหาเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรพร้อมผู้ควบคมุและคนงาน  รวมทัง้การดแูล
รักษาที่ดินให้อยูใ่นสภาพดี เพื่อการใช้งานทางการเกษตร 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมหลงัการเก็บเก่ียวพืชผล ดหูมูย่อ่ย 0163 
-  กิจกรรมของนกัวิชาการเกษตรและนกัเศรษฐศาสตร์การเกษตร ดหูมูย่อ่ย 7490 
-  กิจกรรมของนกัภมูิสถาปัตยกรรม ดหูมูย่อ่ย 7110 
-  การจดัการท่ีดินเพื่อการจดัสวนและเพื่อปลกูต้นไม้ ดหูมูย่อ่ย 8130 
-  การบ ารุงพืน้ท่ีเพื่อรักษาให้มีระบบนิเวศทีด่ี ดหูมูย่อ่ย 8130 
-  การจดัการแสดงทางการเกษตร ดหูมูย่อ่ย 8230   
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01611 กำรควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช 
การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืชซึ่งเก่ียวข้องกับการเกษตร  โดยได้รับค่าตอบแทนหรือ           
ตามสญัญาจ้าง การพน่ยาฆา่แมลงและก าจดัวชัพืช รวมทัง้การฉีดพ่นทางอากาศ และการรมยา 
เพื่อควบคมุก าจดัศตัรูพืช 

01612 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบัอุปกรณ์กำรให้น ำ้และเคร่ืองมือชลประทำนทำงกำรเกษตร 
กิจกรรมการด าเนินการเก่ียวกับอุปกรณ์การให้น า้และเคร่ืองมือชลประทานทางการเกษตร       
โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง  เช่น อุปกรณ์ให้น า้แบบฉีดฝอย (สปริงเกอร์)        
อปุกรณ์ให้น า้แบบน า้หยดทัง้ทางผิวดินและใต้ดิน 

01619 กิจกรรมสนับสนุนกำรผลิตพืชผล ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
กิจกรรมทางการเกษตร โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง การเตรียมพืน้ที่เพาะปลกู  
การปลกู การให้ปุ๋ ย การตดัแต่งก่ิงก้านต้นไม้ผลและไม้เถา การปักด าข้าวและกล้าหวัผกักาด   
การเก็บเก่ียว การจดัหาเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรพร้อมผู้ควบคมุและคนงาน  การดแูลรักษา
ที่ดินให้อยูใ่นสภาพดีเพื่อการใช้งานทางการเกษตร 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมของนกัวิชาการเกษตรและนกัเศรษฐศาสตร์การเกษตร ดกิูจกรรม 74902 
-  กิจกรรมของนกัภมูิสถาปัตยกรรม ดกิูจกรรม 71101 
-  การจดัการแสดงผลผลติทางการเกษตร ดกิูจกรรม 82302 
 

0162  กิจกรรมสนับสนุนกำรเลีย้งสัตว์  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงกิจกรรมทางการเกษตรท่ีกระท าโดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้างได้แก่ กิจกรรม
สนับสนุนการแพร่พนัธุ์สตัว์ การเจริญเติบโตของสตัว์ และผลผลิตของสตัว์บริการทดสอบฝูงสตัว์      
บริการต้อนฝงูสตัว์ บริการตอนไก่ การท าความสะอาดเล้าไก่ ฯลฯ กิจกรรมที่เก่ียวกบัการผสมเทียม    
การน าสตัว์ตวัผู้ ไปให้บริการผสมพนัธุ์  การตดัขนแกะ การจัดที่พกัและอาหารให้สตัว์ รวมทัง้กิจกรรม   
ของช่างท าเกือกม้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การจดัที่วา่งให้สตัว์พกัอาศยั ดหูมูย่อ่ย 6810 
-  กิจกรรมเก่ียวกบัสตัวแพทย์ ดหูมูย่อ่ย 7500 
-  การฉีดวคัซีนให้สตัว์ ดหูมูย่อ่ย 7500 
-  การให้เชา่สตัว์ เช่น ฝงูสตัว์ ดหูมูย่อ่ย 7730 
-  กิจกรรมบริการเพื่อสนบัสนนุการลา่สตัว์และการดกัสตัว์เพื่อการพาณิชย์ ดหูมูย่อ่ย 9499 
-  การจดัที่พกัชัว่คราวให้สตัว์เลีย้ง ดหูมูย่อ่ย 9630 
01621 กิจกรรมสนับสนุนกำรแพร่พันธ์ุสตัว์ 

กิจกรรมสนบัสนนุการแพร่พนัธุ์ การเพาะพนัธุ์ การผสมพนัธุ์และการผสมเทียม รวมถึงการบริการ
พอ่-แมพ่นัธุ์สตัว์ โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการผสมพนัธุ์สตัว์ทีด่ าเนนิการโดยฟาร์มเลีย้งสตัว์ ได้จดัประเภทไว้ตามชนิด         

ของสตัว์ทีเ่ลีย้ง 
01629 กิจกรรมสนับสนุนกำรเลีย้งสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

การบริการทดสอบฝูงสตัว์ บริการต้อนฝูงสตัว์ บริการตอนไก่ การท าความสะอาดเล้าไก่           
การบริการตดัขนแกะ ฯลฯ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง การจดัที่พกัและอาหารให้
สตัว์ การดแูลสตัว์ในฟาร์ม รวมถึงกิจกรรมของช่างท าเกือกม้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การจดัที่พกัชัว่คราวให้สตัว์เลีย้ง ดกิูจกรรม 96302 
 

0163  01630 กิจกรรมหลังกำรเก็บเกี่ยวพืชผล 
การเตรียมพืชผลเพื่อการจ าหน่าย เช่น การท าความสะอาด การตดัแต่งการคดัแยกขนาด        
การก าจดัเชือ้โรค การหีบฝ้าย การเตรียมใบยาสบู การเตรียมเมล็ดโกโก้ การตาก-บดกาก        
ข้าวบาเลย์่ ลานตากข้าว และการเคลือบผลไม้ด้วยขีผ้ึง้ การท าให้ผกัและผลไม้แห้งด้วยการตาก
แดด 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเตรียมผลติผลทางการเกษตรโดยผู้ผลติ ดหูมูย่อ่ยที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองนีใ้นหมูใ่หญ่ 011 

หรือ 012 
-  การถนอมผลไม้และผกั รวมถึงการบดแห้ง ดหูมูย่อ่ย 1030 
-  การบม่และอบใบยาสบู ดหูมูย่อ่ย 1200 
-  กิจกรรมการตลาดของพอ่ค้าและสมาคมพอ่ค้า ดหูมวดยอ่ย 46 
-  การขายสง่วตัถดุิบทางการเกษตร ดหูมูย่อ่ย 4620 
 

0164  01640 กระบวนกำรจัดกำรเมล็ดพันธ์ุเพื่อกำรขยำยพันธ์ุ  
กิจกรรมทัง้หลายหลงัการเก็บเก่ียวซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพื่อการพฒันาคณุภาพของเมล็ดพืชที่จะใช้
ในการขยายพนัธุ์ด้วยวิธีการแยกสิ่งที่มิใช่เมล็ด เมล็ดที่มีขนาดเล็กเกินไป เมล็ดที่เสียหายเพราะ
เคร่ืองจกัรหรือแมลง และเมลด็ที่ยงัไมแ่ก่จดัออกไป นอกจากนัน้ ยงัขจดัความชืน้เพื่อให้ปลอดภยั
แก่การเก็บรักษา ดงันัน้ หมู่ย่อยนีจ้ึงรวมกิจกรรมต่างๆ คือ การท าให้แห้ง การท าความสะอาด 
การคัดแยกขนาด  และการจัดการกับเมล็ดพันธุ์  จนกระทั่งได้รับการตีตราประทับ                    
เพื่อรับรองคณุภาพ กิจกรรมการตดัแตง่พนัธุกรรมเมลด็พืชก็รวมอยูใ่นหมู่ยอ่ยนีด้้วย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเพาะเมลด็ ดหูมูใ่หญ่ 011 และ 012 
-  กระบวนการจดัการกบัเมลด็เพื่อสกดัน า้มนั ดหูมูใ่หญ่ 104 
-  การวจิยัเพื่อการพฒันาหรือการตดัแตง่พนัธกุรรมเพื่อสร้างสายพนัธุ์ชนิดใหม่ๆ  ดหูมูย่อ่ย 

7210 
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017  0170  01700 กำรล่ำสัตว์ กำรดักสัตว์และกิจกรรมบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
การลา่สตัว์และการดกัสตัว์เพื่อการพาณิชย์ การจบัสตัว์ (เป็นหรือตาย) เพื่อเป็นอาหาร การถลก
หนังขนสัตว์หรือการแล่หนังสตัว์หรือเพื่อการวิจัยในสวนสตัว์  หรือในสตัว์เลีย้ง การผลิต           
หนงัขนสตัว์ หนงัสตัว์เลือ้ยคลานหรือขนนก ที่ได้จากการลา่สตัว์หรือการดกัสตัว์  นอกจากนี ้      
ยงัรวมถึงการจบัสตัว์ทะเลท่ีเลีย้งลกูด้วยนมซึง่อาศยัอยูต่ามชายฝ่ังทะเล เช่น วอลรัส และแมวน า้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ผลติภณัฑ์จากหนงัขนสตัว์ หนงัสตัว์เลือ้ยคลานหรือขนนกที่ได้จากฟาร์มเลีย้ง ดหูมูใ่หญ่ 014 
-  การเลีย้งสตัว์ทีใ่ช้เพื่อการแขง่ขนัเกมกีฬา ดหูมูย่อ่ย 0149 
-  การลา่ปลาวาฬ ดหูมูย่อ่ย 0311 
-  การผลติหนงัสตัว์ที่ได้จากโรงฆา่สตัว์ ดหูมูย่อ่ย 1011 
-  การลา่สตัว์เพื่อการกีฬาหรือนนัทนาการ รวมทัง้กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องดหูมูย่อ่ย 9319 
-  กิจกรรมบริการเพื่อสนบัสนนุการลา่สตัว์และการดกัสตัว์ ดหูมูย่อ่ย 9499 
 

02  ป่ำไม้และกำรท ำไม้  
หมวดยอ่ยนีร้วมถึงการผลติไม้ทอ่นกลมเพื่อการผลติผลติภณัฑ์ส าหรับอตุสาหกรรมป่าไม้ (ในหมวดย่อย 16 

และ 17) รวมทัง้การชักลาก และการเก็บหาของป่า นอกจากการผลิตไม้ซุง และกิจกรรมป่าไม้ที่ใช้             
กระบวนการผลติอยา่งง่ายๆ เช่น ไม้ฟืน ถ่าน ชิน้ไม้สบั และไม้ทอ่นกลมที่ยงัมิได้แปรรูป เช่น ไม้เสาอโุมงค์เหมือง 
ไม้ค า้ เสาเข็ม ไม้ท าเยื่อ ฯลฯ กิจกรรมเหลา่นีส้ามารถกระท าได้ในป่าธรรมชาติหรือในสวนป่า 

 
021  0210  02100 วนวัฒนวิทยำและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับป่ำไม้  

กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถกระท าได้ในป่าธรรมชาติหรือในสวนป่า  ได้แก่ การปลูกไม้ยืนต้น        
การเพาะช ากล้าไม้ การปลกูซ่อม การย้ายปลกู การตดัสางขยายระยะ และการปลกูไม้ยืนต้น   
เพื่อการอนุรักษ์ ทัง้ในพืน้ที่ป่าไม้และพืน้ที่ ที่ผ่านการท าไม้แล้ว  รวมทัง้การปลูกไม้ยืนต้น             
ที่ได้จากการแตกหนอ่ เพื่อท าเยื่อกระดาษและท าไม้ฟืน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูต้นคริสต์มาส ดหูมูย่อ่ย 0129 
-  การด าเนินงานเก่ียวกบัการเพาะช ากล้าไม้ ดหูมูย่อ่ย 0130 
-  การเก็บหาของป่า ดหูมูย่อ่ย 0230 
-  การผลติชิน้ไม้สบัและเศษชิน้ไม้ ดหูมูย่อ่ย 1610 
 

022  0220  02200 กำรท ำไม้ 
การผลิตไม้ท่อนกลมเพื่อการผลิตผลิตภณัฑ์ส าหรับอุตสาหกรรมป่าไม้  การผลิตไม้ท่อนกลม        
ที่ยงัมิได้แปรรูป เช่น ไม้เสาอุโมงค์เหมือง ไม้ค า้ เสาเข็ม ไม้ท ารัว้ และไม้เสาประเภทอื่นๆ          
การเก็บหาและการผลิตไม้ฟืน การเผาถ่านในป่า (ตามวิธีดัง้เดิมที่ปฏิบตัิกนัมา) ผลผลิตของ
กิจกรรมนีอ้อกมาในรูปของไม้ซุงและชิน้ไม้สบัหรือไม้ฟืน 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูต้นคริสต์มาส ดหูมูย่อ่ย 0129 
-  การปลกูไม้ยืนต้น การเพาะช ากล้าไม้ การปลกูซ่อม การย้ายปลกู การตดัสางขยายระยะ    

และการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อการอนุรักษ์ทัง้ในพืน้ที่ป่าไม้และพืน้ที่ ที่ผ่านการท าไม้แล้ว                 
ดหูมูย่อ่ย 0210 

-  การเก็บหาของป่า ดหูมูย่อ่ย 0230 
-  การผลติชิน้ไม้สบัและเศษชิน้ไม้ ดหูมูย่อ่ย 1610 
-  การผลติถ่านท่ีได้จากการเผาไม้ ดหูมูย่อ่ย 2011 
 

023  0230  02300 กำรเก็บหำของป่ำ 
การเก็บหาของป่าและพืชอื่นๆ ที่ขึน้ในป่า รวมถึงการเก็บสิ่งที่เกิดขึน้ในธรรมชาติ เช่น เห็ด 
เห็ดทรัฟเฟิล ไม้ไผ่ หน่อไม้ หวาย กก เปลือกไม้ สมนุไพร ผลไม้ป่า ดอกไม้ป่าและรากไม้           
ลกูเบอร์ร่ี ผลไม้เปลือกแข็งบาลาตา (balata) และยางไม้ ที่คล้ายน า้ยางพารา เปลือกไม้โอ๊ค        
ยางไม้ที่น ามาท ากาวยาง ยางบาลซมั (balsams) เถาวลัย์ อีลกราส (eelgrass) ลกูโอ๊ค        
เกาลดัป่า หญ้ามอสและตะไคร่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การจัดการด้านการผลิตผลผลิตต่างๆ เหล่านี ้ ยกเว้น การปลกูต้นไม้เพื่อใช้ท าไม้ก๊อก           

ดหูมวดยอ่ย 01 
-  การเพาะเหด็หรือเห็ดทรัฟเฟิล ดหูมูย่อ่ย 0113 
-  การปลกูต้นเบอร์ร่ีและไม้ผลที่มีเปลอืกแข็ง ดหูมูย่อ่ย 0125 
-  การเก็บหาไม้ฟืน ดหูมูย่อ่ย 0220 
 

024  0240  02400 บริกำรสนับสนุนกำรป่ำไม้  
การด าเนินงานเก่ียวกบัป่าไม้ที่กระท าโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้างได้แก่  กิจกรรม
บริการเก่ียวกับป่าไม้ การส ารวจป่า บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการเก่ียวกับป่า      
การประเมินคณุภาพไม้ การป้องกนัและการดบัไฟป่า การควบคมุแมลงในป่า และกิจกรรมบริการ
เก่ียวกบัการท าไม้ การขนย้ายไม้ซุงในป่า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การด าเนินงานเก่ียวกบัการเพาะช ากล้าไม้ป่า ดหูมูย่อ่ย 0210 

03  กำรประมงและกำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ 
หมวดย่อยนีร้วมถึงการจับสตัว์น า้และการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ ซึ่งครอบคลมุถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ       

ในสิ่งแวดล้อมทางทะเล ชายฝ่ังที่เป็นน า้กร่อยหรือในแหล่งน า้จืด ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพื่อการจบัหรือการเก็บ
รวบรวมปลาและสตัว์น า้ จ าพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ รวมทัง้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากพืชและสตัว์ในน า้         
(เช่น สาหร่ายทะเล ไข่มกุ ฟองน า้ ฯลฯ) นอกจากนี ้ ยงัรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการผลิตสตัว์น า้     
สว่นบคุคลในทะเล ชายฝ่ังหรือแหลง่น า้จืด เช่น การเลีย้งหอยมกุ เพื่อผลติไขม่กุ ฯลฯ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การตอ่เรือและการซอ่มเรือใหญ่และเรือเลก็ ดหูมูย่อ่ย 3011 และ 3315 และกิจกรรมการตกปลาเพื่อการกีฬา

และนนัทนาการ ดหูมู่ย่อย 9319 รวมทัง้การแปรรูปปลา สตัว์น า้จ าพวกครัสตาเซียและโมลลสุก์ ไม่ว่าจะ
กระท าบนฝ่ังหรือในเรือที่ใช้ในกิจการพิเศษ (เรือโรงงาน) ดหูมูใ่หญ่ 102 

 
031  กำรประมง  

หมู่ใหญ่นีร้วมถึง “การจับสตัว์น า้” เช่น การล่า การจับและการเก็บรวบรวม รวมทัง้กิจกรรมที่มุ่งเน้น                 
ในการน าขึน้มา หรือการก็บรวบรวมพืช และสตัว์น า้ที่มีชีวิตในธรรมชาติ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลา และสตัว์น า้
จ าพวกครัสตาเซียและโมลลสุก์) รวมทัง้พืชน า้จากทะเล ชายฝ่ังทะเล หรือในแหลง่น า้จืด เพื่อใช้เป็นอาหารของ
มนษุย์และเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆ โดยการจบัด้วยมือหรือด้วยเคร่ืองมือท าการประมง เช่น อวน เบ็ดและเคร่ืองมือ
กางกัน้ ประจ าที่ กิจกรรมต่างๆ ดงักลา่วสามารถกระท าได้ตามชายฝ่ังทะเลที่มีระดบัน า้ขึน้ลง  เช่น การจบัหอย
สองฝาและหอยนางรมด้วยการใช้ตาข่ายหรือการใช้เคร่ืองมือขุดหาหรือใช้เรือประมงพาณิชย์ท าการประมง    
ตามชายฝ่ังหรือในทะเล การจบัสตัว์น า้แตกต่างจากการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (หมู่ใหญ่ 032) ตรงที่สตัว์น า้ที่จบัได้
เป็นทรัพยากรที่เป็นทรัพย์สินของส่วนรวม  โดยการจับสตัว์น า้ดังกล่าวได้กระท าไปอย่างไม่ค านึงถึงสิทธิ           
ในการใช้ประโยชน์ว่าถูกต้องหรือไม่ นอกจากนีกิ้จกรรมดังกล่าว ยงัรวมถึงการจับสตัว์น า้ในแหล่งน า้ที่มี         
การปลอ่ยพนัธุ์สตัว์น า้ลงไปด้วย 
 
0311  กำรประมงทะเล  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการจบัปลาเพื่อการพาณิชย์ในทะเลและชายฝ่ัง  การจบัสตัว์น า้ จ าพวกครัสตาเซียและ
โมลลสุก์ การลา่ปลาวาฬ การจบัสตัว์ทะเล เช่น เต่าทะเล ปลิงทะเล เพรียง เม่นทะเล รวมทัง้กิจกรรม    
ในการใช้เรือประมง เพื่อการจบัสตัว์น า้ การแปรรูปและการเก็บรักษาสตัว์น า้ การเก็บรวบรวมพืชสตัว์และ
ผลติผลจากทะเล เช่น ไขม่กุธรรมชาติ ฟองน า้ ปะการังและสาหร่ายทะเล 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การจบัสตัว์ทะเลท่ีเลีย้งลกูด้วยนม เช่น วอลรัส แมวน า้ (ยกเว้น ปลาวาฬ) ดหูมูย่อ่ย 0170 
-  การแปรรูปปลา สตัว์น า้จ าพวกครัสตาเซยีและโมลลสุก์ บนเรือที่ใช้ในกิจการพิเศษ (เรือโรงงาน) หรือ

ในโรงงานอตุสาหกรรมบนบก ดหูมูใ่หญ่ 102 
-  การให้เชา่เรือส าราญกีฬาพร้อมคนประจ าเรือส าหรับการเดินทางในทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล 

(เช่น เรือเชา่ส าหรับตกปลาในทะเล) ดหูมูย่อ่ย 5011 
-  การให้บริการตรวจสอบและปกป้องคุ้มครองการจบัสตัว์น า้ ดหูมูย่อ่ย 8423 
-  การฝึกสอนเก่ียวกับการตกปลาเพื่อการกีฬาหรือนันทนาการและบริการอื่นๆ ที่ เ ก่ียวข้อง                  

ดหูมูย่อ่ย 9319 
-  การด าเนินงานเก่ียวกบัการตกปลาเพื่อการกีฬาเชิงอนรัุกษ์ ดหูมูย่อ่ย 9319 
03111 กำรประมง กำรจับปลำทะเล 

การประมง การจับปลาทะเล เช่น ปลาทู ปลาอินทรี ปลาส าลี ปลากุเรา ฯลฯ รวมถึง                
การล่าปลาวาฬ การแปรรูปและการเก็บรักษาปลาบนเรือประมงที่ด าเนินการต่อเนื่องจาก        
การประมง  
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03112 กำรจับกุ้งทะเล 
การจับกุ้ งทะเล เช่น กุ้ งแชบ๊วย กุ้ งกุลาด า กุ้ งกุลาลาย กุ้ งเหลือง ฯลฯ การจับกัง้ทะเล               
เช่น กัง้กระดาน กัง้ตัก๊แตน ฯลฯ การจบัเคย การแปรรูปและการเก็บรักษากุ้ งบนเรือประมง          
ที่ด าเนินการตอ่เนื่องจากการประมง 

03113 กำรจับปทูะเล 
การจบัปทูะเล เช่น ปมู้า ปทูะเล ฯลฯ การแปรรูปและการเก็บรักษาปบูนเรือประมงที่ด าเนินการ
ตอ่เนื่องจากการประมง 

03114 กำรจับหมกึ (ปลำหมกึ) 
การจับหมึก (ปลาหมึก) เช่น หมึกกล้วย หมึกกระดอง หมึกสาย ฯลฯ การแปรรูป                      
และการเก็บรักษาหมกึบนเรือประมง ที่ด าเนินการตอ่เนื่องจากการประมง 

03115 กำรจับหอยทะเล 
การจบัหอยทะเล เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม หอยลาย ฯลฯ การแปรรูป และ        
การเก็บรักษาหอยบนเรือประมงที่ด าเนินการตอ่เนื่องจากการประมง 

03119 กำรประมงทะเลอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การจบัสตัว์ทะเลอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น เช่น เต่าทะเล เพรียง เม่นทะเล ปลิงทะเล 
แมงกะพรุน ฯลฯ การแปรรูปและการเก็บรักษาสตัว์ทะเลอื่นๆ บนเรือประมงที่ด าเนินการต่อเนื่อง
จากการประมง การเก็บ รวบรวมพืช สตัว์และผลิตผลต่างๆ จากทะเล เช่น ไข่มกุธรรมชาติ 
ฟองน า้ ปะการัง สาหร่ายทะเล ฯลฯ 
 

0312  กำรประมงน ำ้จืด  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการจับปลาในแหล่งน า้จืด เพื่อการพาณิชย์ การจับสตัว์น า้จ าพวกครัสตาเซีย และ      
โมลลสุก์ รวมทัง้สตัว์น า้จืดอื่นๆ และยงัรวมถึงการเก็บรวบรวมผลติผลตา่งๆ จากแหลง่น า้จืดด้วย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การแปรรูปปลาและสตัว์น า้จ าพวกครัสตาเซียและโมลลสุก์ ดหูมูใ่หญ่ 102 
-  การให้บริการตรวจสอบปกป้องคุ้มครองการจบัสตัว์น า้ ดหูมูย่อ่ย 8423 
-  การฝึกสอนเก่ียวกับการตกปลาเพื่อการกีฬาหรือนันทนาการและบริการ อื่นๆ ที่ เ ก่ียวข้อง                   

ดหูมูย่อ่ย 9319 
-  การด าเนินงานเก่ียวกบัการตกปลาเพื่อการกีฬาเชิงอนรัุกษ์ ดหูมูย่อ่ย 9319 
03121 กำรประมงน ำ้จืด กำรจบัปลำน ำ้จดื 

การประมงน า้จืด การจับปลาน า้จืด เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาดกุ ปลาช่อน ปลาไน       
ปลาไหล ฯลฯ 

03122 กำรจับกุ้งน ำ้จดื 
การจบักุ้งน า้จืด เช่น กุ้งแมน่ า้ กุ้งนาง กุ้งฝอย ฯลฯ 

03129 กำรประมงสัตว์น ำ้จดือื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การจับสตัว์น า้จืดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น กบ หอยหวาน หอยขม ฯลฯ               
การเก็บรวบรวมผลติผลตา่งๆ จากแหลง่น า้จืด เช่น สาหร่าย ฯลฯ  
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032  กำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้  
หมูใ่หญ่นีร้วมถึง “การเพาะเลีย้งสตัว์น า้” หรือการท าฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้ ได้แก่ กระบวนการผลิตที่เก่ียวข้อง
กบัการเลีย้งหรือการท าฟาร์ม (รวมถึงการจบั) สตัว์น า้ เช่น ปลา สตัว์น า้จ าพวกครัสตาเซียและโมลลสุก์ พืชน า้ 
จระเข้และสตัว์คร่ึงบกคร่ึงน า้ โดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่คิดค้นขึน้มาเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงกว่าที่สิ่งแวดล้อม            
ในธรรมชาติอ านวยให้ (ตวัอย่างเช่น การปลอ่ยพนัธุ์สตัว์น า้ลงเลีย้งการให้อาหารและการป้องกันก าจัดศตัรู     
ที่มาจบักิน) การเพาะเลีย้งหรือการท าฟาร์ม หมายถึง การเลีย้งจนเข้าสูว่ยัรุ่นจนถึงระยะโตเต็มวยัได้ขนาด        
จบัขายในพืน้ท่ีล้อมขงัที่เลีย้งสตัว์น า้ชนิดนัน้ นอกจากนีค้ าว่า “การเพาะเลีย้งสตัว์น า้” ยงัครอบคลมุถึงกิจกรรม
การเพาะเลีย้งสตัว์น า้แต่ละชนิดที่บุคคล บริษัทหรือรัฐเป็นเจ้าของผู้ด าเนินการตัง้แต่ขัน้ตอนการเพาะเลีย้ง           
ไปจนกระทัง่ขัน้ตอนของการจบัขาย 
 
0321  กำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ทะเล  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการเพาะเลีย้งปลาในทะเล รวมทัง้การเพาะเลีย้งปลาทะเลสวยงาม การเลีย้งลกูหอย     
วยัอ่อน (เช่น หอยนางรม หอยสองฝา) กุ้ งมงักร ลกูกุ้ งวยัอ่อนและลกูปลาขนาดเล็กและใหญ่               
การปลูกสาหร่ายทะเลที่ใช้เป็นอาหาร การเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืด จ าพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์           
และสตัว์น า้อื่นๆ ในทะเล นอกจากนีย้งัรวมถึงกิจกรรมการเพาะเลีย้งสตัว์น า้กร่อย การเพาะเลีย้งสตัว์น า้
ในบ่อพักน า้หรือในอ่างเก็บน า้ทะเล การด าเนินงานเก่ียวกับโรงเพาะฟักและอนุบาลลูกปลาทะเล           
การด าเนินงานเก่ียวกบัฟาร์มเพาะเลีย้งหนอนทะเล 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าฟาร์มเลีย้งกบและตะพาบน า้ ดหูมูย่อ่ย 0322 
-  การด าเนินงานเก่ียวกบัการตกปลาเพื่อการกีฬาเชิงอนรัุกษ์ ดหูมูย่อ่ย 9319 
03211 กำรเพำะเลีย้งปลำทะเล 

การเลีย้งปลาทะเล หรือการท าฟาร์มเลีย้งปลาทะเล เช่น ปลากะพงขาว ปลานวลจนัทร์ทะเล  
ปลากะรัง ฯลฯ การเลีย้งลูกปลาขนาดเล็กและใหญ่ กิจกรรมการเพาะเลีย้งปลาน า้กร่อย         
การเพาะเลีย้งปลาในบ่อพกัน า้หรือในอ่างเก็บน า้ทะเล การด าเนินงานเก่ียวกบัโรงเพาะฟักและ
อนบุาลลกูปลาทะเล รวมถึงการเลีย้งพอ่พนัธุ์ แมพ่นัธุ์ปลาทะเล เพื่อการเพาะพนัธุ์ 

03212 กำรเพำะเลีย้งกุ้งทะเล 
การเลีย้งกุ้งทะเล หรือการท าฟาร์มเลีย้งกุ้ งทะเล เช่น กุ้ งมงักร กุ้ งแชบ๊วย กุ้ งขาว กุ้ งกุลาด า ฯลฯ 
กัง้ทะเล การเลีย้งลกูกุ้ งวยัอ่อน กิจกรรมการเพาะพนัธุ์กุ้ งน า้กร่อย การเพาะเลีย้งกุ้ งในบ่อพกัน า้
หรือ ในอา่งเก็บน า้ทะเล การด าเนินงานเก่ียวกบัโรงเพาะฟักและอนบุาลกุ้งทะเล รวมถึง การเลีย้ง
พอ่พนัธุ์ แมพ่นัธุ์กุ้ งทะเลเพื่อการเพาะพนัธุ์ 

03213 กำรเพำะเลีย้งหอยทะเล 
การเลีย้งหอยทะเล หรือการท าฟาร์มเลีย้งหอย เช่น หอยแครง หอยลาย หอยแมลงภู่ หอยนางรม 
หอยสองฝา หอยเป๋าฮือ้ ฯลฯ การเพาะเลีย้งหอยมกุ การเพาะเลีย้งลกูหอยวยัอ่อน (หอยนางรม 
หอยสองฝา) กิจกรรมการเพาะเลีย้งหอยน า้กร่อย การเพาะเลีย้งหอยในบ่อพกัน า้หรือในอ่างเก็บ
น า้ทะเล รวมถึงการเลีย้งพอ่พนัธุ์ แมพ่นัธุ์หอยทะเลเพื่อการเพาะพนัธุ์ 

  



 

 
105 

03214 กำรเพำะเลีย้งสตัว์ทะเลสวยงำม 
การเลีย้งสตัว์ทะเลสวยงาม  เช่น  ปลาการ์ตนู  ปลาหชู้าง  ม้าน า้  ดอกไม้ทะเล  ปะการัง           
เห็ดทะเล ฯลฯ การด าเนินงานเก่ียวกบัโรงเพาะฟักและอนบุาลสตัว์ทะเลสวยงาม รวมถึงการเลีย้ง
พอ่พนัธุ์ แมพ่นัธุ์สตัว์ทะเลสวยงามเพื่อการเพาะพนัธุ์ 

03219 กำรเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้ทะเลอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การเลีย้งสตัว์น า้ทะเลอื่นๆ เช่น ปทูะเล ปลิงทะเล เม่นทะเล หนอนทะเล ฯลฯ การด าเนินงาน
เก่ียวกับโรงเพาะฟักและอนุบาล  รวมถึงการเลีย้งพ่อพันธุ์  แม่พันธุ์  เพื่อการเพาะพันธุ์                  
การปลกูสาหร่ายเลเวอร์และสาหร่ายทะเลชนิดอื่น ที่รับประทานได้ การเพาะเลีย้งสาหร่ายทะเล 
สตัว์ทะเลและสิง่มีชีวิตในทะเลอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น เช่น เตา่ทะเล เพรียงทราย 

 
0322  กำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้จืด 

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการเพาะเลีย้งปลาในน า้จืดรวมทัง้การเลีย้งปลาสวยงาม  การเพาะเลีย้งสตัว์น า้จ าพวก 
ครัสตาเซียและโมลลสุก์ หอยสองฝา และสตัว์น า้จืดชนิดอื่นๆ การเพาะฟักและอนบุาลลกูพนัธุ์สตัว์น า้จืด 
รวมทัง้การเพาะเลีย้งกบ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมเพาะเลีย้งสตัว์น า้ในบอ่พกัน า้หรือในอา่งเก็บน า้ทะเล ดหูมูย่อ่ย 0321 
-  การด าเนินงานเก่ียวกบัการตกปลาเพื่อการกีฬาเชิงอนรัุกษ์ ดหูมูย่อ่ย 9319 
03221 กำรเพำะเลีย้งปลำน ำ้จดื 

การเลีย้งปลาน า้จืด หรือการท าฟาร์มเลีย้งปลาน า้จืด เช่น ปลาช่อน ปลาทบัทิม ปลาแรด ปลานิล 
ปลาไน ปลาตะเพียน ปลาสลดิ ฯลฯ การเพาะฟักและอนบุาลลกูพนัธุ์ปลาน า้จืด รวมถึง การเลีย้ง
พอ่พนัธุ์ แมพ่นัธุ์ปลาน า้จืดเพื่อการเพาะพนัธุ์ 

03222 กำรเพำะเลีย้งกุ้งน ำ้จืด 
การเลีย้งกุ้งน า้จืด หรือการท าฟาร์มเลีย้งกุ้งน า้จืด เช่น กุ้งก้ามกราม ฯลฯ การเพาะฟักและอนบุาล
ลกูพนัธุ์ กุ้ งน า้จืด รวมถึงการเลีย้งพอ่พนัธุ์ แมพ่นัธุ์กุ้ งน า้จืดเพื่อการเพาะพนัธุ์ 

03223 กำรเพำะเลีย้งกบ 
การเพาะเลีย้งกบ การเพาะฟักและอนบุาลลกูกบ 

03224 กำรเพำะเลีย้งจระเข้ 
การเลีย้งจระเข้ การเพาะฟักและการอนบุาลลกูจระเข้ รวมถึงการผลิตผลิตภณัฑ์ผลพลอยได้ที่ได้
จากการท าฟาร์มจระเข้ เช่น หนงั 

03225 กำรเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้จดืสวยงำม 
การเลีย้งสตัว์น า้จืดสวยงาม เช่น ปลาทอง ปลาหางนกยูง ฯลฯ ไรแดง พรรณไม้น า้และ        
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน า้จืดที่เลีย้งเพื่อความสวยงาม การเพาะฟักและอนบุาลสตัว์น า้จืดสวยงาม 
รวมถึงการเลีย้งพอ่พนัธุ์ แมพ่นัธุ์สตัว์น า้จืดสวยงาม เพื่อการเพาะพนัธุ์ 

  



 

 
106 

03229 กำรเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้ กำรเพำะเลีย้งสตัว์น ำ้จืดอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การเลีย้งสตัว์น า้ การเลีย้งสตัว์น า้จืดอื่นๆ เช่น เต่า ตะพาบน า้ หอยสองฝา หอยชนิดอื่นๆ         
การเพาะฟักและอนุบาล รวมถึง การเลีย้งพ่อพนัธุ์  แม่พนัธุ์เพื่อการเพาะพนัธุ์  การเพาะเลีย้ง
สาหร่ายน า้จืด สตัว์และสิง่มีชีวิตในน า้จืดอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
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หมวดใหญ่ B :  กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหนิ 
 (Mining and quarrying) 
 

หมวดใหญ่นีร้วมถึงการขุดแร่ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติทัง้ในสถานะของแข็ง  (ถ่านหินหรือสินแร่)       
ของเหลว (น า้มนัดิบ) หรือก๊าซ (ก๊าซธรรมชาติ) สามารถกระท าการขุดเจาะดงักลา่วได้ด้วยวิธีการหลายวิธี เช่น        
การท าเหมืองใต้ดินหรือการท าเหมืองผิวดินหรือการท าเหมืองในทะเล  ฯลฯ หมวดใหญ่นีจ้ะรวมถึงกิจกรรมต่างๆ        
ที่เก่ียวเนื่องกบัการท าเหมืองแร่ซึง่มีเป้าหมายเพื่อการผลติวตัถดุิบเพื่อสง่ตลาด เช่น การยอ่ย การบด การท าให้สะอาด 
การท าให้แห้ง การคดัแยก การท าให้สินแร่ เข้มข้น การเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลว และการอดัก้อน     
เชือ้เพลิงแข็ง การด าเนินงานดังกล่าวนี ้มักจะกระท าโดยหน่วยงานที่ด าเนินการขุดเจาะทรัพยากรและ /                      
หรือหนว่ยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่ด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั 

กิจกรรมการท าเหมืองแร่ แบ่งออกเป็นหมวดย่อย หมู่ใหญ่และหมู่ย่อย ตามพืน้ฐานของการผลิตแร่             
แต่ละประเภทเป็นเกณฑ์ หมวดย่อย 05 และ 06 เก่ียวข้องกบัการท าเหมืองแร่เชือ้เพลิงฟอสซิล (ถ่านหินลิกไนต์)       
การขุดเจาะปิโตรเลียม ส่วนหมวดย่อย 07 และ 08 เก่ียวข้องกับสินแร่โลหะ แร่อื่นๆ และผลิตภณัฑ์ต่างๆ                 
จากเหมืองหิน 

กิจกรรมทางเทคนิคของหมวดนี  ้ โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการผลิตไฮโดรคาร์บอน  ซึ่งอาจจะผลิต                  
ให้บคุคลที่สาม โดยหนว่ยงานเฉพาะทางในฐานะท่ีเป็นหนว่ยงานบริการทางอตุสาหกรรม ซึง่ระบไุว้ในหมวดยอ่ย 09 

แต่ไม่รวมถงึ 
-  กระบวนการแปรรูปวตัถดุิบที่ได้จากการท าเหมือง ดหูมวดใหญ่ C (การผลติ) 
-  การใช้วตัถดุิบที่ขดุขึน้มาโดยไมม่ีการแปรรูปเพื่อวตัถปุระสงค์ของการก่อสร้าง ดหูมวดใหญ่ F (การก่อสร้าง) 
-  การบรรจนุ า้แร่ธรรมชาติ ณ บอ่น า้แร่ ดหูมูย่อ่ย 1104 
-  การย่อย การบด หรือการจดัการกบัดิน หินและแร่ต่างๆ ซึ่งไม่เก่ียวเนื่องกบัการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน     

ดหูมูย่อ่ย 2399 
-  การเก็บกกัน า้ และการจ่ายน า้ ดหูมูย่อ่ย 3600 
-  การเตรียมบริเวณท าเหมือง ดหูมูย่อ่ย 4312 
-  การส ารวจทางธรณีฟิสกิส์ การส ารวจทางธรณีวิทยาและการส ารวจโดยใช้คลืน่ไหวสะเทือน ดหูมูย่อ่ย 7110 
 

05  กำรท ำเหมืองถ่ำนหินและลิกไนต์  
หมวดย่อยนีร้วมถึงการท าเหมืองแร่เชือ้เพลิงแข็ง  ประกอบด้วยการท าเหมืองใต้ดินและเหมืองเปิดผิวดิน 

รวมถึงการคดัคณุภาพ การท าความสะอาด การคดัขนาด การบด การอดัก้อนถ่านหินและการด าเนินการอื่นๆ      
ที่จ าเป็นตอ่การขนสง่ ฯลฯ ซึง่น าไปสูผ่ลติภณัฑ์เพื่อการจ าหนา่ยในท้องตลาด 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติถ่านโค้ก ดหูมูย่อ่ย 1910 
-  งานบริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการท าเหมืองถ่านหินและลกิไนต์ ดหูมูย่อ่ย 0990 
-  การผลติถ่านหินอดัแทง่ ดหูมูย่อ่ย 1920 
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051  0510  05100 กำรท ำเหมืองถ่ำนหินคุณภำพสูง  
การท าเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง เหมืองใต้ดินและเหมืองผิวดิน รวมทัง้การท าเหมืองด้วย     
วิธีการสกัดน า้มันดิบ และแยกแก๊สออกจากถ่านหิน การท าให้สะอาด การคัดขนาด                  
การคดัคณุภาพ  การบด การอดัก้อนถ่านหิน เพื่อแยกประเภท เพื่อพฒันาคุณภาพหรือเพื่อ
สะดวกแก่การขนสง่หรือการเก็บ นอกจากนี ้ยงัรวมถึงการผลติถ่านหินคณุภาพสงูจากผงถ่านหิน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าเหมืองลกิไนต์ ดหูมูย่อ่ย 0520 
-  การขดุพตีและการอดัก้อนพีต ดหูมูย่อ่ย 0892 
-  การเจาะทดสอบเพื่อการท าเหมืองถ่านหิน ดหูมูย่อ่ย 0990 
-  กิจกรรมที่สนบัสนนุการท าเหมืองถ่านหินคณุภาพสงู ดหูมูย่อ่ย 0990 
-  การผลติถ่านโค้กเพื่อผลติเชือ้เพลงิแข็ง ดหูมูย่อ่ย 1910 
-  การผลติถ่านหินคณุภาพสงูอดัแทง่ ดหูมูย่อ่ย 1920 
-  การปฏิบตัิงานเพื่อพฒันาหรือเตรียมพืน้ท่ีเพื่อการท าเหมืองถ่านหิน ดหูมูย่อ่ย 4312 
 

052  0520  05200 กำรท ำเหมืองลิกไนต์ 
การท าเหมืองลกิไนต์ (ถ่านหินสนี า้ตาล) เหมืองใต้ดินหรือเหมืองผิวดิน รวมทัง้ การท าเหมืองด้วย
วิธีการสกัดน า้มันดิบจากถ่านหิน การล้าง การขจัดน า้ออก การบด การอัดถ่านลิกไนต์              
เพื่อพฒันาคณุภาพ และเพื่อให้สะดวกแก่การขนสง่หรือการจดัเก็บ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าเหมืองถ่านหินคณุภาพสงู ดหูมูย่อ่ย 0510 
-  การขดุพตี ดหูมูย่อ่ย 0892 
-  การเจาะทดสอบเพื่อการท าหมืองถ่านหิน ดหูมูย่อ่ย 0990 
-  กิจกรรมที่สนบัสนนุการท าเหมืองลกิไนต์ ดหูมูย่อ่ย 0990 
-  การผลติถ่านลกิไนต์อดัแทง่ ดหูมูย่อ่ย 1920 
-  การปฏิบตัิงานเพื่อพฒันาหรือเตรียมพืน้ท่ี เพื่อการท าเหมืองถา่นหิน ดหูมูย่อ่ย 4312 
 

06  กำรผลิตน ำ้มันดิบและก๊ำซธรรมชำติ 
หมวดย่อยนีร้วมถึงการผลิตน า้มนัดิบ การท าเหมือง และการสกัดน า้มนัจากหินน า้มนัและทรายน า้มนั 

รวมทัง้การผลิตก๊าซธรรมชาติ  และของเหลวที่ได้จากสารประกอบไฮโดรคาร์บอน หมวดย่อยนีร้วมถึง               
การปฏิบตัิการการพฒันาแหลง่น า้มนัและก๊าซธรรมชาติและอาจรวมถึงกิจกรรมการขดุเจาะ การเตรียมหลมุผลติ 
และติดตัง้อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์การแยกน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ  อุปกรณ์แยกน า้มันที่อยู่ในน า้       
อุปกรณ์การแยกโคลนเลนออกจากน า้มัน ระบบท่อ รวบรวมน า้มนัดิบจากบริเวณต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ             
ที่เก่ียวข้องกบัการเตรียมผลผลติน า้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติ ให้พร้อมเพื่อการขนสง่และจ าหนา่ย 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมสนบัสนนุการขดุเจาะน า้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติ เช่น การให้บริการขดุเจาะน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ 

โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง การส ารวจหาแหลง่น า้มนัและก๊าซธรรมชาติ และการเจาะทดสอบ
ชัน้หิน ดหูมูย่อ่ย 0910 

-  การกลัน่ผลติภณัฑ์ที่ได้จากปิโตรเลยีม ดหูมูย่อ่ย 1920 
-  การส ารวจทางธรณีฟิสกิส์ การส ารวจทางธรณีวิทยา และการส ารวจโดยใช้คลืน่ไหวสะเทือนดหูมูย่อ่ย 7110 
 

061  0610  06100 กำรผลิตน ำ้มันดิบ 
การผลิตน า้มนัดิบ และการท าเหมืองถ่านหินหรือหินน า้มนัและทรายน า้มนั การผลิตน า้มนัดิบ
จากหินน า้มนัและทรายน า้มนั กระบวนการเพื่อให้ได้น า้มนัดิบ ได้แก่ การแยกของเหลวออก      
จากน า้มนั การแยกเกลือออกจากน า้มนั กระบวนการแยกน า้ออกจากน า้มนัและขัน้ตอนอื่น               
ที่เก่ียวข้อง โดยน า้มนัดิบท่ีได้ต้องไมเ่ปลีย่นแปลงคณุลกัษณะส าคญัของผลติภณัฑ์ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมที่สนบัสนนุการผลติน า้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติ ดหูมูย่อ่ย 0910 
-  การส ารวจหาแหลง่น า้มนัและก๊าซธรรมชาติ ดหูมูย่อ่ย 0910 
-  การผลติผลติภณัฑ์ที่ได้จากการกลัน่ปิโตรเลยีม ดหูมูย่อ่ย 1920 
-  การได้มาซึง่ก๊าซเหลวจากการกลัน่ปิโตรเลยีม ดหูมูย่อ่ย 1920 
-  การด าเนินงานเก่ียวกบัการขนสง่ทางระบบทอ่ล าเลยีง ดหูมูย่อ่ย 4940 

 
062  0620  06200 กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ 

การผลติก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว การแยกน า้และสิง่เจือปนตา่งๆ ออกจากสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนเหลว  การแยกก ามะถันออกจากก๊าซธรรมชาติ  รวมทัง้การผลิต            
ไฮโดรคาร์บอนเหลว หรือการผลติไฮโดรคาร์บอนโดยวิธีไพโรไลซิส (pyrolysis) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมที่สนบัสนนุการผลติน า้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติ ดหูมูย่อ่ย 0910 
-  การส ารวจหาแหลง่น า้มนัและก๊าซธรรมชาติ ดหูมูย่อ่ย 0910 
-  การได้มาซึง่ก๊าซเหลวจากการกลัน่ปิโตรเลยีม ดหูมูย่อ่ย 1920 
-  การผลติก๊าซอตุสาหกรรม ดหูมูย่อ่ย 2011 
-  การด าเนินงานเก่ียวกบัการขนสง่ทางระบบทอ่ล าเลยีง ดหูมูย่อ่ย 4940 

 
07  กำรท ำเหมืองสินแร่โลหะ  

หมวดยอ่ยนีร้วมถึง การท าเหมืองสนิแร่โลหะชนิดตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการท าเหมืองใต้ดินหรือเหมืองเปิดผิวดิน
หรือการท าเหมืองในทะเล ฯลฯ นอกจากนัน้ ยงัรวมถึงการแต่งสินแร่และการด าเนินการแยกสินแร่ เช่น การย่อย 
การบด การล้าง การท าให้แห้ง การเผาให้เป็นก้อน การเผาไล่ก๊าซหรือการละลายสินแร่ วิธีการแยกแร่             
โดยอาศยัความแตกตา่งของความถ่วงจ าเพาะหรือการลอยแร่ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การยา่งแร่เหลก็ไพไรต์ ดหูมูย่อ่ย 2011 
-  การผลติอะลมูิเนียมออกไซด์ ดหูมูย่อ่ย 2420 
-  การปฏิบตัิการเก่ียวกบัเตาพน่ลม ดหูมูย่อ่ย 2410 และ 2420 
 

071  0710  07100 กำรท ำเหมืองสินแร่เหล็ก 
การท าเหมืองสินแร่เหล็กที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก  รวมทัง้การแต่ง และการอัดก้อน       
สนิแร่เหลก็ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การสกดัและการแตง่แร่ไพไรต์และพิร์โรไทต์ ยกเว้น การยา่งแร่ ดหูมูย่อ่ย 0891 
 

072  กำรท ำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็ก ยกเว้น โลหะมีค่ำ  
หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการท าเหมืองสนิแร่โลหะทัง้หลายนอกกลุม่สนิแร่เหลก็ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- โลหะมีคา่ ดหูมูใ่หญ่ 073 
 
0721  07210 กำรท ำเหมืองสินแร่ยเูรเนียมและทอเรียม  

การท าเหมืองสินแร่ที่มีสว่นประกอบยเูรเนียมและทอเรียม เช่น แร่พิตช์เบลนด์ ฯลฯ การท าให้
สนิแร่ดงักลา่วเข้มข้น รวมทัง้การผลติเค้กเหลอืง (yellowcake) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การแตง่แร่ยเูรเนียมและทอเรียม ดหูมูย่อ่ย 2011 
-  การผลติโลหะยเูรเนียมจากแร่พิตช์เบลนด์หรือจากสนิแร่อื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 2420 
-  การหลอมละลายและการท ายเูรเนียมให้บริสทุธ์ิ ดหูมูย่อ่ย 2420 
 

0729  กำรท ำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่นๆ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการท าเหมืองและการแต่งสินแร่โลหะนอกกลุ่มแร่เหล็ก  เช่น อะลมูิเนียม (บ็อกไซต์) 
ทองแดง ตะกั่ว สงักะสี ดีบุก แมงกานีส โครเมียม นิกเกิล โคบอลต์ โมลิบดีนมั แทนทาลมั          
วาเนเดียม ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าเหมืองแร่ยเูรเนียมและทอเรียม ดหูมูย่อ่ย 0721 
-  การผลติอะลมูิเนยีมออกไซด์และนิกเกิลหรือทองแดงผิวด้าน ดหูมูย่อ่ย 2420 
07291 กำรท ำเหมืองสินแร่ดีบุก 

การด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการท าเหมือง และการแตง่แร่ดีบกุแคสซิเทอไรต์และแร่ดีบกุชนิดอื่นๆ 
07292 กำรท ำเหมืองสินแร่สังกะสี 

การด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการท าเหมือง และการแตง่แร่สงักะสซีิลเิกตและแร่สงักะสชีนิดอื่นๆ 
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07299 กำรท ำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การด าเนินงานหลกัเก่ียวกับการท าเหมือง และการแต่งแร่โลหะนอกกลุม่แร่เหล็กอื่นๆ ซึ่งมิได้     
จดัประเภทไว้ในที่อื่น เช่น อะลมูิเนียม (บอกไซต์) ทองแดง ตะกัว่ แมงกานีส โครเมียม นิกเกิล 
โคบอลต์ โมลบิดินมั แทนทาลมั แร่พลวง เวเนเดียม ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าเหมืองสนิแร่ยเูรเนยีมและทอเรียม ดกิูจกรรม 07210 
-  การผลติอะลมูิเนยีมออกไซด์ ดกิูจกรรม 24202 
-  การผลติทองแดงผิวด้าน ดกิูจกรรม 24204 
-  การผลตินิกเกิลผิวด้าน ดกิูจกรรม 24209 
 

073  0730  07300 กำรท ำเหมืองสินแร่โลหะมีค่ำ  
การท าเหมืองแร่โลหะมีคา่ เช่น ทองค า เงิน แพลทินมัและโลหะมีคา่อื่นๆ รวมถึงกระบวนการแยก
สว่นท่ีเป็นอโลหะชนิดอื่นออก 
 

08  กำรท ำเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะ และเหมืองหินอื่นๆ  
หมวดยอ่ยนีร้วมถึงการท าเหมืองแร่หรือเหมืองหินอื่นๆ 

แต่ไม่รวมถงึ 
-  การแปรรูป ยกเว้น การยอ่ย การบด การตดั การท าให้สะอาด การท าให้แห้ง การคดัแยกและการผสมแร่ที่ได้

จากการท าเหมือง 
 

081  0810 กำรท ำเหมืองหิน ทรำยและดิน  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการท าเหมืองหิน  การแต่งหินอย่างหยาบ การเลื่อยหรือตัดบล็อกหินประดับ                 
และหินตกแต่ง เช่น หินอ่อน หินแกรนิต หินทราย ฯลฯ การท าเหมืองหิน การย่อยและการระเบิดหินปนู 
การท าเหมืองแร่ยิปซมัและแอนไฮไดรต์ การท าเหมืองชอล์กและโดโลไมต์ (ชนิดไม่ผ่านกระบวนการ     
แคลไซน์) การท าเหมืองเรือขดุเพื่อผลิตทรายที่ใช้ในอตุสาหกรรม ทรายส าหรับงานก่อสร้าง และกรวด 
การระเบิดและยอ่ยหิน และกรวด การท าเหมืองทราย การท าเหมืองดินเหนียว ดินทนไฟและดินขาว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าเหมืองทรายน า้มนั ดหูมูย่อ่ย 0610 
-  การท าเหมืองแร่ที่ใช้ท าเคมีภณัฑ์และปุ๋ ย ดหูมูย่อ่ย 0891 
-  การผลติโดโลไมต์ที่ผา่นกระบวนการแคลไซน์ ดหูมูย่อ่ย 2394 
-  การตดั การขึน้รูปและการแตง่ส าเร็จหินนอกเหมืองหิน ดหูมูย่อ่ย 2396 
08101 กำรท ำเหมืองหนิที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง 

การท าเหมืองหินเพื่อใช้ท าหินบด หินประดบัและหินตกแต่ง เช่น หินอ่อน หินแกรนิต หินทราย 
หินชนวน หินแอนดีไซต์ (andesite) ฯลฯ การตัดและตกแต่งหินอย่างหยาบด้วยการเลื่อย           
การตดับลอ็กหินหรือด้วยวิธีอื่นๆ ที่ท าในเหมือง ส าหรับใช้ท าอนสุาวรีย์และใช้ในการก่อสร้าง 
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แต่ไม่รวมถงึ 
 -  การตดั การขึน้รูปและการแตง่ส าเร็จหินนอกเหมืองหิน ดกิูจกรรม 23961 

08102 กำรท ำเหมืองหนิปนู ยปิซัม ชอล์กและโดโลไมต์ 
การท าเหมืองหินปนู รวมถึง การบด การย่อยและการระเบิดหินปนู การท าเหมืองแร่ยิปซมัและ
แอนไฮไดรต์ การท าเหมืองชอล์กและโดโลไมต์ (ชนิดไมผ่า่นกระบวนการแคลไซน์) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติโดโลไมต์ที่ผา่นกระบวนการแคลไซน์ ดกิูจกรรม 23942 

08103 กำรขุดกรวดและทรำย 
การระเบิดและการย่อยหินและกรวด  การด าเนินกิจกรรมหลักเก่ียวกับการขุดกรวด                   
และทรายธรรมชาติทกุชนิด (ยกเว้น ทรายที่มีแร่โลหะปนอยู่จากเหมืองทราย แม่น า้ ชายฝ่ังทะเล
หรือทะเล) ทัง้นีร้วมถึง การร่อนหรือการคดัขนาดเม็ดทรายและกรวดธรรมชาติ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าเหมืองทรายน า้มนั ดกิูจกรรม 06100 

08104 กำรท ำเหมืองดนิ 
การท าเหมืองดินต่างๆ เช่น ดินเหนียว ดินทนไฟ ดินขาว (ดินมาร์ล) ฯลฯ ที่ใช้ในอตุสาหกรรม
เคร่ืองดินเผา อิฐทนไฟและผลติภณัฑ์อื่นๆ การผลติโคลนเจาะ 
 

089 กำรท ำเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะ และเหมืองหินซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
 

 0891  08910 กำรท ำเหมืองแร่ที่ใช้ท ำเคมีภณัฑ์และปุ๋ย  
การท าเหมืองแร่ฟอสเฟตและแร่โพแทช ก ามะถนั การสกดัและการแต่งแร่ไพไรต์และแร่พิร์โรไทต์ 
ยกเว้นการย่างแร่ดังกล่าว การท าเหมืองแบเรียมซัลเฟต และคาร์บอเนต (แร่แบไรต์ และ           
แร่วิเทอร์ไรต์) แร่โบเรตและแร่แมกนีเซียมซลัเฟต การท าเหมืองดินสีแร่ฟลอูอสปาร์และแร่อื่นๆ      
ที่ใช้ประโยชน์ทางเคมีภณัฑ์ รวมถึงการท าเหมืองกวาโน การขดุขีน้ก และมลูค้างคาวเพื่อท าปุ๋ ย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าเหมืองเกลอื ดหูมูย่อ่ย 0893 
-  การยา่งแร่เหลก็ไพไรต์ ดหูมูย่อ่ย 2011 
-  การผลติปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยทีม่ีธาตไุนโตรเจนเป็นสารประกอบ ดหูมูย่อ่ย 2012 
 

0892  08920 กำรขุดพีต 
การขุดพีตและการอัดก้อนพีต การเตรียมพีตเพื่อการปรับปรุงคุณภาพหรือเพื่อความสะดวก        
ในการขนสง่หรือเก็บรักษา 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  งานบริการท่ีเก่ียวข้องกบัการขดุพีต ดหูมูย่อ่ย 0990 
-  การผลติสิง่ของตา่งๆ จากพีต ดหูมูย่อ่ย 2399 
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0893  กำรท ำเหมืองเกลือ  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติเกลอืจากใต้ดิน โดยวิธีการละลายแร่และสบูน า้เกลอืขึน้มา การผลิตเกลือสมทุร
โดยกระบวนการระเหย และการผลติเกลอืสนิเธาว์จากแหลง่น า้เค็มอื่นๆ รวมทัง้การบดเกลอื การท าเกลอื
ให้บริสทุธ์ิและสะอาดโดยผู้ประกอบการ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเกลอืปรุงอาหาร เช่น เกลอืผสมไอโอดีน ดหูมูย่อ่ย 1077 
-  การผลติน า้จืดจากน า้เคม็โดยกระบวนการระเหย ดหูมูย่อ่ย 3600 
08931 กำรท ำเหมืองเกลอืสนิเธำว์ 

การผลติเกลอืจากใต้ดิน โดยวิธีการละลายแร่และการสบูน า้เกลือขึน้มาตากหรือต้มให้น า้ระเหย 
รวมถึงการบดเกลอื การท าให้เกลอืบริสทุธ์ิและสะอาดโดยเจ้าของเหมือง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเกลอืบริโภคหรือเกลอืแกง ดกิูจกรรม 10775 

08932 กำรท ำเหมืองเกลอืสมุทร 
การท าเหมืองเกลือสมุทร โดยกระบวนการระเหยของน า้ทะเลหรือน า้เค็ม จากแหล่งธรรมชาติ 
รวมถึงการบดเกลอื การท าให้เกลอืบริสทุธ์ิและสะอาดโดยเจ้าของเหมือง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเกลอืบริโภคหรือเกลือแกง ดกิูจกรรม 10775 
-  การผลติน า้ตามหลกัการของประโยชน์ใช้สอย ดกิูจกรรม 36009 
 

 0899  กำรท ำเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะและเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการท าเหมืองแร่และวสัดตุา่งๆ ได้แก่ วตัถสุ าหรับขดัถู แร่ใยหิน แร่ที่มีสว่นประกอบหลกั
เป็นซิลิกา เช่น ดินเบา (diatomite) แร่ดินสอด า (แกรไฟต์) แร่สตีไทต์ (ทลัก์) แร่ฟันม้า (เฟลด์สปาร์) 
แอสฟัลต์ธรรมชาติ แอสฟัลไตต์และหินแอสฟัลต์ บิทเูมนที่เกิดตามธรรมชาติ แร่รัตนชาติ แร่เขีย้วหนมุาน 
(ควอตซ์) แร่กลบีหิน (ไมกา) ฯลฯ 
08991 กำรท ำเหมืองแร่รัตนชำติและกึ่งรัตนชำติ 

การท าเหมืองแร่รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ เช่น เพชร พลอย ทบัทิม บศุราคมั มรกต หยก ฯลฯ        
ที่ยังไม่ได้ตกแต่ง รวมถึงการท าเหมืองแร่เขีย้วหนุมาน (ควอตซ์) และแร่กลีบหิน (ไมกา)           
การขดุหินมีคา่และกึ่งมีคา่ 

08999 กำรท ำเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะและเหมืองหนิอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การท าเหมืองแร่ เหมืองแร่งอโลหะและเหมืองหินจากแร่ธาตแุละวตัถุต่างๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้
ในที่อื่น ได้แก่ วัตถุส าหรับขัดถู แร่ใยหิน แร่ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นซิลิกา เช่น                          
ดินเบา (diatomite) แร่ดินสอด า (แกรไฟต์) แร่สตีไทต์ (ทลัก์) แร่ฟันม้า (เฟลด์สปาร์) ฯลฯ   
แอสฟัลต์ธรรมชาติ แอสฟัลไตต์และหินแอสฟัลต์ บิทเูมน ท่ีเกิดตามธรรมชาติ 
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09  กิจกรรมบริกำรที่สนับสนุนกำรท ำเหมืองแร่ และสนับสนุนกำรผลิตปิโตรเลียม  
หมวดย่อยนีร้วมถึงบริการสนบัสนนุพิเศษที่เก่ียวข้องกับการท าเหมืองแร่  ที่กระท าโดยได้รับค่าตอบแทน      

หรือตามสญัญาจ้าง ซึ่งรวมถึงบริการส ารวจตามวิธีการดัง้เดิมที่ปฏิบัติกันมา  เช่น การเก็บแท่งตัวอย่าง           
และการส ารวจทางธรณีวิทยา รวมทัง้การจาะทดสอบ การขดุเจาะซ า้บอ่น า้มนั แร่โลหะและอโลหะ บริการหลกัๆ 
ดงักลา่วนี ้ครอบคลมุถึงการก่อสร้างฐานเจาะหลมุน า้มนัและหลมุก๊าซธรรมชาติ การอดัซีเมนต์ท่อกรุหลมุน า้มนั
และก๊าซธรรมชาติ การท าความสะอาดก้นหลมุน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ  การระบายน า้ออกจากบ่อเหมือง        
และการขนย้ายเปลอืกดินในการท าเหมือง 

 

091  0910  09100 กิจกรรมที่สนับสนุนกำรขุดเจำะน ำ้มันดิบและก๊ำซธรรมชำติ  
กิจกรรมการให้บริการต่างๆ ที่เก่ียวกบัการขดุเจาะน า้มนัและก๊าซธรรมชาติที่กระท าโดยได้รับ
คา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ซึง่ได้แก่ กิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้การให้บริการส ารวจซึง่เก่ียวข้องกบั
การขุดเจาะน า้มนัดิบหรือก๊าซธรรมชาติการใช้วิธีการดัง้เดิมที่ปฏิบตัิกันมา  เช่น การส ารวจ       
ทางธรณีวิทยาของสถานที่คาดว่าจะมีแหล่งน า้มนัหรือก๊าซธรรมชาติ  การขุดเจาะหลมุเอียง      
และการขุดเจาะซ า้บ่อน า้มัน การติดตัง้แท่นขุดเจาะ การซ่อม และการรือ้แท่นขุดเจาะ               
การอัดซีเมนต์ ท่อกรุของหลุมน า้มันดิบและก๊าซธรรมชาติ  การสูบน า้มันจากหลุมผลิต              
การอดัซีเมนต์เข้าไปในหลมุเจาะที่ไม่พบปิโตรเลียมเพื่อการสละหลมุ  การเปลี่ยนสถานะจาก    
ก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลวและการเปลี่ยนสถานะกลบัให้เป็นก๊าซธรรมชาติ เพื่อการขนส่ง         
ซึ่งกระท า ณ สถานที่ผลิตปิโตรเลียม การระบายน า้และการสบูน า้มันที่กระท าโดยได้รับ
ค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง การเจาะทดสอบที่เก่ียวข้องกับน า้มนัดิบหรือก๊าซธรรมชาติ 
รวมทัง้การให้บริการดบัเพลงิและผจญเพลงิบริเวณแหลง่น า้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมบริการตา่งๆ ที่กระท าโดยพนกังานท่ีท างานประจ า ณ บอ่น า้มนัดิบหรือก๊าซธรรมชาติ 

ดหูมูย่อ่ย 0610 และ 0620 
-  การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้ในงานเหมืองซึง่ต้องใช้ผู้ช านาญการเฉพาะด้าน ดหูมูย่อ่ย 3312 
-  การเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลวและการเปลี่ยนกลับให้เป็นก๊าซธรรมชาติ               

เพื่อการขนสง่ ซึง่กระท านอกสถานที่ท าเหมืองดหูมูย่อ่ย 5221 
-  การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ การส ารวจทางธรณีวิทยาและการส ารวจโดยใช้คลื่นไหวสะเทือน   

ดหูมูย่อ่ย 7110 
 
099  0990  09900 กิจกรรมที่สนับสนุนกำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ 

บริการสนบัสนุนต่างๆ ที่กระท าโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้างตามที่ก าหนดไว้ใน
กิจกรรมการท าเหมืองในหมวดย่อยต่างๆ คือ หมวดย่อย 05 07 และ 08 บริการต่างๆ เหลา่นี ้
ได้แก่ บริการส ารวจ การส ารวจตามวิธีการดัง้เดิมที่ปฏิบตัิกนัมา เช่น การเก็บแท่งตวัอย่างและ
การส ารวจสภาพทางธรณีวิทยา ณ สถานที่ที่คาดว่าจะเป็นแหล่งแร่ บริการในการระบาย        
และการสบูน า้ที่กระท าโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง รวมทัง้การเจาะทดสอบและ
การตรวจสอบหลมุเจาะ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าเหมืองแร่หรือเหมืองหินโดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ดหูมวดยอ่ย 05, 07 

และ 08 
-  การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้ในงานเหมืองซึง่ต้องใช้ผู้ช านาญการเฉพาะด้าน ดหูมูย่อ่ย 3312 
-  บริการการส ารวจทางธรณีฟิสกิส์ โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ดหูมูย่อ่ย 7110 
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หมวดใหญ่ C : กำรผลิต 

 (Manufacturing) 
 

หมวดการผลิตนีร้วมถึง การแปรรูปวตัถุดิบ สสารหรือสว่นประกอบของวตัถดุิบทางกายภาพหรือทางเคมี     
ให้เป็นผลติภณัฑ์ชนิดใหม่ แม้ว่าจะไม่สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานระดบัสากล ในการอธิบายค าว่า “การผลิต” ก็ตาม 
(ให้ดหูมายเหตุในเร่ืองกระบวนการจดัการของเหลือใช้) วตัถดุิบ สสารหรือสว่นประกอบของวตัถดุิบที่น ามาแปรรูป
วตัถดุิบเป็นผลผลิตจากการเกษตรกรรม การป่าไม้ การประมง การท าเหมืองแร่หรือเหมืองหิน รวมทัง้ผลผลิตจาก
กิจกรรมการผลิตประเภทอื่นๆ การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง และการน าสินค้ามาประกอบใหม่ จัดอยู่ในหมวด       
การผลิตนีด้้วย สถานประกอบการที่เก่ียวข้องกบัการผลิต ได้แก่ โรงงานอตุสาหกรรมหรือโรงสีที่ใช้เคร่ืองจกัรไฟฟ้า     
ในการผลิตและใช้เคร่ืองมือในการผลิตวตัถุดิบต่างๆ อย่างไรก็ตาม หมวดการผลิตนีย้งัรวมถึงการแปรรูปวตัถุดิบ       
ให้เป็นผลติภณัฑ์ชนิดใหม่ด้วยมือหรือท าเองที่บ้านและน าออกไปจ าหน่ายที่ตลาด  เช่น ขนมอบ เสือ้ผ้าที่ผลิตตามสัง่ 
รวมทัง้สถานประกอบการที่ด าเนินการผลติสนิค้าหรือท าสญัญากบัผู้ผลติอื่นๆ ให้ผลติสนิค้าโดยได้รับคา่ตอบแทน  

ผลิตภณัฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตอาจจะเป็นสินค้าส าเร็จรูปที่พร้อมจะน าไปใช้หรือพร้อมบริโภคหรือ
อาจจะเป็นสินค้ากึ่งส าเร็จรูปที่จะน าไปผลิตเป็นสินค้าอื่นๆ ต่อไป เช่น ผลผลิตที่ได้จากการผลิตอะลมูิเนียมนัน้       
ผลิตจากการผลิตอะลูมิเนียมขัน้ต้น ซึ่งน าไปผลิตเป็นสายไฟอะลูมิเนียมที่จะน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สายไฟ             
ที่หุ้มผ้าตอ่ไป  

การผลิตส่วนประกอบและชิน้ส่วนเฉพาะของเคร่ืองจักร  อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ประกอบการผลิต
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์หลกัโดยทั่วไป ได้จัดไว้ในประเภทเดียวกับการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  การผลิต
สว่นประกอบหรือชิน้สว่นธรรมดาของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เช่น เคร่ืองยนต์ ลกูสบู มอเตอร์ไฟฟ้า สว่นประกอบที่
เก่ียวกบัไฟฟ้า วาล์ว เกียร์ ลกูปืนล้อ จะจดัไว้หมู่ย่อยที่เหมาะสมของการผลิต อย่างไรก็ตามสว่นประกอบอปุกรณ์
ประกอบเฉพาะอยา่งโดยการหลอ่หรือการอดัรีดวตัถ ุที่ท าจากพลาสติกจะอยูใ่นหมูย่อ่ย 2220  

การประกอบชิน้ส่วนต่างๆ ของผลิตภณัฑ์ที่ได้จากการผลิตก็เรียกว่า “การผลิต” เช่นเดียวกนั ซึ่งรวมถึง        
การประกอบผลติภณัฑ์ด้วยการผลติขึน้เองหรือซือ้ชิน้สว่นส าเร็จรูปมาประกอบ  

การน าของเสียมาผลิตขึน้ใหม่ เช่น การผลิตของเสียให้เป็นวตัถุดิบขัน้ที่สอง จะจดัไว้ในหมู่ย่อย 3830       
(การน าวสัดทุี่ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่) ซึ่งเก่ียวข้องกบัการแปรรูปทัง้ทางกายภาพและทางเคมีจะไม่จดัไว้เป็นสว่นหนึ่ง    
ในหมวดการผลิต เนื่องจากวตัถุประสงค์เบือ้งต้นของกิจกรรมนีค้ือ การจดัการหรือการแปรรูปของเสีย จึงจัดไว้ใน
หมวดใหญ่ E (การจัดหาน า้ การจัดการน า้เสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้อง) อย่างไรก็ตามการผลิต
ผลิตภณัฑ์ขึน้ใหม่ (ตรงข้ามกบัวตัถดุิบขัน้ที่สอง) จดัไว้ในหมวดการผลิตนีด้้วย แม้ว่าจะใช้ของเสียเป็นสว่นประกอบ
ของการผลติก็ตาม เช่น การผลติแร่เงินจากฟิล์มที่เสยีก็ยงัจดัไว้วา่เป็นกระบวนการผลติเช่นเดียวกนั 

การบ ารุงรักษาและการซ่อมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เก่ียวกับงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่คล้ายกัน จดัไว้ในหมวดย่อย 33 (การซ่อม การบ ารุงรักษาและการติดตัง้เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์) อย่างไรก็ตาม การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้สว่นบุคคล ของใช้ในครัวเรือน จะอยู่ในหมวดย่อย 95       
(การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ) การซ่อมรถยนต์จัดไว้ในหมวดย่อย  45             
(การขายสง่ การขายปลกีและการซอ่มยานยนต์และจกัรยานยนต์) 

หมายเหตุ การแบ่งกลุ่มการผลิตและกลุม่อื่นๆ ในระบบอาจจะมีความไม่ชดัเจนอยู่บ้าง ในกฎทัว่ไปนัน้
กิจกรรมการผลิตในหมวดการผลิตนีเ้ก่ียวข้องกบัการแปรรูปวตัถุดิบต่างๆ ให้เป็นผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ ผลผลิตที่ได้
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ออกมานีเ้ป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างไรก็ตามค าอธิบายว่าอะไรเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่บ้าง
เช่นเดียวกนั ดงันัน้ จึงขออธิบายเพื่อความชดัเจนว่า กิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี ้จดัว่าเป็นเร่ืองของการผลิตตามค านิยาม
ของการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรมสากล (International Standard Industrial Classification – ISIC) เช่น 

-  การพาสเจอร์ไรส์นมและการบรรจ ุดหูมูย่อ่ย 1050 
-  กระบวนการแปรรูปปลา (การแกะหอยนางรม การแล่ปลาเป็นชิน้ ๆ) ซึ่งมิได้กระท าในเรือประมง                  

ดหูมูใ่หญ่ 102 
-  การพิมพ์และกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการพิมพ์ ดหูมูย่อ่ย 1811 และ 1812 
-  การผลติคอนกรีตผสมเสร็จ ดหูมูย่อ่ย 2395 
-  การผลติเคร่ืองหนงั ดหูมูย่อ่ย 1511 
-  การรักษาเนือ้ไม้ ดหูมูย่อ่ย 1610 
-  การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การชุบธรรมดา การปรับสภาพโลหะด้วยความร้อน และการขัดให้ขึน้เงา                     

ดหูมูย่อ่ย 2592 
-  การผลติเคร่ืองจกัรใหมจ่ากเคร่ืองจกัรเก่า เช่น เคร่ืองรถยนต์ ดหูมูย่อ่ย 2910 
-  การหลอ่ดอกยาง ดหูมูย่อ่ย 2211 

ในทางตรงกันข้าม ยังมีกิจกรรมบางประการซึ่งแม้ว่าจะเก่ียวข้องกับการแปรรูปวตัถุดิบ  ก็ยงัจัดไว้ใน      
หมวดใหญ่หมวดอื่นๆ มิได้จดัไว้หมวดการผลติ กิจกรรมเหลา่นี ้ได้แก่ 

-  การท าไม้ จดัไว้ในหมวดใหญ่ A (เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง) 
-  การท าประโยชน์จากผลติผลทางการเกษตร จดัไว้ในหมวดใหญ่ A (เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง) 
-  การท าประโยชน์จากสนิแร่และแร่ธาตอุื่นๆ จดัไว้ในหมวดใหญ่ B (การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน) 
-  การก่อสร้างโครงสร้างและชิน้สว่นส าเร็จรูปในเขตก่อสร้าง จดัไว้ในหมวดใหญ่ F (การก่อสร้าง) 
-  กิจกรรมการแยกผลิตภณัฑ์จากการผลิตเป็นจ านวนมาก ให้เป็นหีบห่อเล็กลงเพื่อการจดัจ าหน่ายเป็นล็อต     

ที่เล็กลง รวมทัง้การบรรจุหีบห่อ การบรรจุใหม่หรือการบรรจุขวด เช่น สรุาหรือน า้ยาเคมีการแยกประเภท    
เศษวสัดเุหลอืใช้ตา่งๆ การผสมสตีามใบสัง่ของลกูค้า การตดัโลหะตามใบสัง่ของลกูค้า 

-  การผลิตสินค้าเลียนแบบ จดัไว้ในหมวดใหญ่ G (การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จกัรยานยนต์) 

 
10  กำรผลิตผลิตภณัฑ์อำหำร  

หมวดย่อยนีร้วมถึงกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์จากการเกษตร การป่าไม้และการประมงให้เป็นอาหารของ
มนุษย์หรือสตัว์ รวมทัง้ผลิตภณัฑ์กลางต่างๆ ที่ได้จากการผลิตอาหารซึ่งมิได้เป็นผลิตภณัฑ์อาหารโดยตรง 
กิจกรรมนีก้่อให้เกิดผลผลติที่เก่ียวข้องได้ ซึง่อาจจะมีคา่มากหรือน้อยก็ได้เช่น หนงัสตัว์จากการฆ่าสตัว์หรือกาก
จากการผลติน า้มนั 

การจดัหมวดย่อยนี ้เป็นไปตามกิจกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆ ที่แตกต่างกนั ได้แก่ เนือ้สตัว์ ปลา ผลไม้
และผกั ไขมนัและน า้มนั ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากการโม่ หรือสีธัญพืช อาหารสตัว์และผลิตภณัฑ์              
อาหารชนิดอื่นๆ ซึง่ผลติเพื่อจ าหนา่ยเอง และผลติให้ผู้อื่น เช่น การฆา่สตัว์ตามที่มีผู้วา่จ้าง ฯลฯ  

กิจกรรมบางอย่างอื่นๆ ที่จัดไว้ในหมวดการผลิต ได้แก่ การผลิตขนมอบ (เบเกอร่ี) การประกอบธุรกิจ          
ร้านขนมปังและร้านขายเนือ้ ฯลฯ ที่ขายสินค้าที่ตนเองผลิตแม้ว่าจะมีการขายสง่สินค้าที่ผลิตขึน้ในแหลง่ผลิต    
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ของตนเองก็ตาม แตเ่นื่องจากกระบวนการผลติประเภทนีม้ิได้ ผลติสนิค้าในปริมาณมากและมิได้เป็นการแปรรูป
ผลผลติอยา่งแท้จริง จึงจดัให้อยูใ่นหมวดการขายสง่และการขายปลกี (หมวดใหญ่ G) 

การผลิตอาหารสัตว์จากของเหลือหรือผลพลอยได้จากการฆ่าสัตว์จะจัดไว้ในหมู่ย่อย  1080                         
แตก่ารผลติอาหารและเคร่ืองดื่มที่เป็นของเหลอืให้เป็นวตัถดุิบขัน้ท่ีสอง จะจดัไว้ในหมู่ย่อย 3830 และการก าจดั
เศษอาหารและของเหลอืใช้จากเคร่ืองดื่ม จะอยูใ่นหมูย่อ่ย 3821 

 
101  กำรแปรรูปและกำรถนอมเนือ้สัตว์  

หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการด าเนินงานของโรงฆ่าสตัว์ การฆ่า การช าแหละ การตกแต่งและการบรรจุ เนือ้สตัว์ เนือ้ววั 
เนือ้หม ูเนือ้สตัว์ปีก เนือ้กระต่าย เนือ้แกะ เนือ้วซูู ฯลฯ การผลิตเนือ้สดแช่เย็นหรือแช่แข็งในรูปเนือ้สดเป็นซาก 
การผลิตเนือ้สด การผลิตเนือ้สดแช่เย็นและการแช่แข็ง ในรูปของการตดัเป็นสว่น ๆ การผลิตด้วยการอบแห้ง       
การท าเค็มหรือการรมควนั การผลติผลติภณัฑ์จากเนือ้สตัว์ ไส้กรอก ซาลามี กนุเชียง ไส้กรอกรมควนั โบโลญญ่า   
ไส้กรอกเส้นยาว หมแูฮมต้ม เบคอน หมหูยอง หมแูผ่น รวมถึงการฆ่าและการแปรรูปปลาวาฬบนฝ่ังหรือบนเรือ
ขนาดใหญ่ การผลิตหนงัสตัว์ที่ได้จากโรงฆ่าสตัว์  รวมทัง้การเคี่ยวและการกลัน่น า้มนัหมูบริสุทธ์ิและไขมัน        
จากสตัว์ที่รับประทานได้ การผลติเคร่ืองในสตัว์ การผลติขนสตัว์และการผลติผลติภณัฑ์จากขนของสตัว์ปีก 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีก ปรุงส าเร็จทัง้สดและแช่แขง็ ดหูมูย่อ่ย 1075 
-  การผลติซุปท่ีมเีนือ้สตัว์เป็นสว่นประกอบ ดหูมูย่อ่ย 1079 
-  การขายสง่เนือ้สตัว์ ดหูมูย่อ่ย 4631 
-  การบรรจภุณัฑ์เนือ้สตัว์ ดหูมูย่อ่ย 8292 
 
1011  กำรฆ่ำสัตว์และกำรบรรจุเนือ้สัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)  

ในหมู่ย่อยนีไ้ด้แก่ การด าเนินงานของโรงฆ่าสตัว์ ในการฆ่า การช าแหละ การตกแต่งและการบรรจุ
เนือ้สตัว์สด การผลิตเนือ้สตัว์สด (ยกเว้น สตัว์ปีก) แช่เย็นหรือแช่แข็ง ในรูปเนือ้สด เป็นซากและ              
ตดัเป็นสว่น ๆ การผลติสว่นอื่นของสตัว์ (ยกเว้น สตัว์ปีก) ที่บริโภคได้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเนือ้สตัว์ปีก ดหูมูย่อ่ย 1012 
10111 กำรฆ่ำสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)  

การด าเนินการเก่ียวกบัการฆ่าสตัว์เพื่อใช้เป็นอาหารมนษุย์  เช่น ววั สกุร แพะ แกะ กระต่าย อฐู 
สตัว์ป่า ฯลฯ (ยกเว้น สตัว์ปีก) รวมถึงการฆา่และการแปรรูปปลาวาฬบนฝ่ังหรือบนเรือขนาดใหญ่ 
การตกแตง่เนือ้สตัว์สด (ยกเว้น สตัว์ปีก) การตดัเป็นสว่น ๆ การผลิตสว่นอื่นของสตัว์ที่บริโภคได้ 
(ยกเว้น เนือ้สตัว์ปีก) เช่น เคร่ืองในสตัว์ที่ด าเนินการต่อเนื่องจากการฆ่าสตัว์ รวมถึงผลพลอยได้     
ที่ได้จากการฆ่าสตัว์ที่ยงัไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น ขนแกะ ไขมนั กระดกู เขา หนงัดิบ    
มนัหมไูมม่ีเนือ้ติดและมนัสตัว์ยงัไมเ่คี่ยวหรือสกดัโดยวิธีอื่น (การฆา่สตัว์อยา่งครบวงจร) เป็นต้น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การตกแตง่เนือ้สตัว์ การท าความสะอาด เพื่อน ามาแช่เย็นหรือแช่แข็งที่ด าเนินการตอ่เนื่อง

จากการฆา่สตัว์ ดกิูจกรรม 10112 
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-  การฆา่สตัว์ปีก ดกิูจกรรม 10120 
-  การผลติผลติภณัฑ์พลอยได้ที่ได้จากโรงฆา่สตัว์ ที่ผา่นกระบวนการแปรรูป ดกิูจกรรม 10134 

10112 กำรบรรจุเนือ้สตัว์สด (ยกเว้น สัตว์ปีก)  
การผลิตเนือ้สตัว์สด (ยกเว้น สตัว์ปีก) แช่เย็นหรือแช่แข็ง ที่น ามาตกแต่งหรือตดัเป็นส่วน ๆ        
ท าความสะอาดและการบรรจุภาชนะ (ยกเว้น การบรรจุกระป๋อง) การผลิตส่วนอื่นของสตัว์         
ที่บริโภคได้ (ยกเว้น เนือ้สตัว์ปีก) เช่น เคร่ืองในสตัว์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติเนือ้สตัว์ปีกสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ดกิูจกรรม 10120 
-  การผลติผลติภณัฑ์พลอยได้จากสตัว์ (ยกเว้น สตัว์ปีก) ที่ได้จากโรงฆา่สตัว์ ดกิูจกรรม 10111 
-  การผลติเนือ้สตัว์บรรจกุระป๋อง ดกิูจกรรม 10133 
-  การผลติเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีกปรุงส าเร็จแช่แขง็ ดกิูจกรรม 10751 

1012  10120 กำรฆ่ำและกำรบรรจุเนือ้สัตว์ปีกสด  
การฆ่าสตัว์ปีกและการผลิตเนือ้สตัว์ปีกสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง การฆ่าสตัว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด ห่าน 
ไก่งวง การผลิตเนือ้สตัว์ปีกสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ที่น ามาตกแต่งหรือตัดเป็นส่วนๆ                   
การท าความสะอาดและการบรรจุภาชนะ  (ยกเว้น การบรรจุกระป๋อง) การผลิตส่วนอื่น                  
ของสตัว์ปีกที่บริโภคได้ เช่น เคร่ืองในสตัว์ขนแข็งหรือขนออ่นท่ีด าเนินการตอ่เนื่องจากการฆา่สตัว์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การฆา่สตัว์ (ยกเว้น สตัว์ปีก) ดกิูจกรรม 10111 
-  การผลติเนือ้สตัว์สด (ยกเว้น สตัว์ปีก) แช่เย็นหรือแช่แขง็ ที่น ามาตกแตง่หรือตดัเป็นสว่น ๆ 

ท าความสะอาดและบรรจภุาชนะ ดกิูจกรรม 10112 
-  การแปรรูปและการถนอมผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์ปีก ดหูมูย่อ่ย 1013 
-  การผลติเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีกปรุงส าเร็จแช่แขง็ ดกิูจกรรม 10751 
-  การผลติอาหารปรุงส าเร็จพร้อมบริโภคบรรจกุระป๋อง ดกิูจกรรม 10752 
 

1013  กำรแปรรูปและกำรถนอมผลิตภณัฑ์เนือ้สัตว์และเนือ้สัตว์ปีก  
10131 กำรผลิตเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีกด้วยกำรอบแห้ง กำรท ำเค็มหรือกำรรมควนั 

การถนอมและการปรุงแต่งเนือ้สัตว์และเนือ้สัตว์ปีกที่เป็นการแปรรูปขัน้ต้น เพื่อไม่ให้เสีย           
โดยกรรมวิธีการอบแห้ง การรมควนั การท าเค็ม การหมกัในน า้เกลือ ในน า้มนั เช่น แฮม เบคอน     
เนือ้เค็มตากแห้ง ฯลฯ 
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10132 กำรผลิตไส้กรอก ลูกชิน้และผลิตภณัฑ์อื่นที่คล้ำยกนั ที่ท ำจำกเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีก 
การผลิตผลิตภณัฑ์จากเนือ้ ไส้กรอก ซาลามี โบโลญญ่า ไส้กรอกที่ท าจากเคร่ืองในหมู และ      
ไส้กรอกชนิดต่างๆ กุนเชียง ไส้อัว่ ไส้กรอกพืน้บ้าน แหนม หมยูอ และผลิตภณัฑ์อื่นที่คล้ายกนั     
ที่ท าจากเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีก 

10133 กำรผลิตเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีกบรรจุกระป๋อง 
การผลติเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีกบรรจกุระป๋องหรือภาชนะผนกึแนน่และอากาศเข้าไมไ่ด้ โดยผา่น
กรรมวิธีให้ความร้อน มีเนือ้สตัว์หรือเนือ้สตัว์ปีก เป็นส่วนประกอบหลกั ซึ่งผ่านกระบวนการ     
ปรุงสกุ บรรจใุนน า้เกลอื ซอส น า้มนัหรือสิง่อื่นท่ีไมใ่ช่เคร่ืองปรุง เช่น คอร์นบีฟ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติอาหารปรุงส าเร็จพร้อมบริโภคบรรจกุระป๋อง ดกิูจกรรม 10752 

10134 กำรผลิตผลิตภณัฑ์พลอยได้จำกสัตว์และสัตว์ปีก 
การผลติเนือ้สตัว์ป่น การเคี่ยวและการกลัน่น า้มนัหมบูริสทุธ์ิ (รวมทัง้น า้มนัหม ูลาร์ด) โค กระบือ 
แกะหรือแพะ และไขมนัจากสตัว์ปีกและสตัว์อื่นๆ ที่รับประทานได้ โดยการเคี่ยวและการกลัน่ให้
บริสทุธ์ิ การผลติน า้ปลาจากหนงัสตัว์หมกัเกลอื การน าหนงัดิบซึง่เป็นผลพลอยได้จากโรงฆ่าสตัว์
มาผ่านกระบวนการเก็บรักษา เช่น หนงัแช่น า้เกลือ หนงัหมกัเกลือเปียก หนงัตากแห้ง หนงัอาบ
น า้ยา และหนงัหมกัเกลือแห้ง การผลิตรังนกที่น ามาตกแต่งท าความสะอาด และบรรจุภาชนะ 
เช่น รังนกแห้ง รังนกกึ่งส าเร็จรูป รังนกสดพร้อมปรุง และการผลิตผลิตภณัฑ์พลอยได้จากสตัว์
และสตัว์ปีกอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้ปลาจากการหมกัสตัว์น า้ ดกิูจกรรม 10293 
-  การผลติน า้มนัและไขมนัจากสตัว์ที่รับประทานไมไ่ด้ ดกิูจกรรม 10491 

10139 กำรผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ จำกเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีก ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตแคบหมู แคบเนือ้ หมูแผ่น หมูหยอง เนือ้สวรรค์ หมูหวาน การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ        
จากเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีก ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีกบรรจกุระป๋อง ซึง่ผา่นกระบวนการปรุงสกุบรรจใุนน า้เกลอื 

ซอส น า้มนัหรือสิง่อื่นท่ีไมใ่ช่เคร่ืองปรุง ดกิูจกรรม 10133 
-  การผลติอาหารปรุงส าเร็จพร้อมบริโภคบรรจกุระป๋อง เช่น สตว์ู ดกิูจกรรม 10752 
-  การผลติสารสกดัจากเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีก ดกิูจกรรม 10799 
-  การผลติซุปซึง่มีสว่นผสมของเนือ้สตัว์ ดกิูจกรรม 10793 
 

 102 กำรแปรรูปและกำรถนอมปลำ สัตว์น ำ้จ ำพวกครัสตำเซียและโมลลุสก์  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการเตรียมและการถนอมปลาและสัตว์น า้พวกครัสตาเซียและโมลลุสก์  การแช่แข็ง                   
การแช่เยือกแข็ง การอบแห้ง การรมควนั การหมกัเค็ม การหมกัในน า้เกลือ การบรรจุกระป๋อง ฯลฯ การผลิต
ผลิตภณัฑ์จากปลาและสตัว์น า้จ าพวกครัสตาเซียและโมลลสุก์  ปลาปรุงส าเร็จ เนือ้ปลาสดแลเ่ป็นชิน้ ๆ ไข่ปลา 
ไข่ปลาคาเวียร์แท้และไข่ปลาคาเวียร์เทียม ฯลฯ การผลิตอาหารที่ท าจากปลา ส าหรับบริโภคหรือเลีย้งสตัว์         
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การผลติอาหารและน า้ปลา จากปลาและจากสตัว์ทะเลอื่นๆ เพื่อการบริโภค นอกจากนีย้งัรวมถึงกิจกรรมต่างๆ      
ที่กระท าบนเรือในการแปรรูปและการถนอมปลา การแปรรูปสาหร่ายทะเล 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การแลเ่นือ้ปลาวาฬบนบกหรือบนเรือลา่ปลาวาฬ ดหูมูย่อ่ย 1011 
-  การผลติน า้มนัและไขมนัจากสตัว์ทะเล ดหูมูย่อ่ย 1049 
-  การผลติอาหารประเภทปลาปรุงส าเร็จแช่แข็ง ดหูมูย่อ่ย 1075 
-  การผลติซุปปลา ดหูมูย่อ่ย 1079 
 
1021  กำรผลิตสัตว์น ำ้และผลิตภณัฑ์สัตว์น ำ้สด แช่เยน็หรือแช่แข็ง  

10211 กำรผลิตปลำและผลิตภณัฑ์จำกปลำสด แช่เยน็หรือแช่แข็ง 
การผลิตปลาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ทัง้ตวัหรือที่น ามาตกแต่งหรือแลเ่ป็นชิน้ ๆ ท าความสะอาด 
ท าให้สุกและบรรจุภาชนะ (ยกเว้น กระป๋อง) เช่น ปลาทัง้ตัว เนือ้ปลาแบบฟิลเลและ                 
เนือ้ปลาแบบอื่น ตบั ไขป่ลา ไขป่ลาคาร์เวียและไขป่ลาคาร์เวียเทียม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติปลาบรรจกุระป๋อง ดกิูจกรรม 10221 

10212 กำรผลิตสตัว์น ำ้และผลิตภณัฑ์สัตว์น ำ้สด (ยกเว้น ปลำ) แช่เยน็หรือแช่แขง็ 
การผลิตสตัว์น า้สด (ยกเว้น ปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็งทัง้ตวัหรือที่น ามาตกแต่งหรือแลเ่ป็นชิน้ ๆ     
ท าความสะอาด ท าให้สกุและบรรจุภาชนะ (ยกเว้น กระป๋อง) เช่น กุ้ งทัง้ตวัไม่เด็ดหวัหรือปอก
เปลือก กุ้ งเด็ดหัวแต่ไม่แกะเปลือก ฯลฯ ปลาหมึกทัง้ตวั ปลาหมึกทัง้ตัวที่ลอกตา ปาก               
และอวัยวะภายในออก ปลาหมึก ทัง้ตวัที่เอาถุงหมึกออก  ฯลฯ หอยนางรม หอยแครง 
หอยแมลงภู ่หอยลาย ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสตัว์น า้ (ยกเว้นปลา) บรรจกุระป๋อง ดกิูจกรรม 10222 
 

1022  กำรผลิตสัตว์น ำ้บรรจุกระป๋อง  
ในหมู่ย่อยนี ้ได้แก่ การผลิตสตัว์น า้บรรจุกระป๋องหรือภาชนะที่ผนึกแน่นและอากาศเข้าไม่ได้อื่นๆ         
โดยมีเนือ้สตัว์น า้เป็นสว่นประกอบหลกั ผา่นกรรมวิธีให้ความร้อนรวมถึงการบรรจ ุโดยวิธีสญุญากาศ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์อาหารปรุงส าเร็จแช่แข็งที่ท าจากสตัว์น า้เป็นหลกั ดหูมูย่อ่ย 1029 
10221 กำรผลิตปลำบรรจุกระป๋อง 

การผลิตปลาบรรจุกระป๋องหรือภาชนะที่ผนึกแน่นและอากาศเข้าไม่ได้อื่นๆ โดยมีเนือ้ปลา           
เป็นสว่นประกอบหลกั ซึง่ผา่นกระบวนการปรุงสกุ บรรจุในน า้เกลือ ซอส น า้มนัหรือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่
เคร่ืองปรุง เช่น ปลาทนู่าในน า้เกลือ ปลาทูน่าในน า้มนั ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ฯลฯ          
โดยผา่นกรรมวิธีให้ความร้อน รวมถึงการบรรจโุดยวิธีสญุญากาศ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติปลากระป๋องส าหรับเป็นอาหารสตัว์เลีย้ง ดกิูจกรรม 10801 

10222 กำรผลิตสตัว์น ำ้ (ยกเว้น ปลำ) บรรจุกระป๋อง 
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การผลิตสตัว์น า้ (ยกเว้น ปลา) บรรจุกระป๋องหรือภาชนะที่ผนึกแน่นและอากาศเข้าไม่ได้ โดยมี
เนือ้สตัว์น า้ (ยกเว้น ปลา) เป็นสว่นประกอบหลกั ซึ่งผ่านกระบวนการปรุงสกุ บรรจุในน า้เกลือ 
ซอส น า้มนัหรือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เคร่ืองปรุง เช่น กุ้ งกระป๋อง ปลาหมึกกระป๋อง หอยลายกระป๋อง       
ปกูระป๋อง ฯลฯ โดยผา่นกรรมวิธีให้ความร้อนรวมถึงการบรรจโุดยวิธีสญุญากาศ 

1029 กำรแปรรูปและกำรถนอมสัตว์น ำ้อื่นๆ  
10291 กำรผลิตผลิตภณัฑ์สตัว์น ำ้ด้วยกำรอบแห้ง กำรรมควัน กำรท ำเค็ม กำรหมกัในน ำ้เกลือ

หรือน ำ้ส้มสำยชู  
การถนอมและการแปรรูปเนือ้สตัว์น า้ที่เป็นการแปรรูปในขัน้ต้นเพื่อไม่ให้เสียโดยกรรมวิธีการ
อบแห้ง รมควนั ท าเค็ม การหมกัในน า้เกลอื ในน า้มนั รวมถึงการล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด 
สบั บด เช่น ปลาเค็ม ปลาตากแห้ง กุ้งแห้ง ปลารมควนั หอยดอง ฯลฯ 

10292 กำรผลิตไส้กรอก ลูกชิน้ และผลิตภณัฑ์อื่นที่คล้ำยกนัที่ท ำจำกสัตว์น ำ้  
การผลิตไส้กรอก ลกูชิน้และผลิตภณัฑ์อื่นที่คล้ายกนัที่ท าจากสตัว์น า้ เช่น ลกูชิน้ปลา ลกูชิน้กุ้ ง 
ลกูชิน้ปลาเส้น ไส้กรอกปลา ปลาแผน่ เนือ้ปลาบด ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบปลา ดกิูจกรรม 10791 

10293 กำรผลิตน ำ้ปลำและผลิตภณัฑ์สัตว์น ำ้ที่ได้จำกกำรหมัก 
การผลิตผลิตภณัฑ์สตัว์น า้ที่ได้จากการหมกัทัง้ในรูปของอาหารและเคร่ืองปรุงรส เช่น  น า้ปลา 
กะปิ บดู ูปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้ปลาจากหนงัสตัว์หมกัเกลอื ดกิูจกรรม 10134 

10294 กำรผลิตปลำป่นส ำหรับใช้เป็นอำหำรสัตว์ 
การผลติปลาป่น อาหารป่นหรือท าเป็นเพลเลตหรือสิง่ละลายได้ ที่ท าจากสตัว์น า้และสตัว์น า้อื่นๆ 
ส าหรับใช้เป็นอาหารสตัว์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติปลาป่นส าหรับบริโภค ดกิูจกรรม 10299 

10295 กำรแปรรูปสำหร่ำย 
การแปรรูปสาหร่ายทัง้ชนิดน า้จืดและน า้เค็ม เช่น สาหร่ายอบแห้ง สาหร่ายทอด สาหร่ายปรุงรส 
รวมถึงการผลติสาหร่ายเพื่อใช้เป็นสว่นผสมของอาหารสตัว์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การน าสาหร่ายไปผลติตอ่เป็นอาหารชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวเกรียบสาหร่าย เยลลี่สาหร่าย ลกูชิน้

ไก่สาหร่าย ฯลฯ ให้จดัประเภทไว้ตามการผลติอาหาร ชนิดนัน้ๆ 
-  การผลติอาหารสตัว์ที่มีสว่นผสมสาหร่าย ดหูมูย่อ่ย 1080 ตามชนดิของอาหารสตัว์ 
-  การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสาหร่าย  เช่น สาหร่ายเกลียวทองชนิดแคปซูล               

ให้จดัประเภทไว้ในกิจกรรม 21002 
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10299 กำรผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ จำกสตัว์น ำ้ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติปลาป่นส าหรับบริโภค การผลติสารสกดัจากสตัว์น า้จ าพวกครัสตาเซียและโมลลสุก์หรือ
สตัว์น า้ที่ไมม่ีกระดกูสนัหลงัอื่นๆ การผลิตปลาเส้นปรุงรส ปลาอบปรุงรส ปลาอบกรอบ การผลิต
ผลติภณัฑ์อื่นๆ จากสตัว์น า้ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การแปรรูปสตัว์น า้บรรจกุระป๋อง ซึง่ผา่นกระบวนการปรุงสกุ บรรจใุนน า้เกลอื ซอส น า้มนัหรือ

สิง่อื่นท่ีไมใ่ชเ่คร่ืองปรุง ดหูมูย่อ่ย 1022 
-  การผลติปลาป่นส าหรับใช้เป็นอาหารสตัว์ ดกิูจกรรม 10294 
 

103  1030  กำรแปรรูปและกำรถนอมผลไม้และผัก  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตอาหารที่มีผลไม้และผกัเป็นส่วนประกอบหลกั  ยกเว้น อาหารปรุงส าเร็จ            
ในรูปของการแช่แข็งหรือการบรรจุกระป๋อง การถนอมผลไม้ ถัว่เปลือกแข็งหรือผกัต่างๆ การแช่แข็ง      
การตากหรือการอบแห้ง การแช่ในน า้มนัหรือในน า้ส้มสายชู การบรรจุกระป๋อง ฯลฯ การผลิตผลิตภณัฑ์
อาหารจากผลไม้และผกั การผลติน า้ผลไม้และน า้ผกั การผลิตแยม แยมผิวส้มและเยลลี การแปรรูปและ
การถนอมมนัฝร่ัง การผลิตมนัฝร่ังส าเร็จรูปแช่แข็ง การผลิตมนัฝร่ังบดแห้ง การผลิตอาหารว่างจาก       
มนัฝร่ัง การผลิตแผ่นมนัฝร่ังกรอบ การผลิตแป้งและแป้งบดหยาบจากมนัฝร่ัง การอบถั่วเปลือกแข็ง      
การผลิตอาหารที่ท าจากถั่วและเนยถั่ว  นอกจากนีย้ังรวมถึงการปอกเปลือกมันฝร่ังในโรงงาน
อุตสาหกรรม สารสกัดเข้มข้นจากผลไม้ และผักสด รวมทัง้การผลิตอาหารส าเร็จรูปที่เน่าเสียง่าย            
ที่ท าจากผลไม้สด และ  ผกัสด เช่น สลดั ผกัที่ปอกและหัน่แล้ว เต้าหู้  ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติแป้งหรือแป้งบดหยาบจากพืชผกัตระกลูถัว่ตากแห้ง ดหูมูย่อ่ย 1061 
-  การแช่อิม่ผลไม้และถัว่เปลอืกแขง็ ดหูมูย่อ่ย 1073 
-  การผลติผกัปรุงส าเร็จ ดหูมูย่อ่ย 1075 
-  การผลติหวัเชือ้สงัเคราะห์เข้มข้น ดหูมูย่อ่ย 1079 
10301 กำรผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง 

การผลติผลไม้ ถัว่เปลอืกแข็ง และผกัดิบหรือท าให้สกุด้วยการลวก ต้มหรือนึง่ที่ผา่นกรรมวิธีต่างๆ 
เช่น ปอกเปลือก ตกแต่ง ลวก ต้มหรือนึ่ง แช่แข็งและบรรจุในภาชนะ (ยกเว้น กระป๋อง) เช่น 
ลองกอง ทเุรียน มงัคดุ หวัหอมใหญ่ แครอท ข้าวโพดผกัออ่น ฯลฯ ที่แช่แข็ง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติมนัฝร่ังส าเร็จรูปแชแ่ข็ง ดกิูจกรรม 10306 

10302 กำรผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง 
การผลติผลไม้ ถัว่เปลอืกแข็ง และผกับรรจกุระป๋องหรือภาชนะผนกึแนน่และอากาศเข้าไม่ได้อื่นๆ 
เช่น ขวดแก้วหรือถุงพลาสติกแบบพิเศษ ที่น ามาปอกเปลือก ตกแต่ง ผ่านการท าให้สุก            
ด้วยการลวก ต้มหรือนึ่ง โดยผ่านกรรมวิธีให้ความร้อน รวมถึงการบรรจุโดยวิธีสญุญากาศ ผกั 
และผลไม้ ที่น ามาบรรจุกระป๋อง เช่น ถัว่ แครอท ข้าวโพด ข้าวโพดฝักอ่อน มะเขือเทศ สบัปะรด 
เงาะ ลิน้จ่ี ฯลฯ 



 

 
124 

แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้ผลไม้และน า้ผกับรรจกุระป๋อง ดกิูจกรรม 10303  

10303 กำรผลิตน ำ้ผลไม้และน ำ้ผัก 
การผลิตน า้ผลไม้และน า้ผกั เช่น น า้มะเขือเทศ น า้แครอท น า้ส้ม น า้เกรปฟรุ๊ต น า้สบัปะรด       
น า้แอปเปิล้ น า้องุ่น ฯลฯ การผลิตน า้ผลไม้และน า้ผกัชนิดไม่เข้มข้น ที่ไม่ได้หมกัและไม่เติมสรุา  
การผลติน า้ผกัผสมน า้ผลไม้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองดื่มที่ปรุงกลิน่และ/หรือมีรสหวานท่ีไมม่ีแอลกอฮอล์และเคร่ืองดื่มที่ปรุงกลิน่รส

ด้วยน า้ผลไม้ ดกิูจกรรม 11049 
10304 กำรถนอมผลไม้ หรือผัก โดยกำรท ำเค็ม กำรอบแห้ง กำรแช่ในน ำ้มันหรือในน ำ้ส้มสำยชู 

การถนอมผลไม้ หรือผกั โดยการท าเค็ม ตากหรือการอบแห้ง แช่ในน า้มนัหรือในน า้ส้มสายชู 
รวมถึงการถนอมที่ท าไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวในสภาพที่ไม่เหมาะส าหรับบริโภคทันที  เช่น                   
รมด้วยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น า้ก ามะถนั แช่น า้ยากนัเสยีอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติมนัฝร่ังบดแห้ง ดกิูจกรรม 10306 
-  การผลติมนัเส้นจากมนัส าปะหลงั ดกิูจกรรม 10621 
-  การถนอมผลไม้ ถั่วเปลือกแข็ง เปลือกผลไม้และส่วนอื่นๆ ของพืชโดยใช้น า้ตาล                      

ดกิูจกรรม 10734 
10305 กำรผลิตแยม แยมผิวส้มและเยลลี 

การผลติแยม แยมผิวส้ม เยลล ีและการผลติผลไม้กวน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติถัว่เปลอืกแขง็กวน ดกิูจกรรม 10307 

10306 กำรแปรรูปและกำรถนอมมันฝร่ัง 
การแปรรูปและการถนอมมันฝร่ัง การผลิตมนัฝร่ังส าเร็จรูปแช่แข็ง การผลิตมนัฝร่ังบดแห้ง        
การผลิตอาหารว่างจากมันฝร่ัง  การผลิตแผ่นมันฝร่ังกรอบ การผลิตแป้งและแป้งบดหยาบ         
จากมนัฝร่ัง การปอกเปลอืกมนัฝร่ังในโรงงานอตุสาหกรรม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์อาหารวา่ง (คกุกี ้ขนมปังกรอบ ขนมปังเค็ม ฯลฯ) ไมว่า่ชนิดหวานหรือเค็ม 

ดกิูจกรรม 10712 
10307 กำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกถั่วเปลือกแข็ง 

การอบถัว่เปลอืกแข็ง การผลติถัว่เปลอืกแข็งกวน การผลติอาหารที่ท าจากถัว่และเนยถัว่ การผลติ
ถัว่เปลอืกแข็งที่ปรุงสกุใสเ่กลอืบรรจกุระป๋อง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลไม้กวน ดกิูจกรรม 10305 
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10309 กำรแปรรูปและกำรถนอมผลไม้และผักด้วยวธีิอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติอาหารส าเร็จรูปท่ีเนา่เสยีง่ายที่ท าจากผลไม้สดและผกัสด เช่น สลดัผกัที่ปอกเปลือกหรือ
หัน่เป็นชิน้แล้ว เต้าหู้  สารสกัดเข้มข้นจากผลไม้และผักสด การผลิตเนือ้มะพร้าวแห้ง  และ            
การแปรรูปมะพร้าวขัน้ต้นอื่นๆ เพื่อใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ต่อไป รวมถึง       
การผลิตกะทิส าเร็จรูปส าหรับปรุงอาหาร เช่น กะทิผง กะทิส าเร็จรูปไม่ว่าจะผ่านการฆ่าเชือ้โรค    
ด้วยวิธีพาสเจอร์ไรส์ สเตอริไลส์ โฮโมจิไนส์ และ/หรือยูเอชทีหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการแปรรูป
ขัน้ต้นอื่นๆ เพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ต่อไป การแปรรูปและการถนอม ผลไม้
และผกัด้วยวิธีอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตเนือ้มะพร้าวแห้งและการแปรรูปขัน้ต้นอื่นๆ ที่ด าเนินการในหน่วยเดียวกันกับ          

การผลติน า้มนัมะพร้าวดิบ ดกิูจกรรม 10414 
 

104  กำรผลิตน ำ้มันและไขมันจำกพืชและสัตว์  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการผลิตน า้มันดิบและน า้มันบริสุทธ์ิจากพืชและสัตว์ ยกเว้น การเคี่ยวและการกลั่น                
น า้มนัหมบูริสทุธ์ิและไขมนัจากสตัว์ท่ีรับประทานได้ ซึ่งครอบคลมุการผลิตน า้มนัดิบจากพืช เช่น น า้มนัมะกอก 
น า้มนัถั่วเหลือง น า้มนัปาล์ม น า้มนัเมล็ดทานตะวนั น า้มนัเมล็ดฝ้าย น า้มนัเรพ โคซ่าหรือน า้มนัมสัตาร์ด         
น า้มนัเมลด็นุน่ ฯลฯ การผลติแป้งที่ได้จากการแยกไขมนัออก หรือกากจากการบีบน า้มนัเมล็ดนุ่น น า้มนัถัว่หรือ
น า้มนัจากเนือ้พืช การแปรรูปน า้มนัพืช การเป่า การต้ม การแยกน า้ การเติมไฮโดรเจน ฯลฯ การผลิตเนยเทียม 
การผลิตของผสม และผลิตภณัฑ์ใช้แผ่และผลิตภณัฑ์ที่คล้ายกนั การผลิตไขมนัผสมส าหรับปรุงอาหาร รวมถึง
การผลติน า้มนัและไขมนัจากพืชและสตัว์ที่บริโภคไม่ได้ การสกดัน า้มนัจากปลาหรือสตัว์ทะเล การผลิตไฟเบอร์
จากฝ้าย กากที่เหลอืจากการแยกน า้มนัและผลติภณัฑ์ที่เหลอืจากการผลติน า้มนั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเคี่ยวและการกลัน่น า้มนัหมบูริสทุธ์ิและไขมนัจากสตัว์ท่ีรับประทานได้ ดหูมูย่อ่ย 1013 
-  การโมแ่ป้งข้าวโพดแบบเปียก ดหูมูย่อ่ย 1062 
-  การผลติน า้มนัหอมระเหย ดหูมูย่อ่ย 2029 
-  การปรับสภาพน า้มนัและไขมนัด้วยกระบวนการเคมี ดหูมูย่อ่ย 2029 
 
1041  กำรผลิตน ำ้มันพืช (ยกเว้น น ำ้มันปำล์ม)  

10411 กำรผลิตน ำ้มันถั่วเหลอืง 
การผลิตน า้มนัถั่วเหลืองดิบ การกลัน่น า้มนัถั่วเหลืองให้บริสุทธ์ิ การผลิตกากถั่วเหลืองและ
ผลติภณัฑ์ที่เหลอืจากการผลติน า้มนั 

10412 กำรผลิตน ำ้มันร ำข้ำว 
การผลิตน า้มนัร าข้าวดิบโดยการกลัน่เย็นหรือกดทบั การกลัน่น า้มนัร าข้าวให้บริสทุธ์ิ การผลิต
กากที่เหลอืจากการแยกน า้มนัและผลติภณัฑ์ที่เหลอืจากการผลติน า้มนั 
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10413 กำรผลิตน ำ้มันข้ำวโพด 
การผลติน า้มนัข้าวโพดดิบ การกลัน่น า้มนัข้าวโพดให้บริสทุธ์ิ การผลิตกากและผลิตภณัฑ์ที่เหลือ
จากการผลติน า้มนั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การโมแ่ป้งข้าวโพดแบบเปียก ดกิูจกรรม 10623 

10414 กำรผลิตน ำ้มันมะพร้ำว 
การผลิตน า้มนัมะพร้าวดิบ การผลิตเนือ้มะพร้าวแห้ง การผลิตน า้มนัชนิดก้อนและเป็นผงและ    
การแปรรูปขัน้ต้นอื่นๆ ที่ด าเนินการในหน่วยเดียวกันกบัการผลิตน า้มนัมะพร้าวดิบ  การผลิต
น า้มนัมะพร้าวบริสทุธ์ิ การผลติกากมะพร้าวและผลติภณัฑ์ที่เหลอืจากการผลติน า้มนั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเนือ้มะพร้าวแห้ง รวมถึงการแปรรูปขัน้ต้นอื่นๆ เพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติ

ผลติภณัฑ์อื่นๆ ตอ่ไป ดกิูจกรรม 10309 
10419 กำรผลิตน ำ้มันพชืชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 

การผลิตน า้มันพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  เช่น น า้มันมะกอก น า้มัน                  
เมลด็ทานตะวนั น า้มนัดอกค าฝอย น า้มนัเมลด็ฝ้าย น า้มนัเรพ น า้มนัสบูด่ า น า้มนังา น า้มนัโคซา่
หรือน า้มนัมสัตาร์ด น า้มนัเมล็ดนุ่น น า้มนัลินสีด น า้มนัละหุ่ง น า้มนัโจโจบา ฯลฯ รวมทัง้
น า้มันดิบและกลัน่บริสุทธ์ิ การผลิตไฟเบอร์จากฝ้าย กากที่เหลือจากการแยกน า้มนั และ
ผลิตภัณฑ์ที่เหลือของพืชชนิดดังกล่าวที่ได้จากการผลิตน า้มัน  รวมถึงการผลิตอาหารสตัว์         
จากกากพืชที่สกดัน า้มนัแล้ว 
 

1042  10420 กำรผลิตน ำ้มันปำล์ม  
การผลิตน า้มนัปาล์มดิบ รวมถึงน า้มนัเมล็ดในปาล์มดิบ การกลัน่น า้มนัปาล์มและน า้มนัเมล็ด   
ในปาล์มให้บริสุทธ์ิ การผลิตกากปาล์มน า้มันและผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่อื่นๆ ที่ได้จาก                
การผลติน า้มนั 

 
1049  กำรผลิตน ำ้มันและไขมันจำกสัตว์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จำกน ำ้มันพืช ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้

ในที่อื่น 
10491 กำรผลิตน ำ้มันและไขมันจำกสตัว์ 

การผลิตน า้มนัและไขมนัจากสตัว์ที่รับประทานไม่ได้  เช่น ขีผ้ึง้ ไขที่ได้จากแมลงอื่นๆ และ          
ไขปลาวาฬ การผลติและการสกดัน า้มนัจากปลา ตบัปลา และสตัว์ทะเลอื่นๆ 

10499 กำรผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ได้จำกน ำ้มนัพืช ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติมาร์การีนหรือเนยเทียม การผลติของผสมและผลิตภณัฑ์ใช้แผ่และผลิตภณัฑ์ที่คล้ายกนั 
การผลิตไขมนัผสมส าหรับปรุงอาหาร การผลิตเนยขาว (shortening) การผลิตแป้งที่ได้จากการ
แยกไขมนัออกหรือกากจากการบีบน า้มนัเมล็ดนุ่น น า้มนัถั่วหรือน า้มนัจากเนือ้พืช การผลิต
ผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการผลติน า้มนัพืช ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเคี่ยวและการกลั่นน า้มันหมูบริสุทธ์ิและไขมันจากสัตว์อื่นๆ ที่ รับประทานได้                    

ดกิูจกรรม 10134 
-  การผลติเนย ดกิูจกรรม 10505 
-  การผลติน า้มนัหอมระเหย ดกิูจกรรม 20293 
-  การปรับสภาพน า้มนัและไขมนัด้วยกระบวนการเคมี ดกิูจกรรม 20299 

 
105  1050  กำรผลิตผลิตภณัฑ์นม  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตน า้นมสด นมพาสเจอร์ไรส์ สเตอริไลส์และ/หรือการฆ่าเชือ้ด้วยความร้อนสงู       
โดยผ่านหรือไม่ผ่านโฮโมจีไนส์  การผลิตเคร่ืองดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลกั การผลิตครีมจาก       
น า้นมสด พาสเจอร์ไรส์ สเตอริไลส์ โดยผา่นหรือไมผ่า่นโฮโมจีไนส์ก็ได้ การผลตินมผง หรือนมข้นไม่ว่าจะ
เป็นชนิดหวานหรือชนิดจืด  การผลิตนมหรือครีมในรูปของแข็ง การผลิตเนย การผลิตโยเกิร์ต               
การผลติเนยแข็งและเนยก้อน การผลิตหางนม การผลิตโปรตีนจากนมหรือน า้ตาลนม การผลิตไอศกรีม
และไอศกรีมหวานเย็น เช่น น า้แข็ง ผสมน า้ผลไม้หรือเชอร์เบต ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้นมดิบ (จากโค กระบือ) ดหูมูย่อ่ย 0141 
-  การผลติน า้นมดิบ (จากอฐู) ดหูมูย่อ่ย 0143 
-  การผลติน า้นมดิบ (จากแกะ แพะ) ดหูมูย่อ่ย 0144 
-  การผลตินมเทยีมและเนยแข็งเทยีม ดหูมูย่อ่ย 1079 
-  กิจกรรมร้านขายไอศกรีม ดหูมูย่อ่ย 5610 
10501 กำรผลิตน ำ้นมสด (ยกเว้นน ำ้นมดิบ) 

การผลิตน า้นมสดที่ผ่านการฆ่าเชือ้โรคด้วยกรรมวิธีพาสเจอไรส์ สเตอริไลส์เพบโทไนส์ ยเูอชที 
โดยผา่นหรือไมผ่า่นโฮโมจีไนส์ก็ได้ และการบรรจนุมสดลงขวดหรือกลอ่ง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้นมดิบที่ได้จากการเลีย้งโคและกระบือ ดหูมูย่อ่ย 0141 
-  การผลติน า้นมดิบที่ได้จากการเลีย้งอฐูและสตัว์จ าพวกอฐู ดกิูจกรรม 01430 
-  การผลติน า้นมดิบที่ได้จากการเลีย้งแกะและแพะ ดหูมูย่อ่ย 0144 
-  การผลตินมเปรีย้ว ดกิูจกรรม 10504 

10502 กำรผลิตผลิตภณัฑ์นมข้นหรือนมผง 
การแปรรูปน า้นมโดยการท าให้เป็นนมข้น ทัง้ชนิดนมข้นหวานและนมข้นจืด นมผง ทัง้ชนิด           
นมผงธรรมดา นมผงพร่องมนัเนยและนมผงขาดมนัเนย 

10503 กำรผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวำนเยน็ 
การผลติไอศกรีม เช่น ไอศกรีมนม ไอศกรีมดดัแปลง ฯลฯ การผลติไอศกรีมหวานเย็น เช่น น า้แข็ง
ผสมน า้ผลไม้หรือเชอร์เบต  หรือมิลค์เชค  ผลิตขนมหวานแช่แข็ง  เช่น  คสัตาร์ด  พุดดิง               
เจลาติน ฯลฯ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมของร้านไอศกรีม ดหูมูย่อ่ย 5610 

10504 กำรผลิตโยเกิร์ตและนมเปรีย้ว 
การผลิตโยเกิร์ต การผลิตนมเปรีย้ว รวมถึงนมเปรีย้วที่ผ่านการฆ่าเชือ้โรคด้วยวิธีพาสเจอไรส์   
สเตอริไลส์ ยเูอชที และ/หรือการฆา่เชือ้ด้วยความร้อนสงูโดยผ่านหรือไม่ผ่านโฮโมจีไนส์ การผลิต
นมเปรีย้วเคเฟอร์ นมเปรีย้วคมูิส รวมถึงนมและครีมที่หมกัหรือท าให้เปรีย้วอยา่งอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลตินมที่ผา่นการฆา่เชือ้โรคด้วยวิธีพาสเจอไรส์ สเตอริไลส์ ยเูอชที ดกิูจกรรม 10501 

10505 กำรผลิตเนย 
การผลิตเนย การผลิตเนยแข็งและเนยก้อน เช่น ครีมชีส โฮลมิลค์ชีส สกิมมิลค์ชีส โพรเซสชีส  
เนยชีส การผลติเนยใสหรือกี การผลติน า้มนัเนย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเนยเทียมและเนยขาว ดกิูจกรรม 10499 

10509 กำรผลิตผลิตภณัฑ์นมอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตครีมจากน า้นมสดด้วยวิธีธรรมชาติและตามกรรมวิธี  ทัง้ชนิดครีมแท้ ครีมเทียมและ       
ครีมผสม เช่น ครีมพร่องมนัเนย ครีมธรรมดา วิปปิง้ครีม ดบัเบิล้ครีม ครีมเปรีย้ว การผลิตหางนม 
การผลิตโปรตีนจากนมหรือน า้ตาลนม การผลิตนมอัดเม็ด การผลิตผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ                 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 

 106 กำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกเมล็ดธัญพืช สตำร์ชและผลิตภณัฑ์จำกสตำร์ช  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการโม่เมล็ดธัญพืช การผลิตแป้งจากการโม่ และแป้งประกอบอาหารจากธัญพืชหรือจากผกั 
การฝัดและการขดัสีข้าว รวมทัง้การผลิตแป้งผสมหรือแป้งที่ใช้ท าขนมปัง (doughs) จากผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว 
นอกจากนัน้ยังรวมถึง การผลิตแป้งจากข้าวโพดหรือจากพืชผักที่ใช้ผลิตแป้งได้  การผลิตสตาร์ช และ            
ผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากสตาร์ช 
 
1061  กำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกเมล็ดธัญพืช  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืช  การผลิตแป้งสาลี เมล็ดพืชที่กะเทาะเปลือกออก          
แป้งประกอบอาหารที่ท าจากข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวโพดหรือเมล็ดธัญพืชชนิดอื่นๆ การสีข้าว   
การบด การขัด การเคลือบ การนึ่งหรือการแปรรูปข้าว การผลิตแป้งข้าวเจ้า การผลิตแป้งหรือ               
แป้งบดหยาบจากพืชผกัตระกูลถั่วตากแห้ง จากรากหรือหวัหรือจากถั่วที่มีเปลือกแข็ง ซึ่งบริโภคได้        
การผลติอาหารเช้าที่ท าจากธญัพืช รวมทัง้การผลติแป้งผสมหรือแป้งส าเร็จรูปส าหรับท าขนมปัง ขนมเค้ก 
ขนมปังกรอบ หรือแพนเค้ก 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติแป้งและแป้งบดหยาบจากมนัฝร่ัง ดหูมูย่อ่ย 1030 
-  การโมแ่ป้งข้าวโพดแบบเปียก ดหูมูย่อ่ย 1062 
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10611 กำรสีข้ำว 
การด าเนินการเก่ียวกบัการสข้ีาว การฝัด การขดัข้าว การผลติข้าวนึ่งหรือการปรับปรุงข้าวให้เก็บ
ไว้ได้นานก็จดัไว้ในที่นีด้้วย เช่น ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว การผลิตข้าวกล้อง ข้าวตาก ปลายข้าว 
การผลติเยิร์ม ร า เศษหกั หรือเศษอื่นๆ ของข้าว 

10612 กำรผลิตแป้งจำกข้ำว 
การผลติแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียว  

10613 กำรผลิตแป้งสำล ี
การโม ่- สข้ีาวสาล ีการผลติแป้ง แป้งบดหยาบหรือเพลเลตจากข้าวสาลี การผลติโดยวิธีอื่นๆ เช่น 
กะเทาะเปลือกออก ท าให้แบน ท าเป็นเกล็ด ท าเป็นเม็ดกลม ฝานหรือบดแตก การผลิตเยิร์ม   
เศษหกั หรือเศษอื่นๆ ของข้าวสาล ี

10614 กำรผลิตแป้งข้ำวโพด 
การโม ่- สข้ีาวโพด การผลติแป้ง แป้งบดหยาบหรือเพลเลตจากข้าวโพด การผลติโดยวิธีอื่นๆ เช่น 
กะเทาะเปลือกออก ท าให้แบน ท าเป็นเกล็ด ท าเป็นเม็ดกลมฝานหรือบดแตก การผลิตเยิร์ม     
เศษหกั หรือเศษอื่นๆ ของข้าวโพด การผลติข้าวโพดแห้งด้วยการอบ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสตาร์ชจากข้าวโพดและการโมแ่ป้งข้าวโพดแบบเปียก ดกิูจกรรม 10623 

10615 กำรผลิตแป้งจำกเมลด็ธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การโม ่- สธีญัพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ตและธัญพืชอื่นๆ รวมถึง
พืชผกัตระกูลถั่วตากแห้ง จากรากหรือหวั หรือจากถั่วเปลือกแข็งที่บริโภคได้ การผลิตแป้ง       
แป้งบดหยาบหรือเพลเลตจากธญัพืชและพืชผกัดงักลา่ว การผลติเมลด็ธญัพืชที่จดัท าโดยวิธีอื่นๆ 
เช่น เอาเปลือกออก ท าให้แบน ท าเป็นเกล็ด ท าเป็นเม็ดกลม ฝานหรือบดแตก การผลิตเยิร์ม    
เศษหกัหรือเศษอื่นๆ จากธัญพืชและพืชผกัดงักล่าว การผลิตแป้งมนัส าปะหลงั ที่ไม่ได้สกัด
โปรตีนออกที่เรียกวา่ “tapioca flour” 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การโม ่- สข้ีาวและการผลติแป้งจากข้าว ดกิูจกรรม 10611 และ 10612 
-  การผลติสตาร์ชมนัส าปะหลงั ดกิูจกรรม 10622 
-  การผลติแป้งและแป้งบดหยาบจากมนัฝร่ัง ดกิูจกรรม 10306 

10616 กำรผลิตแป้งผสมหรือแป้งส ำเร็จรูปส ำหรับใช้ท ำขนมปังและประกอบอำหำรอื่นๆ 
การผลิตแป้งผสมหรือแป้งส าเร็จรูปส าหรับใช้ท าขนมปัง เค้ก ขนมปังกรอบ แพนเค้ก โดนทัหรือ
ขนมอบอื่นๆ การผลิตแป้งผสมหรือแป้งส าเร็จรูปส าหรับชุบทอดกรอบ ส าหรับใช้ท าขนมไทย 
ส าหรับประกอบอาหารอื่นๆ เช่น ท าปาทอ่งโก๋ และขนมจีน ฯลฯ 

10617 กำรผลิตน ำ้ธัญพืช 
การผลติน า้จากธญัพืช เช่น น า้นมถัว่เหลอืง น า้นมข้าวโพด น า้ลกูเดือย น า้นมข้าวยาค ูฯลฯ 
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10619 กำรผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ จำกเมลด็ธัญพชื ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตอาหารเช้าจากธัญพืชที่ท าให้พองฟู คัว่ อบหรือปิง้หรือโดยการท าให้แบน การท าเป็น 
เม็ดกลม การท าเป็นเกร็ดหรือการขดัเมลด็ธญัพืช เช่น คอนเฟลก็ ข้าวโอ๊ตบดหยาบ ฯลฯ การผลติ
อาหารเสริมที่ท าจากธญัพืช รวมถึงซุปข้าวโพด การผลติโจ๊กกึ่งส าเร็จรูป การผลติข้าวเติมวิตามิน 
โปรตีนเกษตร การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ จากธญัพืชซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  
 

1062  กำรผลิตสตำร์ชและผลิตภณัฑ์จำกสตำร์ช  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตสตาร์ชจากข้าว มนัฝร่ัง ข้าวโพด ฯลฯ การโม่แป้งข้าวโพดแบบเปียก การผลิต
กลโูคส น า้เช่ือมกลโูคส มอลโตสและอินลูิน การผลิตกลเูทน ฯลฯ การผลิตโปรตีนจากข้าวสาลี การผลิต
สตาร์ชมนัส าปะหลงัและผลติภณัฑ์ที่ใช้แทนมนัส าปะหลงัที่ท าจากสตาร์ช 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้ตาลนม ดหูมูย่อ่ย 1050 
-  การผลติน า้ตาลจากอ้อยหรือจากหวัผกักาดแดง ดหูมูย่อ่ย 1072 
10621 กำรผลิตมันเส้นและมนัอดัเม็ด 

การผลิตมนัเส้น ชิน้ แผ่น ก้อน แท่ง เม็ดหรือในลกัษณะอื่นใด (ที่ไม่พร้อมจะรับประทาน)       
รวมถึงกิจกรรมของลานตากมนั 

10622 กำรผลิตสตำร์ชมันส ำปะหลัง 
การผลิตสตาร์ชมันส าปะหลงัหรือแป้งมนัส าปะหลงัที่ได้ท าการสกัดโปรตีนออก ซึ่งโดยทั่วไป      
มกัเรียกวา่ “แป้งมนัส าปะหลงั” 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติแป้งมนัส าปะหลงัที่ไมไ่ด้สกดัโปรตีนออกที่เรียกวา่ “tapioca flour” ดกิูจกรรม 10615 

10623 กำรผลิตสตำร์ชจำกข้ำวโพด ธัญพืชและพชืผักอื่นๆ (ยกเว้น มันส ำปะหลัง) 
การผลติสตาร์ชจากข้าวโพด ข้าว มนัฝร่ัง ฯลฯ การโมแ่ป้งข้าวโพดแบบเปียก การผลติสตาร์ชจาก
ธญัพืชและพืชผกัอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติแป้งจากข้าว ดกิูจกรรม 10612 

10629 กำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกสตำร์ชอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติกลโูคส น า้เช่ือมกลโูคส มอลโตส ฟรุคโตสและน า้เช่ือมฟรุคโตส การผลิตอินลูิน การผลิต
กลเูทน การผลิตโปรตีนจากข้าวสาลี การผลิต ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัและผลิตภณัฑ์ที่ใช้แทน   
มนัส าปะหลงัที่ท าจากสตาร์ช เช่น สาค ู การผลิตเดกซ์ทรินและเดกซ์โทรส การผลิตผลิตภณัฑ์   
จากสตาร์ชอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้มนัข้าวโพด ดกิูจกรรม 10413 
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 107 กำรผลิตผลิตภณัฑ์อำหำรอื่นๆ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารหลากหลายที่ไม่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ผ่านมา  ซึ่งรวมถึง การผลิต
ผลติภณัฑ์ขนมอบ น า้ตาล ขนมหวานและลกูกวาด เส้นมกักะโรนี และผลติภณัฑ์อื่นท่ีคล้ายกนั อาหารปรุงส าเร็จ
พร้อมบริโภค กาแฟ ชาและเคร่ืองเทศ รวมทัง้ผลติภณัฑ์อาหารชนิดอบกรอบพิเศษอื่นๆ 
 
1071  กำรผลิตผลิตภณัฑ์ขนมอบ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตผลิตภณัฑ์ขนมอบ การผลิตผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีสด แช่เยือกแข็งและอบแห้ง     
การผลิตขนมปังปอนด์และโรล การผลิตเพสตรีสด ขนมเค้ก พาย ทาร์ต ฯลฯ การผลิตขนมปังร่วน        
ขนมปังกรอบและผลติภณัฑ์ขนมอบกรอบอื่นๆ การถนอมเพสตรีและเค้ก การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารว่าง 
(เช่น คุกกี  ้ ขนมปังกรอบ ขนมปังเค็ม ฯลฯ) ไม่ว่าจะเป็นชนิดเค็มหรือชนิดหวาน การผลิต                     
ตอร์ติยาส์ (tortillas) การผลติผลติภณัฑ์เบเกอร่ี แช่เยือกแข็ง แพนเค้ก วาฟเฟิล โรล ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์แป้งพาสต้า ดหูมูย่อ่ย 1074 
-  การผลติอาหารวา่งจากมนัฝร่ัง ดหูมูย่อ่ย 1030 
-  การผลติขนมอบพร้อมบริโภค ดหูมวดยอ่ย 56 
10711 กำรผลิตขนมปัง เค้กและเพสตรี 

การผลิตขนมปังปอนด์และโรล การผลิตเพสตรีสด เค้ก พาย ทาร์ต ชิฟฟอน การผลิต               
ขนมปังร่วน ฯลฯ ชนิดสด การถนอมเพสตรี และเค้ก การผลิตตอร์ติยาส์ การผลิตโดนทั การผลิต
ผลติภณัฑ์เบเกอร่ีแช่เยือกแข็ง เช่น แพนเค้ก วาฟเฟิล โรล ขนมเป๊ียะ ขนมไหว้พระจนัทร์ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์อาหารจ าพวกแป้ง (พาสต้า) ดกิูจกรรม 10741 

10712 กำรผลิตขนมปังกรอบและผลิตภณัฑ์ขนมอบกรอบอื่นๆ 
การผลิตขนมปังกรอบ บิสกิตและผลิตภณัฑ์ขนมอบกรอบอื่นๆ การผลิตอาหารว่าง (คุกกี ้         
ขนมปังกรอบ ขนมปังเค็ม ฯลฯ) ไมว่า่ชนิดหวานหรือชนิดเค็ม การผลติโคนไอศกรีมและเวเฟอร์ 

10713 กำรผลิตขนมไทยประเภทอบ 
การผลิตขนมไทยประเภทอบ/ผิง เช่น ขนมหม้อแกง ขนมบ้าบิ่น ขนมผิง ขนมไข่ ขนมกุฎีจีน       
ขนมโสมนสั ขนมกลบีล าดวน ขนมหน้านวล ขนมทองม้วน ขนมทองพบั ขนมสาลีก่รอบ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การถนอมผลไม้ ถัว่เปลือกแข็ง เปลือกผลไม้และสว่นอื่นๆ ของพืชโดยใช้ น า้ตาล เช่น         

กล้วยเช่ือม มนัส าปะหลงัเช่ือม ลกูตาลเช่ือม สาเกเช่ือม ดกิูจกรรม 10734 
-  การผลิตขนมไทยและขนมพืน้เมือง (ยกเว้น ขนมอบและขนมที่ท าจากน า้ตาล) ซึ่งมิได้           

จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น ดกิูจกรรม 10792 
 

1072  กำรผลิตน ำ้ตำล 
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติน า้ตาลทรายบริสทุธ์ิและน า้ตาลเทียมจากอ้อย หวัผกักาดแดง เมเปิลและปาล์ม 
การผลติน า้เช่ือม การผลติกากน า้ตาล การผลติน า้เช่ือมและน า้ตาลจากต้นเมเปิล 
แต่ไม่รวมถงึ 
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-  การผลติกลโูคส น า้เช่ือมกลโูคส มอลโตส ดหูมูย่อ่ย 1062 
10721 กำรผลิตน ำ้ตำลดิบจำกอ้อย 

การผลิตน า้ตาลดิบจากอ้อยที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี การผลิตน า้ตาลทรายแดง    
จากอ้อยและกากน า้ตาล 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้ตาลทราย ดกิูจกรรม 10722 
-  การผลติน า้ตาลทรายดิบจากพืชอื่นๆ (ยกเว้น อ้อย) ดกิูจกรรม 10723 

10722 กำรผลิตน ำ้ตำลบริสุทธ์ิ 
การผลติน า้ตาลทรายโดยการน าน า้ตาลดิบมาผา่นกระบวนการท าความสะอาด ฟอกสี เคี่ยว ป่ัน
แยกผลึกน า้ตาลและอบ การผลิตน า้ตาลเทียมจากอ้อย การผลิตน า้เช่ือมจากอ้อย  การผลิต
น า้ตาลอินเวิร์ต การผลิตน า้ตาลกรวด การผลิตน า้ตาลที่มีการเติมแต่งสีและกลิ่น เช่น น า้ตาล
ผสมคาราเมล น า้ตาลสี ฯลฯ การผลิตกากน า้ตาล (molasses) ในกรณีที่สถานประกอบ             
การด าเนินการ ทัง้การผลิตน า้ตาลทรายดิบจากอ้อย  และการท าน า้ตาลทรายให้บริสุทธ์ิใน
สถานท่ีเดียวกนัให้จดัประเภทไว้ในกิจกรรมนีด้้วย (โรงงานน า้ตาล) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้ตาลทรายดิบจากอ้อย ดกิูจกรรม 10721 
-  การผลติน า้ตาลทรายดิบจากพืช (ยกเว้น อ้อย) ดกิูจกรรม 10723 
-  การผลติน า้ตาลไอซิ่ง ดกิูจกรรม 10779 

10723 กำรผลิตน ำ้ตำลจำกพชื (ยกเว้น อ้อย) 
การผลิตน า้ตาลจากพืชหวานชนิดต่างๆ (ยกเว้น อ้อย) เช่น มะพร้าว หวัผกักาดแดง ตาลโตนด 
การผลิตน า้เช่ือมจากหวัผกักาดแดง เมเปิล ปาล์มและพืชที่ให้ความหวานอื่นๆ (ยกเว้น อ้อย)     
การผลิตน า้ตาลเทียมจากหวัผกักาดแดง เมเปิล ปาล์ม หญ้าหวานและพืชที่ให้ความหวานอื่นๆ 
(ยกเว้น อ้อย) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติกลโูคส น า้เช่ือมกลโูคส มอลโตส ดกิูจกรรม 10629 
-  การผลติสารให้ความหวานหรือน า้ตาลแอลกอฮอล์ ดกิูจกรรม 20114 

 
1073 กำรผลิตโกโก้ ช็อกโกแลตและลูกกวำด  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตโกโก้ เนยโกโก้ ไขมนัโกโก้ น า้มนัโกโก้ การผลิตช็อกโกแลตและขนมหวาน         
รสช็อกโกแลต การผลิตลกูอมและลกูกวาด เช่น คาราเมล นกูาท์ (nougats) ฟองดองท์ (fondant) 
ช็อกโกแลตขาว การผลิตหมากฝร่ัง การแช่อิ่มผลไม้ ถั่วเปลือกแข็ง เปลือกผลไม้และส่วนอื่นๆ                
ของพืช ฯลฯ รวมทัง้การผลติเม็ดอมและยาอม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้ตาลทรายบริสทุธ์ิ ดหูมูย่อ่ย 1072 
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10731 กำรผลิตโกโก้และผลิตภณัฑ์จำกโกโก้ 
การกะเทาะเปลือก การอบ การบดเมล็ดโกโก้และการผลิตผลิตภณัฑ์โกโก้ เนยโกโก้  ไขมนัและ
น า้มนัโกโก้ การผลติโกโก้ผงที่ไมเ่ติมน า้ตาลหรือสารท าให้หวานอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเมลด็โกโก้ ดกิูจกรรม 01279 
-  การผลติโกโก้ผงที่เติมน า้ตาลหรือสารท าให้หวานอื่นๆ ดกิูจกรรม 10732  

10732 กำรผลิตผลิตภณัฑ์ชอ็กโกแลตและขนมหวำนจำกชอ็กโกแลต 
การผลติช็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต ช็อกโกแลตที่ใช้ในการเคลือบ การผลิตลกูอม 
ลกูกวาด การผลติโกโก้ผงที่เติมน า้ตาลหรือสารท าให้หวานอื่นๆ การผลติช็อกโกแลตขาว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติโกโก้ผงที่ไมเ่ติมน า้ตาลหรือสารท าให้หวานอื่นๆ ดกิูจกรรม 10731 
-  การผลติขนมที่ท าจากน า้ตาลที่ไมม่ีโกโก้ผสม (ยกเว้น ช็อกโกแลตขาว) ดกิูจกรรม 10739 

10733 กำรผลิตหมำกฝร่ัง 
การผลติหมากฝร่ัง 

10734 กำรถนอมผลไม้ ถั่วเปลือกแขง็ เปลือกผลไม้และส่วนอื่นๆ ของพชืโดยใช้น ำ้ตำล 
การถนอมผลไม้ ถัว่เปลอืกแข็ง เปลือกผลไม้และสว่นอื่นๆ ของพืชโดยใช้น า้ตาล ได้แก่ การเช่ือม 
การฉาบ การแช่อิ่ม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การถนอมผลไม้ ถัว่เปลือกแข็งหรือผกั โดยการท าเค็ม การอบแห้ง การแช่ในน า้มนัหรือ        

ในน า้ส้มสายช ูดกิูจกรรม 10304 
10739 กำรผลิตลกูกวำดและขนมอื่นๆ ที่ท ำจำกน ำ้ตำล ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

การผลติลกูกวาด ลกูอม ท๊อฟฟ่ี การผลติขนมที่ท าจากน า้ตาลที่ไม่มีโกโก้ผสม การผลิตขนมอื่นๆ 
ที่ท าจากน า้ตาล ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น คาราเมล มาชเมลโล ตังเม นูกาท์                
ฟองดองท์ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติช็อกโกแลตขาว ดกิูจกรรม 10732 
 

1074  กำรผลิตมักกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว คูสคูสและผลิตภณัฑ์อำหำรจ ำพวกแป้งที่คล้ำยกัน 
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลิตพาสต้า เช่น มกักะโรนีและเส้นก๋วยเตี๋ยว ทัง้สกุและไม่สกุ มีไส้หรือไม่มีไส้ ฯลฯ 
การผลติคสูคสู และการผลติผลติภณัฑ์พาสต้าบรรจกุระป๋องหรือแช่แข็ง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติคสูคสูที่ปรุงสกุแล้ว ดหูมูย่อ่ย 1075 
-  การผลติซุปท่ีมีพาสต้าเป็นสว่นผสม ดหูมูย่อ่ย 1079 
10741 กำรผลิตพำสต้ำ 

การผลิตพาสต้า โดยไม่ค านึงว่าจะผลิตเป็นรูปแบบใด ท าการปรุงให้สกุหรือมีไส้หรือไม่ก็ตาม 
สปาเก็ตตี ้ มกักะโรนี ลิงกวินี ฟูซิลี เพนเน ริกาโทนี ราวิโอลี (แป้งพาสต้าแบบแผ่นห่อไส้ผกั       
หรือเนือ้สตัว์) 
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10742 กำรผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น 
การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นก๋วยจับ๊ เส้นหมี่ เส้นเกีย้มอี๋ การผลิตบะหมี่และแผ่นเก๊ียว การผลิต    
วุ้นเส้นและผลติภณัฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ท าจากถัว่ เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติบะหมี่กึง่ส าเร็จรูป วุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป ดกิูจกรรม 10743  

10743 กำรผลิตผลิตภณัฑ์อำหำรจ ำพวกแป้งชนิดส ำเร็จรูปและกึ่งส ำเร็จรูป 
การผลิตบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป การผลิตวุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป รวมถึงผลิตภณัฑ์จ าพวกแป้งบรรจุ
กระป๋อง เช่น ผลติภณัฑ์พาสต้าที่ปรุงสกุและสปาเก็ตตีก้ระป๋อง 

10749 กำรผลิตผลิตภณัฑ์อำหำรจ ำพวกแป้งอื่นๆ ที่คล้ำยกัน ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตขนมจีน การผลิตใบเมี่ยง การผลิตคูสคูส การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจ าพวกแป้ง             
ที่คล้ายกนัอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติคสูคสูที่ปรุงสกุแล้ว ดหูมูย่อ่ย 1075 

 
1075  กำรผลิตอำหำรปรุงส ำเร็จ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตอาหารปรุงส าเร็จพร้อมบริโภค  (หัน่เป็นชิน้ๆ ไว้แล้วมีเคร่ืองปรุงพร้อมหรือ         
ปรุงสกุแล้ว) ซึง่ผา่นกระบวนการถนอม ในรูปของการแช่แข็งหรือการบรรจุกระป๋อง ซึ่งมกัจะบรรจุหีบห่อ
หรือซองและติดฉลากไว้เพื่อการจ าหน่าย แต่ไม่ไช่การเตรียมไว้ปรุงเพื่อการบริโภคในทนัที เช่น ใน
ร้านอาหาร นอกจากนีย้งัรวมถึง การผลติเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีกปรุงส าเร็จ การผลติอาหารประเภทปลา
ปรุงส าเร็จ รวมทัง้ฟิชแอนด์ชิพส์ การผลิตผกัปรุงส าเร็จ การผลิตสตว์ูกระป๋องและอาหารปรุงส าเร็จที่
บรรจใุนภาชนะที่ปิดสนิท โดยวิธีสญุญากาศ การผลิตอาหารปรุงส าเร็จชนิดอื่นๆ (เช่น ทีวีดินเนอร์ ฯลฯ) 
การผลติพิซซา่แช่แข็งหรือพิซซา่ประเภทอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติอาหารสดหรืออาหารท่ีมสีว่นประกอบหลกัเพียงชนดิเดยีว ดหูมวดยอ่ย 10 
-  การเตรียมอาหารแบบเป็นมือ้ และแบบพร้อมบริโภค ดหูมวดยอ่ย 56 
-  กิจกรรมการบริการอาหารของผู้ รับเหมาด าเนินการ ดหูมูย่อ่ย 5629 
10751 กำรผลิตอำหำรปรุงส ำเร็จแช่แข็ง  

การผลิตอาหารปรุงส าเร็จแช่แข็ง (ทีวีดินเนอร์) การผลิตอาหารทะเลปรุงส าเร็จแช่แข็ง การผลิต
อาหารว่างปรุงส าเร็จแช่แข็ง การผลิตเบเกอร่ี ขนมหวานและอาหารปรุงส าเร็จแช่แข็งอื่นๆ        
การผลิตอาหารฟาสฟู๊ ดปรุงส าเร็จแช่แข็ง เช่น พิซซา สปาเก็ตตี ้ ลาซนัย่า ฯลฯ นอกจากนี ้           
ยงัรวมถึง การผลติเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีกปรุงส าเร็จแช่แข็ง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีกเป็นหลกั ดกิูจกรรม 10139 
-  การผลติผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากสตัว์น า้เป็นหลกั ดกิูจกรรม 10299 
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10752 กำรผลิตอำหำรปรุงส ำเร็จบรรจุในภำชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญำกำศ 
การผลิตอาหารปรุงส าเร็จบรรจุกระป๋อง ขวดแก้วหรือในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสญุญากาศ        
(เช่น พลาสติกสญุญากาศ) โดยผา่นกรรมวิธีให้ความร้อน 
 

1076  กำรผลิตกำแฟ ชำและสมุนไพรผงส ำหรับชงเป็นเคร่ืองดื่ม 
ในหมู่ย่อยนีไ้ด้แก่ การผลิตกาแฟ ชาและชามาเต้ รวมถึงสมุนไพรผงส าหรับชงเป็นเคร่ืองดื่ม                   
ชนิดกึ่งส าเร็จรูปหรือที่ยงัไมพ่ร้อมดื่ม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสรุา เบียร์ ไวน์และเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล ์ดหูมวดยอ่ย 11 
-  การผลติเคร่ืองดื่มกาแฟ ชาและชาชงสมนุไพรพร้อมดื่ม ดกิูจกรรม 11043 
10761 กำรผลิตกำแฟ 

การสกดัคาเฟอีนออกจากกาแฟ และการคัว่กาแฟ การผลติผลติภณัฑ์กาแฟ เช่น กาแฟบด กาแฟ
ส าเร็จรูป กาแฟผสมสมนุไพร เช่น การแฟผสมเห็ดหลินจือ การผลิตสารสกดัจากกาแฟ หรือ       
การใช้ชิโคร่ีอบและบดผสมกาแฟหรือใช้แทนกาแฟ หรือสิง่ปรุงแตง่อื่นๆ 

10762 กำรผลิตชำ 
การผลิตชา ชามาเต้ การผลิตสารสกัดจากชา  การผลิตชาเขียว ชาด าและชาที่ผ่าน                      
การหมกับ้างแล้ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสมนุไพรส าหรับชงเป็นเคร่ืองดื่ม ดกิูจกรรม 10769 

10769 กำรผลิตสมุนไพรผงส ำหรับชงเป็นเคร่ืองดื่ม 
การผลิตสมนุไพรชง สารสกดัและสิ่งปรุงแต่งจากชาสมนุไพร ไม่ว่าเติมน า้ตาลหรือสารท าให้
หวานอื่นๆ หรือไมก็่ตาม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติชาและชามาเต้ ดกิูจกรรม 10762 

 
 1077  กำรผลิตเคร่ืองปรุงอำหำรประจ ำโต๊ะและเคร่ืองประกอบอำหำร  

10771 กำรผลิตเคร่ืองเทศและเคร่ืองแกงส ำเร็จรูป 
การผลิตเคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงกลิ่น รส สีของอาหารที่ท าจากธรรมชาติ เช่น พริกแห้ง พริกป่น 
พริกไทย วานิลา อบเชยและดอกอบเชย กานพล ู (ผล ดอกและก้านดอก) ลกูจนัทน์เทศ            
ดอกจันทน์เทศและกระวาน เมล็ดยี่หร่า เมล็ด โป๊ยกั๊ก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาวหรือ             
เมล็ดคาราเวย์ เมล็ดเทียน ข้าวเปลือก และจูนิเปอร์เบอร์ร่ี ขิง หญ้าฝร่ัน ขมิน้ ใบไทม์ ใบเบย์      
หอมแขกและเคร่ืองเทศอื่นๆ การผลติเคร่ืองแกงส าเร็จรูปทัง้ชนิดสด ชนิดแห้งหรือท าเป็นผง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูพืชทีใ่ช้เป็นเคร่ืองเทศ ดหูมูย่อ่ย 0128 
-  การผลติซอสปรุงรส ดกิูจกรรม 10773 
-  การผลติผงปรุงรส ดกิูจกรรม 10774 
-  การผลติน า้พริกส าเร็จรูปชนิดตา่งๆ เช่น น า้พริกนรก น า้พริกตาแดง ฯลฯ ดกิูจกรรม 10799 



 

 
136 

-  การผลติผลติภณัฑ์ที่ท าจากพืชเพื่อใช้ในทางเภสชัภณัฑ์ ดกิูจกรรม 21002 
10772 กำรผลิตซอสและเคร่ืองปรุงอำหำรประจ ำโต๊ะ 

การผลิตซอสพริก ซอสมะเขือเทศ ซอสบาร์บิคิว ซอสเย็นตาโฟและซอสอื่นๆ ที่ใช้เป็นเคร่ืองปรุง
ประจ าโต๊ะอาหาร การผลิตน า้ส้มสายชู น าส้มสายชูเทียม การผลิตน า้จิม้ การผลิตมายองเนส 
สลดัครีม น า้สลดั การผลติแซนวิชสเปรด การผลติมสัตาร์ด การผลติมสัตาร์ดที่ปรุงรสแล้ว 

10773 กำรผลิตซีอิว๊ 
การผลิตซีอิ๊วและซอสปรุงรส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวได้จากการย่อยโปรตีนของ           
ถัว่เหลืองด้วยการหมกัหรือกรรมวิธีอื่นที่เหมาะสมและจะแต่งรสหรือสีหรือไม่ก็ตาม  การผลิต      
ซอสหอยนางรม 

10774 กำรผลิตผงชูรส 
การผลติผงชรูส เคร่ืองปรุงรสส าเร็จรูปทัง้ชนิดผงและชนิดก้อน 

10775 กำรผลิตเกลือบริโภค 
การผลิตเกลือบริโภค/เกลือแกงที่ใช้ปรุงหรือแต่งรสอาหาร เช่น เกลือแกงที่เติมสารประกอบของ
ไอโอดีน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเกลอืทีใ่ช้ส าหรับประทินร่างกายและประเทืองโฉม ดกิูจกรรม 20232 
-  การผลติเกลอือตุสาหกรรม ดกิูจกรรม 20299 

10779 กำรผลิตเคร่ืองปรุงอำหำรประจ ำโต๊ะและเคร่ืองประกอบอำหำรอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภท
ไว้ในที่อื่น 
การผลิตกะทิส าเร็จรูปส าหรับปรุงอาหาร การผลิตยีสต์ ผงฟู/เบคกิง้โซดา การผลิตน า้ตาลไอซิ่ง 
การผลติเจลาติน/ผงวุ้น การผลิตสีผสมอาหารจากธรรมชาติ การผลิตผงหมกัเชือ้ การผลิตน า้ผึง้
แท้ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป (เช่น ผ่านการฆ่าเชือ้) รวมถึงน า้ผึง้เทียมและคาราเมล การผลิต
เคร่ืองปรุงรสอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้ผึง้แท้ที่ไมไ่ด้ผา่นกระบวนการแปรรูป ดกิูจกรรม 01493 

 
1079  กำรผลิตผลิตภณัฑ์อำหำรอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตซุปและน า้ซุป การผลิตอาหารพิเศษ เช่น อาหารสตูรส าหรับทารก นมและ
อาหารสตูรต่อเนื่อง อาหารส าหรับเด็กอ่อน อาหารที่มีสว่นผสมบรรจุโดยผ่านการโฮโมจีไนส์ การผลิต
น า้ผึง้เทียมและคาราเมล การผลิตอาหารที่เน่าเสียง่าย เช่น แซนด์วิช พิซซ่าสด (ที่ยงัมิได้อบ) ฯลฯ         
การผลิตยีสต์ การผลิตสารสกัดจากเนือ้สัตว์ ปลาและสตัว์น า้จ าพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์                 
การผลิตนมเทียมและเนยแข็งเทียม การผลิตผลิตภณัฑ์จากไข่ โปรตีนจากไข่ขาว และการผลิต              
หวัเชือ้สงัเคราะห์เข้มข้น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูพืชประเภทเคร่ืองเทศ ดหูมูย่อ่ย 0128 
-  การผลติอินลูนิ ดหูมูย่อ่ย 1062 
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-  การผลิตอาหารส าเร็จรูปที่เน่าเสียง่ายที่ท าจากผลไม้สดและผกัสด  เช่น สลดั ผกัที่ปอกหรือหัน่แล้ว 
เต้าหู้  ฯลฯ ดหูมูย่อ่ย 1030 

-  การผลิตพิซซ่าแช่แข็ง ดูหมู่ย่อย 1075 การผลิตสรุา เบียร์ ไวน์และเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์          
ดหูมวดยอ่ย 11 

-  การเตรียมผลติภณัฑ์พืชสมนุไพรส าหรับใช้ทางเภสชัภณัฑ์ ดหูมูย่อ่ย 2100 
10791 กำรผลิตขนมขบเคีย้ว/ขนมกรุบกรอบ 

การผลติขนมขบเคีย้ว/ขนมกรุบกรอบ ข้าวเกรียบ ข้าวอบกรอบ ข้าวโพดอบกรอบ แป้งทอด 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติขนมขบเคีย้วที่ท าจากมนัฝร่ัง ดกิูจกรรม 10306 
-  การผลติถัว่เปลอืกแข็งที่ปรุงสกุ ใสเ่กลอื บรรจกุระป๋อง ดกิูจกรรม 10307 

10792 กำรผลิตขนมไทยและขนมพืน้เมอืง (ยกเว้น ขนมอบ) 
การผลิตขนมกวน (ยกเว้น ผลไม้กวน) เช่น ลกูชุบ เปียกปนู ลืมกลืน กะละแม ตะโก้ ข้าวเหนียว
แก้ว การผลิตขนมเช่ือมสด (ยกเว้น ผกัและผลไม้เช่ือม) เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง       
เม็ดขนนุ การผลิตขนมทอด เช่น ดอกจอกฝักบวั มนัรังนก กล้วยแขก ขนมกง ทองพล ุการผลิต
ขนมต้ม เช่น ต้มแดง ต้มขาว ข้าวต้มน า้วุ้น การผลิตขนมนึ่ง เช่น ขนมชัน้ ปยุฝ้าย ถ้วยฟู ใสไ่ส้ 
ขนมตาล ขนมกล้วย ขนมถ้วย การผลติขนมอื่นๆ เช่น จ่ามงกฎุ ทองเอก วุ้นกะท ิ
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลไม้กวน ดกิูจกรรม 10305 
-  การผลติขนมไทยประเภทอบ/ผิง ดกิูจกรรม 10713 
-  การถนอมผลไม้ ถัว่เปลือกแข็ง เปลือกผลไม้และสว่นอื่นๆ ของพืชโดยใช้น า้ตาล ดกิูจกรรม 

10734 
10793 กำรผลิตซุปและน ำ้ซุปและอำหำรพิเศษ 

การผลิตซุปและน า้ซุปที่ได้จากการสกัดและแปรรูปเนือ้สตัว์ให้มีลกัษณะเหลว ก้อนแข็งหรือ       
การแช่แข็ง การท าซุปที่มีสว่นผสมของเนือ้สตัว์ กุ้ ง ป ู ปลา หอย เช่น ซุปไก่สกดั ฯลฯ รวมถึง         
การผลิตซุปบรรจุกระป๋อง การผลิตอาหารพิเศษ เช่น อาหารสูตรส าหรับทารก นมและ             
อาหารสตูรต่อเนื่อง อาหารส าหรับเด็กอ่อน อาหารซึ่งมีส่วนผสมที่รวมเป็นเนือ้เดียวกัน  เช่น 
เนือ้สัตว์และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ที่ผสมรวมเป็นเนือ้เดียวกัน  พืชผักที่ผสมเข้า                
เป็นเนือ้เดียวกัน ผลไม้ ถัว่เปลือกแข็งและสว่นอื่นที่บริโภคได้ของพืชที่ผสมเข้าเป็นเนือ้เดียวกัน 
อาหารพิเศษส าหรับผู้ควบคมุอาหาร เช่น อาหารส าหรับผู้ ป่วยเป็นเบาหวาน 

10794 กำรผลิตอำหำรพร้อมปรุงและอำหำรที่เน่ำเสียง่ำย 
การผลติอาหารพร้อมปรุง การผลติอาหารที่เนา่เสยีง่าย เช่น กบัข้าวส าเร็จรูป แซนด์วิช พิซซ่าสด 
(ที่ยงัไมไ่ด้อบ) 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติอาหารสดหรืออาหารท่ีมีสว่นประกอบหลกัเพียงชนิดเดียว ดหูมวดยอ่ย 10 
-  การผลิตอาหารส าเร็จรูปที่เน่าเสียง่ายที่ท าจากผลไม้และผกั  (เช่น สลดัผกัที่ปอกเปลือกแล้ว 

เต้าหู้) ดกิูจกรรม 10309 
-  การผลิตอาหารปรุงส าเร็จซึ่งผ่านกระบวนการถนอมในรูปของการแช่แข็งหรือบรรจุกระป๋อง    

ดหูมูย่อ่ย 1075 
-  การผลติพิซซา่แช่แข็ง ดกิูจกรรม 10751 

10795 กำรผลิตน ำ้แข็งเพื่อกำรบริโภค 
การผลติน า้แข็งเพื่อการบริโภค เช่น น า้แข็งเกร็ด น า้แข็งหลอด 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้แข็งชนิดไมใ่ช้เพื่อการบริโภค ดกิูจกรรม 35301 

10796 กำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกไข่ 
การผลิตผลิตภณัฑ์จากไข่โดยการถนอมและการแปรรูปไข่ด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การท าไข่ผง   
ไข่ตากแห้ง ไข่เหลวแช่แข็ง ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่กระป๋อง ฯลฯ การผลิตแอลบมูินจากไข่ รวมถึง
การผลติอาหารที่ใช้ไขเ่ป็นสว่นประกอบหลกัส าคญัด้วย 

10799 กำรผลิตผลิตภณัฑ์อำหำรอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติน า้พริกส าเร็จรูปชนิดตา่งๆ เช่น น า้พริกนรก น า้พริกตาแดง ฯลฯ การผลิตเคร่ืองแต่งหน้า
เค้ก การผลิตสารสกดัจากเนือ้สตัว์ เนือ้สตัว์ปีก สตัว์น า้ สตัว์น า้จ าพวกครัสตาเซียหรือโมลลสุก์ 
การผลตินมที่ไมไ่ด้ท าจากสตัว์และของที่ใช้แทนชีส การผลิตหวัเชือ้สงัเคราะห์ การผลิตเคร่ืองดื่ม
รังนกส าเร็จรูป การผลติผลติภณัฑ์อาหารอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติอินลูนิ ดกิูจกรรม 10629 

 
108  1080  กำรผลิตอำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับเลีย้งสัตว์  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลีย้งสตัว์เลีย้ง  ได้แก่ สนุขั แมว นก ปลา ฯลฯ การผลิต
อาหารส าเร็จรูปส าหรับเลีย้งปศสุตัว์ในฟาร์ม ทัง้หวัอาหารและอาหารเสริม การผลิตอาหารเฉพาะฟาร์ม
ส าหรับปศสุตัว์ในฟาร์ม นอกจากนีย้งัรวมถึงกรรมวิธีจดัการกบัของเหลอืหรือผลพลอยได้จากการฆ่าสตัว์
เพื่อน ามาผลติเป็นอาหารสตัว์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติปลาป่นส าหรับเลีย้งสตัว์ ดหูมูย่อ่ย 1029 
-  การผลติกากเมลด็พืชที่เหลอืจากการแยกน า้มนั ดหูมูใ่หญ่ 104 
-  กิจกรรมจากผลพลอยได้จากการผลิตอาหารสตัว์โดยไม่ผ่านกรรมวิธีพิเศษ  เช่น กากพืช น า้มัน         

ดหูมูใ่หญ่ 104  
- กากเมลด็ธญัพืช ดหูมูย่อ่ย 1061 
10801 กำรผลิตอำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับสตัว์เลีย้ง 

การผลติอาหารส าเร็จรูปส าหรับสตัว์เลีย้ง เช่น สนุขั แมว นก ปลา ฯลฯ 
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10802 กำรผลิตอำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับเลีย้งปศุสตัว์ในฟำร์ม 
การผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลีย้งปศุสตัว์ในฟาร์ม อาหารผสมส าเร็จรูปและอาหารเสริม
ส าหรับสตัว์ การผลิตหวัอาหารหรืออาหารเข้มข้น อาหารเสริม พวกวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ     
การผลิตอาหารที่ยังไม่ผสมส าหรับปศุสตัว์ในฟาร์ม  นอกจากนีย้ังรวมถึง กรรมวิธีจัดการ              
กบัของเหลอืหรือผลพลอยได้จากการฆา่สตัว์เพื่อน ามาผลติเป็นอาหารสตัว์ 

11 110  กำรผลิตเคร่ืองดื่ม  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการผลิตเคร่ืองดื่มประเภทต่างๆ เช่น เคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และน า้แร่ ฯลฯ         
การผลิตเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยผ่านการหมกั เช่น เบียร์และไวน์ ฯลฯ และการผลิตเคร่ืองดื่ม         
ผสมแอลกอฮอล์ท่ีได้จากการต้มกลัน่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้ผกัและน า้ผลไม้ ดหูมูย่อ่ย 1030 
-  การผลติเคร่ืองดื่มที่มีนมเป็นสว่นประกอบหลกั ดหูมูย่อ่ย 1050 
-  การผลติผลติภณัฑ์กาแฟ ชาและสว่นผสม ดหูมูย่อ่ย 1076 
 

1101  กำรต้ม กำรกลั่นและกำรผสมสุรำ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยการต้มกลัน่  เช่น วิสกี  ้ บร่ันดี ยินสุรา             
เคร่ืองดื่มผสม ฯลฯ การผลติสรุา รวมทัง้การผลติแอลกอฮอล์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเอธิลแอลกอฮอล์ ดหูมูย่อ่ย 2011 
-  การผลติเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท่ีไมใ่ช่จากการต้มกลัน่ ดหูมูย่อ่ย 1102, 1103 
-  การบรรจุขวดและการติดฉลาก  ดูหมู่ย่อย 4632 (ถ้าผลิตเป็นส่วนหนึ่งของการขายส่ง )                   

และหมูย่อ่ย 8292 (ถ้าผลติ โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง) 
11011 กำรผลิตสุรำ (เหล้ำ) กลั่น 

การผลิตสรุากลัน่ เช่น วิสกี ้ วอดก้า รัม บร่ันดี สรุา เตกิลา คอนยคั เกาเหลียง เหล้าโรง หรือ   
เหล้าขาว รวมถึงการผลตินิวทรัลสปิริตหรือแอลกอฮอล์บริสทุธ์ิร้อยละ 95 ขึน้ไป 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเอธิลแอลกอฮอล์ ดกิูจกรรม 20114 

11012 กำรผลิตสุรำ (เหล้ำ) ผสม 
การผลิตสรุาผสม เช่น เช่ียงชุน ยิน ลิเคียว การผลิตสรุาผสมพิเศษ เช่น หงษ์ทอง มงักรทอง     
การผลิตสรุาปรุงพิเศษ เช่น แม่โขง การผลิตสรุาที่มีสรรพคณุเป็นยา การผลิตค็อกเทลส าเร็จรูป
หรือสรุาแรงแอลกอฮอล์ต ่า 

 
1102  กำรผลิตสุรำผลไม้ (ไวน์)  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตไวน์ การผลิต sparkling wine การผลิตไวน์จากหวัเชือ้องุ่นเข้มข้น การผลิต
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมกัไม่ไช่การต้มกลัน่ เช่น เหล้าสาเก เคร่ืองดื่มที่ได้จากการหมกั   
น า้แอปเปิล้ น า้ลกูแพร์ เหล้าน า้ผึง้ (mead) ไวน์ผลไม้อื่นๆ และเคร่ืองดื่มผสมที่มีแอลกอฮอล์ การผลิต
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เหล้าเวอมุธและเหล้าที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน  นอกจากนีย้ังรวมถึงการผสมไวน์ การผลิตไวน์                 
ที่มีแอลกอฮอล์ต ่าหรือไมม่ีแอลกอฮอล์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้ส้มสายชู ดหูมูย่อ่ย 1077 
-  การบรรจขุวดและการติดฉลาก ดหูมู่ย่อย 4632 (ถ้าผลิตเพื่อการขายสง่) และ 8292 (ถ้ารับจ้างผลิต 

โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง) 
11021 กำรผลิตไวน์องุ่น 

การผลิตไวน์องุ่น รวมถึงการผลิตไวน์จากองุ่นที่ปลกูเอง การผลิตไวน์อดัลม เช่น แชมเปญ       
ไวน์คลูเลอร์ การผลิตไวน์แรง เช่น เชอร์ร่ี การผลิตไวน์ที่ปรุงกลิ่นรส เช่น เวอร์มธุ การผลิตไวน์     
จากเกรปมสัต์เข้มข้น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติไวน์ผลไม้ (ยกเว้น องุ่น) ดกิูจกรรม 11022 

11022 กำรผลิตไวน์ผลไม้ (ยกเว้น องุ่น) 
การผลิตไวน์ผลไม้ ที่ท าจากผลไม้อื่น นอกจากองุ่น เช่น สบัปะรด เสาวรส มะขาม มะนาว ลิน้จ่ี 
สตอร์เบอร์ร่ี ฯลฯ รวมถึงไวน์ผลไม้ที่ผสมกบัไวน์องุ่นด้วย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติไวน์องุ่น ดกิูจกรรม 11021 

11029 กำรผลิตสุรำ (เหล้ำ) ผลไม้ (ไวน์) ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ที่อื่น 
การผลติไวน์ที่ผลติจากสมนุไพร เช่น กระชายด า ส้มแขก ยอ กระวาน การผลิตไวน์/สรุาแช่ที่ผลิต
จากผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เช่น ข้าว น า้ผึง้ แป้ง น า้ตาล เพื่อผลิตเป็นสรุาแช่ เช่น สาเก อ ุ
สาโท กระแช่ น า้ตาลเมา ไวน์น า้ผึง้ การผลิตสรุากลัน่ชุมชน การผลิตไวน์ที่มีแอลกอฮอล์ต ่า
หรือไมม่ีแอลกอฮอล์ 

 
1103  11030 กำรผลิตมอลต์และสุรำ (เหล้ำ) ที่ท ำจำกข้ำวมอลต์  

การผลิตสรุาจากข้าวมอลต์ เช่น เบียร์ เหล้าเอล เบียร์ด า การผลิตมอลต์ นอกจากนีย้งัรวมถึง      
การผลติเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ต ่าหรือไมม่ีแอลกอฮอล์ 
 

1104  กำรผลิตเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ กำรผลิตน ำ้แร่และน ำ้ดื่มบรรจุขวดประเภทอื่นๆ 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ยกเว้น เบียร์และไวน์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ การผลิต
น า้แร่และน า้ดื่มบรรจุขวดชนิดอื่นๆ การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และ/หรือเคร่ืองดื่มรสหวาน           
ที่มีการแตง่รสและกลิน่ เช่น น า้มะนาว น า้ส้ม โคลา่ น า้ผลไม้ น า้โทนิค ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้ผลไม้และน า้ผกั ดหูมูย่อ่ย 1030 
-  การผลติเคร่ืองดื่มที่มีนมเป็นสว่นประกอบหลกั ดหูมูย่อ่ย 1050 
-  การผลติผลติภณัฑ์กาแฟ ชาและสว่นผสม ดหูมูย่อ่ย 1076 
-  การผลติเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสว่นผสมหลกั ดหูมูย่อ่ย 1101, 1102, 1103 
-  การผลติไวน์ที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ ดหูมูย่อ่ย 1102 
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-  การผลติเบียร์ที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ ดหูมูย่อ่ย 1103 
-  การบรรจุขวดและการติดฉลาก ดหูมู่ย่อย 4632 (ถ้าผลิตเพื่อการขายส่ง)และ หมู่ย่อย 8292           

(ถ้ารับจ้างผลติ โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง) 
11041 กำรผลิตน ำ้ดื่มบริสุทธ์ิและน ำ้แร่บรรจุขวด 

การผลิตน า้แร่ธรรมชาติและน า้แร่อัดลมบรรจุขวดหรือภาชนะปิดสนิทอื่นๆ การผลิตน า้ดื่ม          
บรรจขุวดหรือภาชนะปิดสนิทอื่นๆ 

11042 กำรผลิตน ำ้อดัลมและโซดำ 
การผลติน า้อดัลม การผลติน า้ผลไม้ชนิดอดัลม น า้หวานชนิดอดัลม การผลติโซดา 

11043 กำรผลิตเคร่ืองดื่มกำแฟ ชำและชำชงสมุนไพรพร้อมดื่ม 
การผลติเคร่ืองดื่มที่มีกาแฟ ชาและชาชงสมนุไพรเป็นสว่นประกอบหลกั ไมว่า่จะบรรจุในกระป๋อง 
ขวดหรือภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอื่นๆ เช่น กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม เคร่ืองดื่มชาเขียวยเูอชทีหรือ
บรรจขุวด เคร่ืองดื่มชาชงสมนุไพรบรรจขุวด 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตผลิตภณัฑ์จากกาแฟ ชาและสมนุไพรส าหรับชงเป็นเคร่ืองดื่มชนิดกึ่งส าเร็จรูปหรือ         

ที่ยงัไมพ่ร้อมบริโภค ดหูมูย่อ่ย 1076 
-  การผลติเคร่ืองดื่มที่มีนมเป็นสว่นประกอบหลกั ดกิูจกรรม 10501 

11044 กำรผลิตเคร่ืองดื่มให้พลังงำน รวมถงึเคร่ืองดื่มเกลอืแร่ 
การผลติเคร่ืองดื่มให้พลงังาน การผลติเคร่ืองดื่มชกู าลงั การผลติเคร่ืองดื่มเกลอืแร่  

11049 กำรผลิตเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตเคร่ืองดื่มที่ปรุงกลิ่นและ/หรือมีรสหวานที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น า้มะนาว น า้ส้ม น า้ผลไม้        
น า้โทนิค ฯลฯ การผลิตเคร่ืองดื่มที่ปรุงกลิ่นรสด้วยน า้ผลไม้  น า้เช่ือม หรือวัตถุอื่นๆ                       
การผลติเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์อ่ืนๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้ผลไม้ น า้ผกัและน า้ธญัพืช ดกิูจกรรม 10303 และ กิจกรรม 10617 
-  การผลติเคร่ืองดื่มที่มีนมเป็นสว่นประกอบหลกั ดกิูจกรรม 10501 
-  การผลติไวน์ที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ ดกิูจกรรม 11029 
-  การผลติเบียร์ที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ ดกิูจกรรม 11030 
-  การบรรจุขวดและการติดฉลากเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ด าเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่ง     

ของการขายสง่ ดกิูจกรรม 46322 และที่ด าเนินการโดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง         
ดกิูจกรรม 82920 

 
  



 

 
142 

12  120  1200  กำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกยำสูบ  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร คือใบยาสบู ในรูปของผลิตภณัฑ์ที่สามารถ
น าไปใช้ได้ รวมถึงการผลิตผลิตภณัฑ์จากใบยาสบู และผลิตภณัฑ์ที่แทนใบยาสบู  เช่น ยาสบู ยาเส้น 
ซิการ์ ยาเส้นส าหรับกล้อง ยาเส้นที่ใช้เคีย้ว ยานตัถุ์ การผลิตยาสบูโดยผ่านการโฮโมจิไนส์หรือคืนรูป 
นอกจากนีย้งัรวมถึงการบม่และอบใบยาสบู 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูหรือการเตรียมการขัน้ต้นก่อนการผลติยาสบู ดหูมูย่อ่ย 0115 และหมูย่อ่ย 0163 
12001 กำรบ่มและกำรอบใบยำสูบ 

การบม่ใบยาสบู ไมว่า่จะบม่ด้วยกรรมวิธีบม่ไอร้อน บม่อากาศหรือบม่แดดและการอบใบยาสบู 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การปลกูและการแปรรูปใบยาสบูขัน้ต้น ดกิูจกรรม 01150 และ กิจกรรม 01630 

12002 กำรผลิตบุหร่ีและซิกำร์ 
การผลติบหุร่ีทัง้ชนิดที่มีก้นกรองและไมม่ีก้นกรอง การผลติซิการ์ 

12009 กำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกยำสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยำสูบอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้       
ในที่อื่น (ยกเว้น บุหร่ีและซิกำร์) 
การผลิตผลิตภณัฑ์ยาสบูและผลิตภณัฑ์ที่ใช้แทนยาสบู (ยกเว้น บหุร่ีและซิการ์) เช่น ยาเส้น      
ยาเส้นที่ใช้เคีย้ว (เช่น ยาแดง ยาจืด ยาฉนุ)และยานตัถุ์ การผลิตยาสบูชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือ
ชนิด “รีคอนสติติวเตด” 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติบหุร่ีและซิการ์ ดกิูจกรรม 12002 
 

13  กำรผลิตสิ่งทอ  
หมวดย่อยนีร้วมถึงการเตรียม  การป่ันเส้นใยสิ่งทอและการทอ  การตกแต่งส าเร็จสิ่งทอ และผ้า                

ส าหรับตดัเคร่ืองแต่งกาย การผลิตวสัดุส าเร็จรูปสิ่งทอ ยกเว้น เคร่ืองแต่งกาย (เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม            
พรมหนา เชือก ฯลฯ) สว่นการปลกูพืชที่ให้เส้นใยจะอยู่ในหมวดย่อย 01 การผลิตเส้นใยสงัเคราะห์ ซึ่งเป็น
กระบวนการผลติทางเคมีจะอยูใ่นหมูย่อ่ย 2030 และการผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย จะอยูใ่นหมวดยอ่ย 14 

 
131  กำรป่ันด้ำย กำรทอและกำรตกแต่งส ำเร็จสิ่งทอ  

หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการผลิตสิ่งทอ รวมทัง้ขัน้ตอนการเตรียมการ การป่ันเส้นใยสิ่งทอและการทอ ซึ่งสามารถ        
กระท าได้จากวตัถดุิบหลายชนิด เช่น ไหม ขนแกะ ขนสตัว์บางชนิด เส้นใยพืชหรือจากเส้นใยประดิษฐ์ กระดาษ
หรือแก้ว ฯลฯ นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการตกแต่งส าเร็จสิ่งทอ และผ้าส าหรับตดัเคร่ืองแต่งกาย เช่น การฟอกขาว 
การย้อมส ีการตกแตง่ และอื่นๆ 

 
1311  กำรเตรียมและกำรป่ันเส้นใยสิ่งทอ  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการปฏิบตัิงานในการเตรียมสิง่ทอ ได้แก่ การสาวไหม การล้างไหมและการลอกกาวไหม 
การก าจัดไขมันและสิ่งสกปรกออกจากขนแกะ  การสางและการหวี เส้นใยขนสัตว์  พืช                            
และเส้นใยสงัเคราะห์ทุกชนิด  การป่ันและการผลิตด้ายหรือเส้นด้ายส าหรับการทอหรือการเย็บ            



 

 
143 

เพื่อการพาณิชย์หรือน าไปผ่านกระบวนการอื่น การผลิตเส้นด้ายยืดหรือด้ายย่น การตีเกลียว การควบ 
การควัน่เกลียวและการจุ่มเส้นด้ายสงัเคราะห์หรือเส้นด้ายเทียม  นอกจากนีย้งัรวมถึงการผลิตเส้นด้าย     
ที่ท าจากเซลลโูลส 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเตรียมการผลติที่กระท าร่วมกนักบัการเกษตรหรือการท าฟาร์ม ดหูมวดยอ่ย 01 
-  การน าพืชแช่น า้หรือตากน า้ค้างเพื่อผลิตเส้นใยสิ่งทอ (เช่น ปอกระเจา แฟลกส์ใยมะพร้าว ฯลฯ)        

ดหูมูย่อ่ย 0116 
-  การหีบฝ้าย ดหูมูย่อ่ย 0163 
-  การผลิตเส้นใยสงัเคราะห์หรือเส้นใยเทียม  และกลุ่มของเส้นใยที่ผ่านกระบวนการยงัไม่ส าเร็จรูป       

การผลติด้ายเส้นเดี่ยว รวมทัง้เส้นด้ายชนิดที่มีความเหนียวสงูและเส้นด้ายที่ใช้ทอพรม ซึ่งเป็นเส้นใย
สงัเคราะห์หรือเส้นใยเทียม ดหูมูย่อ่ย 2030 

-  การผลติไฟเบอร์กลาส ดหูมูย่อ่ย 2310 
13111 กำรเตรียมเส้นใย 

การเตรียมเส้นใยสิ่งทอ การสาว การล้างไหม การลอกกาวไหม การก าจดัไขมนัและสิ่งสกปรก
ออกจากขนสตัว์ การสาง การหวีขนสตัว์ เส้นใยจากพืช เช่น ปอกระเจา ป่านศรนารายณ์ แฟลกส์
หรือป่านรามี ป่านมะนิลา ใยมะพร้าว หรือเส้นใยจากพืชหรือสตัว์อื่นๆ และเส้นใยสงัเคราะห์    
ทกุชนิด รวมถึงการผลติผลติภณัฑ์จากเศษวสัดจุากการสางเส้นใย 

13112 กำรป่ันด้ำยจำกเส้นใยธรรมชำติ 
การผลิตด้ายหรือเส้นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ไหม ขนแกะ ฯลฯ ส าหรับการทอ          
หรือการเย็บ การน าไปผ่านกระบวนการอื่น ด้ายหรือเส้นด้าย อาจเป็นส่วนประกอบของ           
เส้นใยธรรมชาติรวมกบัเส้นใยอื่นๆ นอกจากนีย้งัรวมถึงการผลติเส้นด้ายที่ท าจากเซลลโูลสด้วย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การป่ันและการผลติด้ายหรือเส้นด้ายจากเส้นใยสงัเคราะห์ ดกิูจกรรม 13113 

13113 กำรป่ันด้ำยจำกเส้นใยสังเครำะห์ 
การผลิตด้าย หรือเส้นด้ายจากเส้นใยสงัเคราะห์ เช่น เส้นใยพอลิเอสเตอร์ เส้นใยไนลอน           
เส้นใยเรยอน เส้นใยอะครีลคิ ส าหรับการทอหรือการเย็บ การน าไปผ่านกระบวนการอื่น การผลิต
เส้นด้ายยืดหรือด้ายยน่ การตีเกลยีว การควบ การควัน่เกลียวและการจุ่มเส้นด้ายสงัเคราะห์หรือ
เส้นด้ายเทียม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การป่ันและการผลติด้ายหรือเส้นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ ดกิูจกรรม 13112 
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1312  กำรทอผ้ำ  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติผ้าทอจากด้ายฝ้าย รวมทัง้จากเส้นด้ายขนแกะชนิดหยาบและชนิดละเอียดหรือ
ไหม รวมทัง้เส้นด้ายสงัเคราะห์ หรือเส้นด้ายเทียม การผลิตผ้าทอชนิดอื่นๆ จากแฟลกส์ ป่านรามี         
ป่านมานิลา ปอกระเจา เส้นใยพืชและเส้นด้ายพิเศษอื่นๆ นอกจากนี ้ยงัรวมถึงการผลิตผ้าก ามะหยี่หรือ
ผ้าทอแบบเชนิลล์ ผ้าขนหน ูผ้าก๊อซ (ผ้าพนัแผล) ฯลฯ การผลติสิง่ทอจากใยแก้ว การผลติเส้นใยคาร์บอน 
การผลติเส้นด้ายอารมิดและการผลติผ้าหนงัขนสตัว์เทียม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผ้าถกั และผ้าถกัโครเชต์ ดหูมูย่อ่ย 1391 
-  การผลติสิง่ทอท่ีใช้ปพูืน้ ดหูมูย่อ่ย 1393 
-  การผลติผ้าที่ไมไ่ด้ทอ (non-woven) และผ้าสกัหลาด ดหูมูย่อ่ย 1399 
-  การผลติผ้าหน้าแคบ ดหูมูย่อ่ย 1399 
13121 กำรทอผ้ำจำกเส้นใยธรรมชำติ 

การผลติผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหมหรือเศษไหม ผ้าขนสตัว์ ผ้าป่าน ผ้าลินิน 
และผ้าที่ทอจากเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงผ้าทอจาก เส้นใยเซลลโูลส 

13122 กำรทอผ้ำจำกเส้นใยสงัเครำะห์ 
การผลิตผ้าทอจากเส้นใยสงัเคราะห์ เช่น ผ้าไนลอน ผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าเรยอน ผ้าที่ทอจาก          
เส้นใยอะครีลคิ ฯลฯ 

13129 กำรทอผ้ำจำกเส้นใยอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตผ้าชนิดพิเศษ เช่น ผ้าก ามะหยี่หรือผ้าทอแบบเชนิลล์ ผ้าขนหน ูผ้าก๊อซ (ทอผ้าบางเพื่อ
ท าผ้าพันแผล) ฯลฯ การผลิตสิ่งทอจากใยแก้ว การผลิตเส้นใยใบคาร์บอน และการผลิต         
เส้นด้ายอารมิด การผลิตผ้าหนงัขนสตัว์เทียม และการผลิตสิ่งทออื่นๆ เช่น ผ้ายืด ซึ่งมิได้            
จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

 
1313  กำรตกแต่งส ำเร็จสิ่งทอ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการฟอกขาว การย้อมสีเส้นใย เส้นด้าย ผ้า และวสัดุสิ่งทอ รวมถึง ผ้าส าหรับ               
ตดัเคร่ืองแต่งกาย การตกแต่ง การอบแห้ง การอบไอน า้ การท าผ้าให้หดตวัได้ขนาด การซ่อมผ้าก่อน       
เข้าสูก่ระบวนการตกแต่งส าเร็จ การควบคมุการยืดหดของผ้าและการชุบมนั สิ่งทอ วสัดสุิ่งทอและ        
ผ้าส าหรับตดัเคร่ืองแต่งกาย นอกจากนีย้งัรวมถึงการฟอกยีน การอดัพลีตและการจับจีบ การกันน า้        
การเคลือบหรือการฉาบผิวด้วยยาง รวมทัง้การตกแต่งส าเร็จเสือ้ผ้าส าเร็จรูป  และการพิมพ์ซิลค์สกรีน     
บนผ้าและผ้าส าหรับตดัเคร่ืองแตง่กาย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผ้าใบเคลอืบยาง ที่มียางเป็นองค์ประกอบหลกั ดหูมูย่อ่ย 2219 
13131 กำรขจดัไขมนัและสิ่งสกปรก กำรฟอกขำว และกำรย้อมส ี

การขจดัไขมนั และสิ่งสกปรก การฟอกขาว และการย้อมสีเส้นใย เส้นด้ายผ้าและวสัดุสิ่งทอ 
รวมทัง้ผ้าส าหรับตดัเคร่ืองแตง่กาย การฟอกยีน 
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13132 กำรพิมพ์ผ้ำ 
การพิมพ์ผ้า เช่น การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนสิ่งทอ และเคร่ืองแต่งกาย การเขียนลายผ้า เช่น              
การท าผ้าบาติก  
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การพิมพ์บนสิง่ทอ ดกิูจกรรม 18119 

13139 กำรตกแต่งส ำเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น  
การตกแต่ง การอบแห้ง  การอบไอน า้ การท าผ้าให้หดตัวได้ขนาดก่อนเข้าสู่กระบวนการ        
ตกแต่งส าเร็จ การควบคมุการยืดหดของผ้าและการชุบมนั สิ่งทอ วสัดสุิ่งทอและผ้าส าหรับตดั            
เคร่ืองแตง่กาย การอดัพลตีและการจบัจีบ การกนัน า้ การเคลอืบ หรือการฉาบผิวด้วยยาง รวมทัง้
การตกแตง่ส าเร็จเสือ้ผ้าส าเร็จรูป 

 
139  กำรผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ  

หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการผลติผลติภณัฑ์ที่ท าจากสิง่ทอ ยกเว้น ผ้าส าหรับตดัเคร่ืองแตง่กาย เช่น วสัด ุสิง่ทอส าเร็จรูป 
พรมและพรมหนาที่ใช้ปพูืน้ เชือก ผ้าทอหน้าแคบและทริมมิง (trimming) ฯลฯ 
 
1391  13910 กำรผลิตผ้ำถกั และผ้ำถกัโครเชต์  

การผลติและการแปรรูปของผ้าถกั และผ้าถกัโครเชต์ ผ้าไหมพรม ผ้าขนและผ้าขนหนู ผ้าตาข่าย 
และผ้าตกแต่งหน้าต่างที่ถักบนเคร่ืองจักรราเชล หรือเคร่ืองจักรที่คล้ายกนั ผ้าถัก และผ้าถัก    
โครเชต์ นอกจากนีย้งัรวมถึงการผลติผ้าหนงัขนสตัว์เทียมด้วยการถกั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตผ้าตาข่าย และผ้าตกแต่งหน้าต่างลูกไม้ที่ถักบนเคร่ืองจักรราเชล (raschel)            

หรือบนเคร่ืองจกัรที่คล้ายกนั ดหูมูย่อ่ย 1399 
-  การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายด้วยการถกั และถกัโครเชต์ ดหูมูย่อ่ย 1430 

 
1392  กำรผลิตวัสดุสิ่งทอส ำเร็จรูป ยกเว้น เคร่ืองแต่งกำย  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตวสัดสุ าเร็จรูปที่ท าจากวสัดทุี่เป็นสิ่งทอ  รวมทัง้ผ้าถกัและผ้าถกัโครเชต์ ผ้าห่ม 
รวมถึงผ้าปพูืน้ที่ใช้ในการเดินทาง ผ้าปเูตียง ผ้าปโูต๊ะ ผ้าปใูนห้องน า้ ผ้าปใูนครัว ผ้าห่มนวม ผ้าเช็ดตวั
หรือผ้าเช็ดมือ ผ้านวม เบาะรองนัง่ หมอนอิง หมอน ถุงนอน ฯลฯ การผลิตวสัดุส าเร็จรูปส าหรับ              
การตกแต่ง ผ้าม่าน ม่านแขวน ม่านบงัตา ผ้าคลมุเตียง ผ้าคลมุเฟอร์นิเจอร์ หรือคลมุเคร่ืองจกัร ฯลฯ 
ผ้าใบคลมุของ เต็นท์ อุปกรณ์ในการตัง้แคมป์ ใบเรือ ผ้าใบบงัแดด ผ้าใบคลมุรถ คลมุเคร่ืองจกัร            
หรือคลมุเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ธง ป้ายผ้า ธงเรือ ฯลฯ ผ้าปัดฝุ่ น ผ้าเช็ดจาน และวสัดทุี่คล้ายกนั เสือ้ชูชีพ       
ร่มชูชีพ ฯลฯ นอกจากนีย้ังรวมถึงการผลิตส่วนของสิ่งทอส าหรับผ้าห่มไฟฟ้า  การผลิตผ้าทอมือ                 
ที่ใช้ประดบัข้างฝา และการผลติวสัดทุี่ใช้คลมุยางรถยนต์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติวสัดสุิง่ทอเพื่อใช้ในงานเทคนิคอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 1399 
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13921 กำรผลิตเคร่ืองนอน ผ้ำที่ใช้บนโต๊ะอำหำร ห้องน ำ้และห้องครัว 
การผลิตผ้าห่มและผ้าปูพืน้ที่ใช้ในการเดินทาง  การผลิตผ้าที่ใช้ในห้องนอน ผ้าปูเตียง              
ปลอกหมอนและผ้าคลมุเตียง การผลิตถุงนอนและของที่เป็นเคร่ืองเตียง รวมถึงของตกแต่ง          
ที่คล้ายกัน เช่น ผ้านวม ผ้านวมขนเป็ด เบาะรองนัง่ หมอนอิง หมอน และมุ้ ง การผลิต                    
ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ผ้าปโูต๊ะ ผ้าเช็ดปากและผ้ารองจาน การผลิตผ้าใช้ในห้องน า้และห้องครัว 
ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าขนหนขูนาดตา่งๆ การผลติสว่นของสิง่ทอส าหรับผ้าหม่ไฟฟ้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติฐานรองที่นอนและที่นอน ดกิูจกรรม 31003 

13922 กำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกผ้ำใบและผ้ำอื่นๆ ที่คล้ำยกนั 
การผลิตผลิตภณัฑ์จากผ้าใบและผ้าอื่นๆ ที่คล้ายกนั เช่น ผ้าใบคลมุของ ผ้าใบบงัแดด ใบเรือ
ส าหรับเรือ ใบเรือส าหรับเซลบอร์ดหรือใบเรือส าหรับเรือบก เต็นท์และเคร่ืองแคมปิง้  ร่มชูชีพ ธง 
ป้ายผ้า ธงเรือ ผ้าคลมุรถ ผ้าคลมุล้อรถ ผ้าคลมุเคร่ืองจกัร เป็นต้น 

13929 กำรผลิตวสัดุสิ่งทอส ำเร็จรูปอื่นๆ ยกเว้น เคร่ืองแต่งกำย ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติมา่น (รวมถึงมา่นชนิดจบัจีบ)และมา่นบงัตา กะบงัมา่นหรือกะบงัเตียงที่ท าจากสิ่งทอทกุ
ชนิด รวมถึงผ้าถักและผ้าถักโครเชต์ การผลิตกระสอบหรือถุงที่ใช้ในการบรรจุของท าจาก            
ปอกระเจาหรือเส้นใยจากพืชอื่นๆ ฝ้าย วตัถทุอประดิษฐ์ และวตัถทุออื่นๆ การผลิตผ้าคลมุ
เฟอร์นิเจอร์หรือคลมุเคร่ืองจกัร ผ้าเช็ดพืน้ ผ้าปัดฝุ่ น เสือ้ชูชีพและร่มชูชีพ ฯลฯ การผลิตผ้าทอมือ
ที่ใช้ประดบัข้างฝาที่ปักลวดลาย 

 
1393  13930 กำรผลิตพรมและพรมหนำ  

การผลิตสิ่งทอที่ใช้ปูพืน้ พรม พรมหนา และพรมเช็ดเท้า ฉนวนกันความร้อนบนหลงัคา 
นอกจากนี ้ยงัรวมถึงการผลติผ้าสกัหลาดปพูืน้ด้วยเคร่ืองถกัด้วยเข็ม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเสือ่และผ้าปพูืน้ท่ีท าจากวสัดถุกัสาน ดหูมูย่อ่ย 1629 
-  การผลติไม้ก๊อกปพูืน้ ดหูมูย่อ่ย 1629 
-  การผลติเคร่ืองปพูืน้ท่ีท าจากพลาสติก เช่น ไวนิล ลโินเลยีม ดหูมูย่อ่ย 2221 

 
1394 13940  กำรผลิตเชือก เชือกเส้นใหญ่ ตำข่ำย แห และอวน  

การผลติเชือก เชือกเส้นใหญ่ สายเคเบิลหรือสิง่ที่มีลกัษณะเป็นเชือกจุ่ม เคลือบ ฉาบหรือหุ้มด้วย
ยางหรือพลาสติก การผลิตแหหรืออวนที่ถักด้วยเชือก การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ท าจากเชือก หรือ     
ตาขา่ย แห อวน เชือกจงูเรือ เชือกสลงิหรือสายเคเบิลที่ติดกบัหว่งโลหะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติตาขา่ยคลมุผม ดหูมูย่อ่ย 1413 
-  การผลติสายลวด ดหูมูย่อ่ย 2595 
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 1399  กำรผลิตสิ่งทอชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมอื่นๆ ทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  ซึ่งมิได้ระบุไว้ใน           
หมวดยอ่ย 13 หรือ14 ที่เก่ียวข้องกบักระบวนการตา่งๆ มากมายในการผลติและในความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์สินค้าที่ผลิตขึน้ รวมถึงการผลิตผ้าทอหน้าแคบ รวมถึงผ้าที่มีแต่ด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่ง               
โดยขึน้รูปด้วยวิธีติดกาว การผลิตป้าย ผ้าแถบเคร่ืองหมาย การผลิตเคร่ืองประดบัตกแต่ง เช่น แถบถกั
แบบเปีย พู่ห้อย พู่ประดบั การผลิตผ้าสกัหลาด การผลิตผ้าตาข่าย ผ้าลกูไม้และผ้าปักเป็นชิน้เป็นเส้น
หรือเป็น ลวดลาย การผลิตผ้าที่จุ่ม เคลือบ ฉาบผิว ชุบหรือหุ้มด้วยพลาสติก การผลิตเส้นด้ายที่มี
สว่นผสมของโลหะ เส้นด้ายและเส้นเชือกที่ท าจากยางหุ้มด้วยวสัดสุิง่ทอ เส้นด้ายสิง่ทอท่ีจุ่ม เคลอืบ ฉาบ
หรือหุ้มด้วยยางหรือพลาสติก การผลิตผ้าใบยางล้อที่ท าจากเส้นใยประดิษฐ์ที่ทนแรงดนัสงู การผลิต       
ผ้าเคลอืบชนิดอื่นๆ เช่น ผ้าลอกลาย ผ้าใบส าหรับช่างเขียน ผ้าแข็งซบัในและผ้าที่มีลกัษณะแข็งคล้ายกนั 
ผ้าที่เคลอืบด้วยยางไม้หรือสารอะมิเลเซียส การผลิตวสัดุอื่นๆ จากสิ่งทอ เช่น ไส้ตะเกียงก๊าซ ไส้ตะเกียง
จากการทอหรือถกั สายพาน ล าเลียงและสายพานอื่นๆ (ไม่ว่าจะเสริมด้วยโลหะ หรือด้วยวสัดุอื่นๆ)        
ผ้าร่อน ผ้ากรอง ของตกแตง่รถยนต์ การผลติผ้าเทปชนิดออ่นไหวต่อแรงดนั การผลิตผ้าใบส าหรับศิลปิน
และผ้าลอกลาย การผลติเชือกผกูรองเท้าที่ท าจากสิง่ทอ รวมทัง้การผลติพฟัส าหรับผดัหน้าและถงุมือ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผ้าสกัหลาดปพูืน้จากเคร่ืองถกัด้วยเข็ม ดหูมูย่อ่ย 1393 
-  การผลติเส้นใยอดั เช่น ผ้าอนามยัแบบธรรมดาและแบบสอด ฯลฯ ดหูมูย่อ่ย 1709 
-  การผลิตสายพานสง่ก าลงัหรือสายพานล าเลียง ที่ท าจากผ้าทอหรือด้ายหรือเชือกที่จุ่ม เคลือบ ฉาบ

หรือหุ้มด้วยยางหรือพลาสติก โดยมียางเป็นสว่นประกอบหลกั ดหูมูย่อ่ย 2219 
-  การผลติแผน่หนาหรือแผน่บาง ที่ท าจากยางเซลลลูาร์หรือพลาสติก รวมกบัสิง่ทอเพื่อเสริมแรงเทา่นัน้ 

ดหูมูย่อ่ย 2219 และหมูใ่หญ่ 222 
-  การผลติผ้าที่ทอด้วยเส้นลวด ดหูมูย่อ่ย 2595 
13991 กำรผลิตผ้ำที่ไม่ได้ทอ  

การผลติผ้าที่มีแตด้่ายยืน โดยไมม่ีด้ายพุง่โดยขึน้รูปด้วยวิธีติดกาว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติวสัดสุิง่ทอส าเร็จรูป ดหูมูย่อ่ย 1392 

13992 กำรผลิตสิ่งทอชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม 
การผลิตผ้าทอหน้าแคบ การผลิตผ้าที่จุ่ม เคลือบ ฉาบผิว ชุบหรือหุ้มด้วยพลาสติก การผลิต
เส้นด้ายที่มีสว่นผสมของโลหะ เส้นด้ายและเส้นเชือกที่ท าจากยางหุ้มด้วยวสัดสุิง่ทอ เส้นด้ายหรือ
สิ่งทอที่จุ่ม เคลือบ ฉาบหรือหุ้มด้วยยางหรือพลาสติก การผลิตผ้าใบยางล้อ (ผ้าไทร์คอร์ด)             
ที่ท าจากเส้นใยประดิษฐ์ที่ทนแรงดนัสงู การผลิตท่ออ่อน สายพานล าเลียงและสายพานอื่นๆ       
(ไมว่า่จะเสริมด้วยโลหะหรือด้วยวสัดุอื่นๆ) ผ้าร่อน ผ้ากรอง เช่น ถงุกรองสี ถงุกรองฝุ่ น การผลิต
ผ้าที่ใช้ตกแตง่ยานยนต์ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตสายพานส่งก าลงัหรือสายพานล าเลียงที่ท าจากผ้าทอหรือด้ายทอหรือเชือกที่จุ่ม  

เคลือบ ฉาบผิวหรือหุ้ มด้วยยางหรือพลาสติก  โดยมียางเป็นส่วนประกอบหลัก                          
ดกิูจกรรม 22199 

-  การผลิตแผ่นหนาหรือแผ่นบาง  ที่ท าจากยางเซลลูลาร์หรือพลาสติกร่วมกับสิ่ งทอ                
เพื่อเสริมแรงเทา่นัน้ ดกิูจกรรม 22199 และ 22210 

-  การผลติผ้าที่ทอด้วยเส้นลวด ดกิูจกรรม 25951 
13999 กำรผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

การผลิตป้าย ผ้าแถบเคร่ืองหมาย ฯลฯ การผลิตเคร่ืองประดบัตกแต่ง เช่น แถบถกัแบบเปีย        
พูห้่อย พูป่ระดบั สายรวบมา่น ตาข่าย เช่น ผ้ามุ้ง (ยกเว้น มุ้ง) ฯลฯ การผลิตผ้าสกัหลาด รวมถึง
ผ้าสกัหลาดที่จุ่ม เคลือบ ฉาบผิวหรือผ้าสกัหลาดที่อดัเป็นชัน้ การผลิตผ้าโปร่งชนิดทลูล์ และ         
ผ้าตาข่ายอื่นๆ การผลิตผ้าลกูไม้ที่เป็นผืนเป็นแถบหรือเป็นลวดลายส าหรับใช้ประดบั  การผลิต       
ผ้าเคลือบชนิดอื่นๆ เช่น ผ้าลอกลาย ผ้าใบส าหรับช่างเขียน ผ้าแข็งซบัในและผ้าแข็งที่คล้ายกนั 
ผ้าที่เคลือบด้วยยางไม้ หรือสารอะมิเลเซียส การผลิตผ้าปักที่เป็นผืน เป็นเส้น หรือเป็นชิน้          
การผลิตผ้าเทปชนิดอ่อนไหวต่อแรงดนั การผลิตผ้าใบส าหรับศิลปินและผ้าลอกลาย การผลิต
เชือกผกูรองเท้าที่ท าจากสิ่งทอ การผลิตวสัดุอื่นๆ จากสิ่งทอ เช่น ไส้ตะเกียงก๊าซ ไส้ตะเกียงจาก
การทอหรือถัก การผลิตพัฟส าหรับผดัหน้าและถุงมือ หน้ากากกันฝุ่ น (ผ้าปิดจมูก) รวมถึง          
การตกแตง่ เย็บปัก ประดบัลวดลายลงบนสิง่ทอ (ปักลายบนเสือ้) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผ้าสกัหลาดปพูืน้จากเคร่ืองถกัด้วยเข็ม ดกิูจกรรม 13930 
- การผลติเส้นใยอดั เช่น ผ้าอนามยัแบบธรรมดาและแบบสอด ฯลฯ ดกิูจกรรม 17091 

 
14  กำรผลิตเสือ้ผ้ำเคร่ืองแต่งกำย  

หมวดย่อยนีร้วมถึงการตดัเย็บเสือ้ผ้าทกุชนิด (ส าเร็จรูปหรือตามสัง่) โดยใช้วสัดทุกุๆ ชนิด (เช่น หนงั ผ้า     
ผ้าถกัและผ้าถกัโครเชต์ ฯลฯ) ในทกุๆ ประเภทของเสือ้ผ้า (เช่น เสือ้ชัน้นอก ชัน้ใน ส าหรับบรุุษ สตรีและเด็ก        
ชุดท างานหรือชุดล าลอง ฯลฯ) และอปุกรณ์ตกแต่ง โดยไม่มีการแบ่งแยกระหว่างเสือ้ผ้าของผู้ ใหญ่และเด็ก       
หรือระหว่างเสือ้ผ้าสมัยใหม่และสมัยเก่า  หมวดย่อย 14 ยังรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตผ้าขนสตัว์ด้วย            
(ผ้าหนงัขนสตัว์และเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย) 

 
141  กำรผลิตเสือ้ผ้ำเคร่ืองแต่งกำย ยกเว้น เสือ้ผ้ำเคร่ืองแต่งกำยที่ท ำจำกขนสัตว์  

หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย วสัดทุี่ใช้ในการผลิตอาจจะเป็นชนิดใดๆ ก็ได้และอาจจะเคลือบ 
ชบุหรือท าจากยางก็ได้ หมูย่อ่ยนีร้วมการผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายจากหนงัหรือผสมหนงั รวมทัง้ชุดที่ใช้ในงาน
อตุสาหกรรม เช่น ผ้ากนัเปือ้นของช่างเช่ือม การผลติชดุที่สวมในขณะปฏิบตัิงาน การผลิตเสือ้ชัน้นอกจากผ้าทอ 
ผ้าถกัและผ้าถกัโครเชต์หรือผ้าที่ไม่ได้ทอส าหรับบรุุษ สตรีและเด็ก เช่น เสือ้คลมุกนัหนาว เสือ้สทู เสือ้ผ้าทัง้ชุด 
เสือ้แจ๊กเก็ต กางเกง กระโปรง ฯลฯ การผลิตชุดชัน้ใน และชุดนอนจากผ้าทอ ผ้าถัก และผ้าถกัโครเชต์ และ
ผ้าลกูไม้ ฯลฯ ส าหรับบรุุษ สตรีและเด็ก เช่น เสือ้เชิต้ เสือ้ยืดคอกลม กางเกงชัน้ใน เสือ้ชัน้ใน ชุดนอน เสือ้คลมุ 
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ชุดนอน ชุดราตรียาว เสือ้ เสือ้สลิป เสือ้ยกทรง ชุดรัดทรง ฯลฯ การผลิตเสือ้ผ้าส าหรับเด็กทารก ชุดวอร์ม              
ชดุเลน่สกี ชดุวา่ยน า้ ฯลฯ การผลติหมวกและหมวกแก๊บ การผลติเคร่ืองประกอบอื่นๆ ที่ใช้กบัเคร่ืองแตง่กาย เชน่ 
ถงุมือ เข็มขดั ผ้าพนัคอ เนคไท ผ้าหกูระต่าย ตาข่ายคลมุผม ฯลฯ นอกจากนีย้งัรวมถึงการตดัเย็บเสือ้ผ้าตาม
ค าสัง่ของลกูค้า การผลติเคร่ืองสวมศีรษะขนสตัว์ การผลติรองเท้าที่ท าจากผ้าที่ไม่มีส้นและการผลิตชิน้สว่นของ
ผลติภณัฑ์ตา่งๆ ตามที่กลา่วมาข้างต้น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายที่ท าจากขนสตัว์ (ยกเว้น หมวกขนสตัว์) ดหูมูย่อ่ย 1420 
-  การผลติรองเท้า ดหูมูย่อ่ย 1520 
-  การผลิตเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายที่ท าจากยางหรือพลาสติกที่ไม่ได้เย็บเข้าด้วยกันแต่เช่ือมต่อเข้าด้วยกัน           

ดหูมูย่อ่ย 2219 และ 2229 
-  การผลติถงุมือหนงั และเคร่ืองสวมศีรษะที่ใช้ในการเลน่กีฬา ดหูมูย่อ่ย 3230 
-  การผลติหมวกนิรภยั (ยกเว้น เคร่ืองสวมศีรษะที่ใช้ในการเลน่กีฬา) ดหูมูย่อ่ย 3290 
-  การผลติเสือ้ทนไฟและเสือ้นิรภยัส าหรับกนัไฟ ดหูมูย่อ่ย 3290 
-  การซอ่มเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย ดหูมูย่อ่ย 9529 
 
1411  กำรผลิตเสือ้ผ้ำเคร่ืองแต่งกำย ยกเว้น กำรรับจ้ำงตัดเยบ็เสือ้ผ้ำ 

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย  วัสดุที่ใช้ในการผลิตอาจจะเป็นชนิดใดๆ ก็ได้และ          
อาจจะเคลอืบ ชบุหรือท าจากยางก็ได้ (ยกเว้น ขนสตัว์) ส าหรับบรุุษ สตรี และเด็ก 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การรับจ้างตดัเย็บเสือ้ผ้า ดกิูจกรรม 14120 
-  การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายที่ท าจากขนสตัว์ (ยกเว้น เคร่ืองสวมศีรษะ) ดกิูจกรรม 14200 
-  การผลติรองเท้า ดหูมูย่อ่ย 1520 
-  การซอ่มเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย ดกิูจกรรม 95293 
14111 กำรผลิตเสือ้ผ้ำเคร่ืองแต่งกำยที่ใช้ในงำนอุตสำหกรรม วิชำชีพ นักเรียนและนักศึกษำ  

การผลิตเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและวิชาชีพ เสือ้ฟอร์มต่างๆ (ยูนิฟอร์ม) 
เสือ้ผ้าทัง้ชุด เสือ้แจ๊กเก็ต เสือ้เบลเซอร์ กางเกง ชุดหมีกนัเปือ้นส าหรับช่าง ผ้ากนัเปือ้นของช่าง 
ชุดเคร่ืองแบบข้าราชการ ทหาร ต ารวจ ชุดท างาน เสือ้คลมุที่ใช้ในทางการแพทย์ ฯลฯ การผลิต
เคร่ืองแบบนกัเรียน นกัศกึษา 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเสือ้ทนไฟและเสือ้นิรภยั ดกิูจกรรม 32903 

14112 กำรผลิตเสือ้ผ้ำชัน้นอก 
การผลิตเสือ้ผ้าชัน้นอกจากผ้าทอ ผ้าถักและผ้าถักโครเชต์  ส าหรับบุรุษ สตรีและเด็ก                  
เสือ้คลมุกันหนาว เสือ้กันลมและเสือ้คลมุที่คล้ายกนั เสือ้สทู เสือ้ผ้าทัง้ชุด แจ๊กเก็ต กางเกง 
กระโปรง เสือ้ยืด สบง จีวร ฯลฯ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายที่ใช้ในงานอตุสาหกรรมและวิชาชีพ ดกิูจกรรม 14111 
-  การผลติเสือ้ผ้าชัน้ในและชดุนอน ดกิูจกรรม 14113 

14113 กำรผลิตชุดชัน้ในและชุดนอน 
การผลติชุดชัน้ใน และชุดนอนที่ท าจากผ้าทอ ผ้าถกัและผ้าถกัโครเชต์และผ้าลกูไม้ ฯลฯ ส าหรับ
บรุุษ สตรี และเด็ก เช่น เสือ้เชิต้ เสือ้ยืด (คอกลม) เสือ้เบลาส์ ชุดนอน เสือ้คลมุชุดนอน เสือ้สลิป 
กระโปรงชัน้ใน กางเกงชัน้ใน เสือ้ชัน้ใน ชุดราตรียาว เคร่ืองยกทรง เคร่ืองรัดเอวและตะโพก 
เคร่ืองรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถงุนอ่ง สายรัดถงุนอ่ง ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเสือ้ชัน้นอก ดกิูจกรรม 14112 
-  การผลติถงุเท้า ถงุนอ่ง เสือ้กางเกงยืดแนบเนือ้ ถงุนอ่งกางเกง ดกิูจกรรม 14302 

14114 กำรผลิตเสือ้ผ้ำส ำหรับเด็กทำรก 
การผลติเสือ้ส าหรับเด็กทารกและอปุกรณ์ตกแตง่เคร่ืองแตง่กาย เช่น ถงุมือ หมวก ฯลฯ 

14115 กำรผลิตชุดกีฬำ 
การผลติชดุกีฬา ชดุวอร์ม ชดุเลน่สกี ชดุวา่ยน า้และชดุกีฬาอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติรองเท้ากีฬา ดกิูจกรรม 15204 
-  การผลติถงุมือหนงัและเคร่ืองสวมศีรษะที่ใช้ในการเลน่กีฬา ดกิูจกรรม 32309 

14116 กำรผลิตเสือ้ผ้ำเคร่ืองแต่งกำยจำกหนัง 
การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายจากหนงัหรือผสมหนงั และเคร่ืองประกอบ เคร่ืองแต่งกาย รวมถึง
อปุกรณ์ตกแตง่เคร่ืองแตง่กายที่ใช้ในงานอตุสาหกรรม เช่น ผ้ากนัเปือ้นหนงัของช่างเช่ือม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติรองเท้าหนงั ดกิูจกรรม 15201 

 
1412  14120 กำรตัดเยบ็เสือ้ผ้ำตำมค ำสั่งของลูกค้ำ  

การตดัเย็บเสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กายและเคร่ืองประกอบเคร่ืองแตง่กายตามค าสัง่ของลกูค้า 
 

1413  กำรผลิตเคร่ืองประกอบเคร่ืองแต่งกำยซึ่งส่วนใหญ่ท ำจำกสิ่งทอ  
14131 กำรผลิตเคร่ืองปกคลุมหรือสวมศีรษะ 

การผลิตหมวก หมวกเคร่ืองแบบ หมวกแก๊ป เคร่ืองคลมุศีรษะอื่นๆ จากวสัด ุทกุชนิด รวมถึง        
การผลติเคร่ืองสวมศีรษะขนสตัว์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติหมวกเด็กเลก็ ดกิูจกรรม 14114 
-  การผลติตาขา่ยคลมุผม ดกิูจกรรม 14139 
- การผลติเคร่ืองสวมศีรษะที่ใช้ในการเลน่กีฬา ดกิูจกรรม 32309 
-  การผลติหมวกนิรภยั (ยกเว้น เคร่ืองสวมศีรษะที่ใช้ในการเลน่กีฬา) ดกิูจกรรม 32903 
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14139 กำรผลิตเคร่ืองประกอบเคร่ืองแต่งกำยอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตรองเท้าที่ท าจากผ้าทอที่ไม่มีส้น  การผลิตเคร่ืองประกอบการแต่งกายอื่นๆ ซึ่งมิได้          
จดัประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลมุไหล่ ผ้าพนัคอ ผ้าคลมุศีรษะ ผ้าคลมุหน้า ถงุมือ     
เข็มขดั เน็คไท ตาขา่ยคลมุผม ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติรองเท้า ดหูมูย่อ่ย 1520 
-  การผลติถงุมือที่ใช้ในการเลน่กีฬา ดกิูจกรรม 32309 

 

142  1420  14200 กำรผลิตสิ่งของต่ำงๆ ที่ท ำจำกขนสัตว์  
การผลิตสิ่งของที่ท าจากขนสตัว์ เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายที่ท าจากขนสตัว์และเคร่ืองประกอบอื่นๆ 
ของเคร่ืองแต่งกาย ส่วนประกอบของหนงัสตัว์ เช่น แผ่นตดัหนงัเป็นวงกลมเป็นแผ่นผืนและ        
เป็นเส้นยาว สิ่งของที่ท าจากขนสัตว์ เช่น พรมหนา เบาะรองนั่ง ผ้าหนังที่ใช้ขัดเงา                     
ในงานอตุสาหกรรม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติขนสตัว์หยาบ ดหูมูใ่หญ่ 014 และหมูย่อ่ย 0170 
-  การผลติหนงัและหนงัสตัว์ ดหูมูย่อ่ย 1011 
-  การผลิต ผ้าหนังขนสัต ว์ เทียม  (ผ้าที่ มี ขนสัต ว์ที่ ไ ด้จากการทอหรือการถัก )                               

ดหูมูย่อ่ย 1312 1391 
-  การผลติหมวกขนสตัว์ ดหูมูย่อ่ย 1413 
-  การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายที่ตกแตง่ด้วยขนสตัว์ ดหูมูย่อ่ย 1411 
-  การตกแตง่และการย้อมสหีนงัขนสตัว์ ดหูมูย่อ่ย 1511 
-  การผลติรองเท้าบู๊ตหรือรองเท้าที่มีหนงัขนสตัว์ประกอบอยูด้่วย ดหูมูย่อ่ย 1520 
 

143  1430  กำรผลิตเคร่ืองแต่งกำยด้วยกำรถกั และถกัโครเชต์  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายด้วยการถกัและถกัโครเชต์และสิ่งของส าเร็จรูปอื่นๆ เช่น 
เสือ้กนัหนาวคอปิด เสือ้สเว้ตเตอร์ เสือ้ยืด เสือ้กัก๊ และเสือ้อื่นๆ ในประเภทเดียวกนั การผลิตชุดชัน้ใน 
รวมทัง้ถงุเท้า ถงุนอ่งชนิดสัน้และยาว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผ้าถกัและผ้าถกัโครเชต์ ดหูมูย่อ่ย 1391 
14301 กำรผลิตเสือ้ผ้ำเคร่ืองแต่งกำยด้วยกำรถกัและถกัโครเชต์ 

การผลิตเสือ้กันหนาวคอปิด เสือ้สเว้ตเตอร์ เสือ้ยืด เสือ้กั๊ก เสือ้ไหมพรม และเสือ้อื่นๆ           
ประเภทเดียวกนัด้วยการถกัและถกัโครเชต์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผ้าที่ได้จากการถกัและถกัโครเชต์ ดกิูจกรรม 13910 

14302 กำรผลิตถุงเท้ำ ถุงน่อง ชุดชัน้ในด้วยกำรถกัและถกัโครเชต์ 
การผลติถงุเท้า รวมถึงถงุนอ่ง ชนิดสัน้และยาว การผลติชดุชัน้ใน 
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15  กำรผลิตเคร่ืองหนัง และผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
หมวดย่อยนีร้วมถึงการตกแต่งและการย้อมสีหนงัขนสตัว์และการเปลี่ยนหนงัสตัว์ดิบให้เป็นหนงัสตัว์ที่ใช้

ผลติวสัดตุา่งๆ ด้วยการฟอกหรือตกแตง่แผน่หนงัให้เป็นผลิตภณัฑ์ที่จะน าไปใช้ได้ นอกจากนีย้งัรวมถึงการผลิต
ผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนัจากวสัดอุื่นๆ (เช่น รองเท้ายาง กระเป๋าเดินทาง ฯลฯ) ผลติภณัฑ์ที่ท าจากหนงัเทียมก็รวมไว้
ในหมวดนีด้้วย เนื่องจากใช้วิธีเดียวกันในการผลิต (เช่น กระเป๋าเดินทาง)และมักจะผลิตอยู่ในสถานที่              
แหง่เดียวกนั 

 
151  กำรฟอก และกำรตกแต่งเคร่ืองหนัง กำรผลิตกระเป๋ำเดินทำง กระเป๋ำถือ อำน และเคร่ืองลำก       

เทียมสัตว์ กำรตกแต่ง และกำรย้อมสีหนังขนสัตว์  
หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการผลติหนงั และหนงัขนสตัว์ และผลติภณัฑ์ที่ท าจากหนงัและหนงัขนสตัว์ 
 
1511  15110 กำรฟอกและกำรตกแต่งเคร่ืองหนัง กำรตกแต่งและกำรย้อมสีหนังขนสัตว์  

การฟอก การย้อมส ีและการตกแตง่หนงัสตัว์ การผลติ ตกแต่งหนงัชามวัส์ กระดาษหนงั หนงัมนั
หรือหนงัที่มีแร่โลหะเป็นส่วนผสม การผลิตหนงัอดั รวมทัง้การขดูหนงั การแปรงขน การฟอก      
การย้อมส ีการตดัขน การถอนขนและการย้อมสหีนงัขนสตัว์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติหนงัสตัว์ที่เป็นสว่นหนึง่ของฟาร์ม ดหูมูใ่หญ่ 014 
-  การผลติหนงัสตัว์ที่ได้จากการฆา่สตัว์ ดหูมูย่อ่ย 1011 
-  การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายที่ท าจากหนงั ดหูมูย่อ่ย 1411 
-  การผลติหนงัเทียมที่ไมไ่ด้มีหนงัธรรมชาติเป็นพืน้ฐาน ดหูมูย่อ่ย 2219 และ 2229 
 

1512  กำรผลิตกระเป๋ำเดินทำง กระเป๋ำถือ และกระเป๋ำอื่นๆ ที่คล้ำยกัน อำน และเคร่ืองลำก       
เทียมสัตว์  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และกระเป๋าอื่นๆ ที่คล้ายกนั ซึ่งท าจากเคร่ืองหนงั 
หนงัอดัหรือด้วยวสัดุอื่นๆ เช่น แผ่นพลาสติก วสัดสุิ่งทอ เส้นใยเทียมหรือกระดาษอดั โดยใช้เทคโนโลยี
การผลิตวิธีเดียวกัน การผลิตอานและเคร่ืองลากเทียมสตัว์ การผลิตสายนาฬิกาท่ีไม่ได้ท าจากโลหะ       
(เช่น ผ้า หนงั พลาสติก) การผลิตวสัดุอื่นๆ อีกหลายชนิดที่ท าจากหนงั หรือหนงัอดั เข็มขดัรถยนต์       
เข็มขดัรัดหอ่ของ ฯลฯ การผลติเชือกผกูรองเท้าหนงั การผลติแส้ม้าและสายบงัเหียน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายที่ท าจากหนงั ดหูมูย่อ่ย 1411 
-  การผลติถงุมือและหมวกที่ท าจากหนงั ดหูมูย่อ่ย 1411 
-  การผลติรองเท้า ดหูมูย่อ่ย 1520 
-  การผลติอานจกัรยาน ดหูมูย่อ่ย 3092 
-  การผลติสายนาฬิกาท่ีท าจากโลหะมีคา่ ดหูมูย่อ่ย 3211 
-  การผลติสายนาฬิกาท่ีไมไ่ด้ท าจากโลหะมีคา่ ดหูมูย่อ่ย 3212 
-  การผลติเข็มขดันิรภยัส าหรับคนงานปีนท่ีสงู และเข็มขดัอื่นๆ ที่ใช้ในการท างาน ดหูมูย่อ่ย 3290 
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15121 กำรผลิตผลิตภณัฑ์ประเภทกระเป๋ำ 
การผลติกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและอื่นๆ ที่คล้ายกนั ที่ท าจากหนงัฟอก หนงัอดัหรือวสัดุอื่นๆ 
เช่น แผ่นพลาสติก วสัดสุิ่งทอ เส้นใยเทียมหรือกระดาษอดั โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตเดียวกนั 
รวมถึงการผลติสายนาฬิกา ท่ีไมไ่ด้ท าจากโลหะ (เช่น ผ้า หนงัฟอก พลาสติก) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสายนาฬิกาท่ีท าจากโลหะมีคา่ ดกิูจกรรม 32111 
-  การผลติสายนาฬิกาท่ีท าจากโลหะไมม่ีคา่ ดกิูจกรรม 32120 

15122 กำรผลิตอำน เคร่ืองลำกเทียมสตัว์ และของเล่นสตัว์ 
การผลิตอาน เคร่ืองลากเทียมสตัว์ รวมถึงสายโยง ปลอกคอ เชือกจูง สนบัเข่า ตะกร้อสวมปาก 
ผ้ารองอาน กระเป๋าอาน เสือ้ส าหรับสนุขัและอื่นๆ ที่คล้ายกนั การผลิตแส้ม้าและสายบงัเหียน 
และการผลติของเลน่สตัว์ 

15129 กำรผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ท ำจำกหนังฟอกหรือหนังอดั ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตเชือกผูกรองเท้าหนัง การผลิตสิ่งของที่ท าจากหนงัหรือหนงัอดัชนิดใช้ในเคร่ืองจักร 
เคร่ืองกลหรือใช้ทางเทคนิคอยา่งอื่น เช่น เข็มขดัรถยนต์ เข็มขดัห่อของ ฯลฯ การผลิตสิ่งของอื่นๆ 
ที่ท าจากหนงัหรือหนงัอดัซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  รวมถึงผลิตภณัฑ์ที่ท าจากเขาสตัว์และ
กระดกูสตัว์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองแตง่กายที่ท าจากหนงั ดกิูจกรรม 14116 
-  การผลติถงุมือและหมวกที่ท าจากหนงั ดกิูจกรรม 14131 
-  การผลติรองเท้าหนงั ดกิูจกรรม 15201 
-  การผลติอานจกัรยาน ดกิูจกรรม 30921 
-  การผลิตเข็มขัดนิรภัยส าหรับคนงานปีนที่สูงและเข็มขัดอื่นๆ  ที่ใช้ในการท างาน                       

ดกิูจกรรม 32903 
 

152  1520  กำรผลิตรองเท้ำ  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติรองเท้าทกุประเภทด้วยวสัดุอื่นๆ ด้วยกระบวนการตา่งๆ รวมถึงการอดัจากแบบ 
การผลิตสว่นประกอบต่างๆ ของรองเท้าหนงั เช่น การผลิตสว่นบนของรองเท้า และชิน้สว่นของสว่นบน 
สว่นนอกและสว่นใน การผลติส้นรองเท้า ฯลฯ การผลติสนบัแข้ง เคร่ืองหุ้มขาและของใช้ที่คล้ายกนั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติรองเท้าที่ท าจากผ้าที่ไมม่ีส้น ดหูมูย่อ่ย 1413 
-  การผลติชิน้สว่นของรองเท้าที่เป็นไม้ (เช่น ส้นรองเท้าและหุน่ท ารองเท้า) ดหูมูย่อ่ย 1629 
-  การผลติชิน้สว่นรองเท้าที่ท าจากพลาสติก ดหูมูย่อ่ย 2229 
-  การผลติรองเท้าบู๊ตยาง และรองเท้าที่มีส้นและพืน้เป็นยาง และชิน้สว่นอื่นๆ ของรองเท้าที่ท าจากยาง 

ดหูมูย่อ่ย 2219 
-  การผลติรองเท้าสกี ดหูมูย่อ่ย 3230 
-  การผลติรองเท้าส าหรับการศลัยกรรมกระดกู ดหูมูย่อ่ย 3250 
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15201 กำรผลิตรองเท้ำหนัง 
การผลิตรองเท้าที่ท าจากหนงัฟอกหรือหนงัอดั การผลิตสว่นประกอบของรองเท้าที่ท าจากหนงั 
การผลิตส่วนบนของรองเท้า  และชิน้ส่วนของส่วนบน ส่วนนอก ส่วนใน และการผลิต                
ส้นรองเท้า ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติรองเท้าที่ท าจากผ้าไมม่ีส้น ดหูมูย่อ่ย 14139 
-  การผลติชิน้สว่นของรองเท้าที่เป็นไม้ (เช่น ส้นรองเท้า และหุน่ท ารองเท้า) ดกิูจกรรม 16299 
-  การผลิตรองเท้าบู๊ตยาง และรองเท้าที่มีส้นและพืน้เป็นยาง และชิน้ส่วนอื่นๆ ของรองเท้า         

ที่ท าจากยาง ดกิูจกรรม 22199 
-  การผลติชิน้สว่นของรองเท้าที่ท าจากพลาสติก ดกิูจกรรม 22299 

15202 กำรผลิตรองเท้ำยำง 
การผลิตรองเท้าที่ส่วนใหญ่ท าจากยางอบแข็งหรืออัดเข้ารูป  รองเท้าที่ท าจากยางล้วน                
เช่น รองเท้าแตะฟองน า้ รองเท้าบู๊ตยาง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตรองเท้าบู๊ตยาง และรองเท้าที่มีส้นและพืน้เป็นยาง และชิน้ส่วนอื่นๆ ของรองเท้า          

ที่ท าจากยาง ดกิูจกรรม 22199 
15203 กำรผลิตรองเท้ำไม้ 

การผลติรองเท้าไม้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติชิน้สว่นของรองเท้าที่เป็นไม้ (เช่น ส้นรองเท้าและหุน่ท ารองเท้า) ดกิูจกรรม 16299 

15204 กำรผลิตรองเท้ำกฬีำ 
การผลิตรองเท้ากีฬา เช่น รองเท้าเทนนิส รองเท้าฟุตบอล รองเท้าบาสเก็ตบอล รองเท้าผ้าใบ 
รองเท้าส าหรับฝึกซ้อม ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติรองเท้าสกี รองเท้าสเก็ตน า้แข็ง และรองเท้าสเก็ตลกูล้อ ดกิูจกรรม 32309 

15209 กำรผลิตรองเท้ำอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตรองเท้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น รองเท้าพลาสติก รองเท้าส าหรับป้องกัน         
การผลติสนบัแข้ง เคร่ืองหุ้มขาและของใช้ที่คล้ายกนั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติชิน้สว่นของรองเท้าที่ท าจากพลาสติก ดกิูจกรรม 22299 
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16  กำรผลิตไม้ และผลิตภัณฑ์จำกไม้ และไม้ก๊อก ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์ กำรผลิตสิ่งของจำกฟำง และ         
วัสดุถกัสำนอื่นๆ  

หมวดย่อยนีร้วมถึงการผลิตผลิตภณัฑ์จากไม้ เช่น ท่อนไม้ ไม้อดั แผ่นไม้บาง (veneer) ภาชนะบรรจุ             
ที่ท าจากไม้ ไม้พืน้ เสาไม้ โครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง กระบวนการผลิตประกอบด้วยการเลื่อยการไส          
การตกแตง่ การท าเป็นแผน่ และการประกอบผลติภณัฑ์จากไม้เร่ิมต้นจากการตดัไม้ซุง เป็นทอ่นๆ ก่อนแล้วจึงจะ
แปรรูปเป็นอย่างอื่นต่อไป หรือท าเป็นรูปร่างด้วยเคร่ืองจกัรกลไม้หรือด้วยเคร่ืองมืออื่นๆ ท่อนไม้หรือแผ่นไม้         
ที่แปรรูปแล้วจะน าไปไสให้เรียบและประกอบเข้าด้วยกนัเป็นผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป  เช่น ภาชนะไม้ จากข้อยกเว้น      
ในการเลอืกไม้ หมวดยอ่ยนีจ้ะแบง่ยอ่ยด้วยการใช้ผลติภณัฑ์ที่ได้จากการผลติเป็นหลกั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตเฟอร์นิเจอร์ (หมู่ย่อย 3100) หรือการติดตัง้อุปกรณ์ยึดไม้ (wooden fitting) และอื่นๆ                       

ในประเภทเดียวกนั (หมูย่อ่ย 4330) 
 

161  1610  กำรเลื่อยไม้และกำรไสไม้  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการเลื่อย การไสและการแปรรูปไม้ด้วยเคร่ืองจกัร การฝาน การปอกและการสบัชิน้ไม้
ทอ่นซุง การผลติไม้หมอนรถไฟ การผลิตชิน้ไม้ปพูืน้ที่ยงัมิได้ประกอบเข้าด้วยกนั การผลิตฝอยไม้  ฝุ่ นไม้ 
ชิน้ไม้สบั เศษชิน้ไม้ นอกจากนีย้งัรวมถึงการอบไม้ และการอดัน า้ยาไม้หรือการรักษาเนือ้ไม้ด้วยสารเคมี
หรือวสัดอุื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าไม้ การผลติไม้ที่ยงัมิได้แปรรูป ดหูมูย่อ่ย 0220 
-  การผลติแผน่ไม้บาง เพื่อท าไม้อดั แผน่ไม้อดั และแผน่ไม้สีเ่หลีย่ม ดหูมูย่อ่ย 1621 
-  การผลติแผน่ไม้มงุหลงัคา การท าคิว้ไม้และแบบไม้ ดหูมูย่อ่ย 1622 
16101 กำรเลื่อยไม้ 

การเลือ่ยไม้ การไสไม้และการแปรรูปไม้ด้วยเคร่ืองจกัร การฝาน การปอกและการสบัชิน้ไม้ท่อน
ซุง การผลติไม้หมอนรถไฟ การผลติชิน้ไม้ปพูืน้ท่ียงัไมป่ระกอบเข้าด้วยกนั การผลิตฝอยไม้ ฝุ่ นไม้ 
ชิน้ไม้สบั เศษชิน้ไม้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าไม้และการผลติไม้ที่ยงัไมไ่ด้แปรรูป ดกิูจกรรม 02200 
-  การผลติแผน่ไม้วีเนียร์บางเพื่อใช้ท าไม้อดั แผน่ไม้อดัและแผน่ไม้สีเ่หลีย่ม ดกิูจกรรม 16210 
-  การผลติแผน่ไม้มงุหลงัคา การท าคิว้ไม้ และแบบไม้ ดกิูจกรรม 16220 

16102 กำรอบและกำรอดัน ำ้ยำไม้ 
การอบไม้ การอัดน า้ยาหรือการรักษาเนือ้ไม้ด้วยสารเคมีหรือวัสดุอื่นๆ รวมถึงการรมยา               
เพื่อควบคมุศตัรูพืช 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การอบหรือรมยาภาชนะที่ท าจากไม้ที่ใช้แล้ว ดกิูจกรรม 81293 
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 162 กำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกไม้ ไม้ก๊อก ฟำงและวัสดุถกัสำน  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้  ไม้ก๊อก ฟางและวัสดุถักสาน  รวมทัง้ชิน้ส่วนไม้ เพื่อ                      
การประกอบขึน้รูป 
 
 1621  16210 กำรผลิตแผ่นไม้บำง และผลิตภณัฑ์ไม้  

การผลิตแผ่นไม้บาง ที่จะใช้ท าไม้อดัหรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆ ได้แก่ การท าให้เรียบ การย้อมสี 
การเคลือบ การตกแต่ง การเสริมให้แข็งแรง (ด้วยการบกุระดาษหรือผ้าไว้ด้านหลงั) การผลิต        
ไม้อดัตามแบบมาตรฐานที่ก าหนดให้ การผลิตไม้อดั แผ่นไม้บาง แผ่นไม้ประสานและแผ่นไม้        
ที่มีลกัษณะคล้ายกันประกอบเป็นชิน้ การผลิตแผ่นชิน้ไม้อดัและแผ่นใยไม้อดั  การผลิตไม้จาก      
การอดัด้วยแรงดนัสงู รวมทัง้การผลติไม้ที่เคลอืบด้วยกาว ไม้บางอดัแผน่ 
 

 1622  16220 กำรผลิตโครงสร้ำงที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง และเคร่ืองประกอบอำคำร  
การผลิตไม้เคร่ืองที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นหลกั  เช่น คาน จันทนั ไม้ค า้หลงัคา          
เสาไม้รับหลงัคาที่ตอ่กนัด้วยกาวหรือโลหะ ประต ูหน้าต่าง วงกบ และกรอบบานไม้ส าหรับประตู
และหน้าต่างซึ่งอาจจะมีบานพบั และกลอน เป็นโลหะประกอบอยู่ด้วย บนัได ระเบียง คิว้ไม้      
แบบไม้และแผน่ไม้มงุหลงัคา พืน้ไม้ปาเก้ แผน่ไม้ลามิเนต แผน่กระดานท่ีประกอบเข้าด้วยกนัแล้ว 
การผลิตสิ่งก่อสร้างส าเร็จรูปที่ท าจากไม้เป็นหลกั การผลิตบ้านเคลื่อนที่ รวมทัง้การผลิตฉากไม้
กัน้ห้อง (ยกเว้น ประเภทตัง้พืน้) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติชิน้ไม้ปพูืน้ท่ียงัมิได้ประกอบเข้าด้วยกนั ดหูมูย่อ่ย 1610 
-  การผลติตู้ในครัว ตู้หนงัสอื ตู้ เสือ้ผ้า ฯลฯ ดหูมูย่อ่ย 3100 
-  การผลติฉากไม้กัน้ห้องประเภทตัง้พืน้ ดหูมูย่อ่ย 3100 

 1623  16230 กำรผลิตภำชนะบรรจุที่ท ำจำกไม้  
การผลติหีบ กลอ่ง ลงัไม้และภาชนะบรรจทุี่คล้ายกนัซึ่งท าจากไม้ การผลิตแผ่นไม้กลอ่งที่ท าจาก
แผ่นไม้และแผ่นไม้อื่นๆ ที่ใช้ขนย้ายสินค้าหรือรองรับสินค้า (pallet, พาเลท) การผลิตถังไม้      
ชนิดตา่งๆ (ถงักลม ถงัใหญ่และอา่ง) และสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์ถงัไม้ แกนม้วนสายเคเบิล   
ที่ท าจากไม้ รวมถึงการอบความร้อนหรือรมยาเพื่อควบคมุศตัรูพืชที่จะเจาะไม้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติกระเป๋าเดินทาง ดหูมูย่อ่ย 1512 
-  การผลติหีบท่ีท าจากวสัดถุกัสาน ดหูมูย่อ่ย 1629 
-  การอบหรือรมยาภาชนะที่ท าจากไม้ที่ใช้แล้ว ดกิูจกรรม 81293 
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1629  กำรผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ท ำจำกไม้ กำรผลิตสิ่งของจำกไม้ก๊อก ฟำง และวัสดุถกัสำน 
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติผลติภณัฑ์หลายชนิดที่ท าจากไม้ เช่น ด้ามและสว่นประกอบหลกัของเคร่ืองมือ 
ด้ามไม้กวาด ด้ามแปรง ชิน้สว่นของรองเท้าบู๊ตหรือรองเท้าธรรมดา เช่น ส้นรองเท้า หุน่ท ารองเท้าส าหรับ
ผลิตรองเท้าบู๊ตหรือรองเท้าธรรมดา ไม้แขวนเสือ้ กรอบกระจก และกรอบรูปไม้ กรอบผ้าใบส าหรับ          
จิตรกรวาดภาพ ช้อน ส้อม ถ้วย ชามที่ท าจากไม้ ไม้ที่แกะสลกัเป็นรูปต่างๆ ไม้ที่ฝังหรือประดบัมกุหรือ
เลี่ยมด้วยโลหะ กลอ่งและหีบไม้ส าหรับเก็บเคร่ืองประดบัมีค่า ปลอกมีดและสิ่งของอื่นๆ ที่คล้ายกัน     
แกนหรือหลอดไม้ กระสวยไม้ หลอดด้ายไม้เคร่ืองป่ันด้ายและสิ่งของอื่นๆ ที่ท าจากไม้ที่มีลกัษณะ
คล้ายกัน ด้ามร่ม ไม้เท้าและสิ่งของอื่นๆ ที่คล้ายกัน บล็อกส าหรับผลิตกล้องยาสบู และผลิตภณัฑ์        
จากไม้อื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเสือ่ที่ท าจากสิง่ทอ ดหูมูย่อ่ย 1392 
-  การผลติกระเป๋าเดินทาง ดหูมูย่อ่ย 1512 
-  การผลติรองเท้าไม้ ดหูมูย่อ่ย 1520 
-  การผลติไม้ขีดไฟ ดหูมูย่อ่ย 2029 
-  การผลติตวัเรือนนาฬิกา ดหูมูย่อ่ย 2652 
-  การผลิตหลอดด้ายที่ท าจากไม้และกระสวยที่ เ ป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองจักรที่ ใ ช้ผลิตสิ่งทอ                   

ดหูมูย่อ่ย 2826 
-  การผลติเฟอร์นิเจอร์ ดหูมูย่อ่ย 3100 
-  การผลติของเลน่ท่ีท าจากไม้ ดหูมูย่อ่ย 3240 
-  การผลติแปรงและไม้กวาด ดหูมูย่อ่ย 3290 
-  การผลติโลงศพ ดหูมูย่อ่ย 3290 
16291 กำรผลิตเคร่ืองใช้ในบ้ำนที่ท ำจำกไม้และไม้ก๊อก 

การผลิตเคร่ืองใช้ในบ้าน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และสิ่งของประดบัตกแต่งบ้าน ด้ามเคร่ืองมือ 
เคร่ืองครัวที่ท าจากไม้ เช่น ช้อน ส้อม ถ้วยชาม ด้ามไม้กวาด ด้ามแปรงที่ท าจากไม้ ด้ามร่ม ไม้เท้า
และสิง่ของที่คล้ายกนั สิง่ของประดบัตกแต่งบ้าน เช่น รูปแกะสลกั กรอบกระจก และกรอบรูปไม้ 
ไม้ที่ฝังหรือประดบัมกุหรืองาช้าง กล่องและหีบไม้ส าหรับใสเ่คร่ืองประดบัมีค่า ปลอกมีด และ
สิง่ของอื่นๆ ที่ท าจากไม้ที่มีลกัษณะคล้ายกนั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติกระเป๋าเดินทาง ดกิูจกรรม 15121 
-  การผลติรองเท้าไม้ ดกิูจกรรม 15203 
-  การผลติแปรงและไม้กวาด ดกิูจกรรม 32901 

16292 กำรผลิตผลิตภณัฑ์ที่ท ำจำกฟำงและวัสดุถกัสำน 
การผลติสิง่ของที่ท าขึน้โดยตรงจากวสัดถุกัสาน หรือท าเป็นหีบหรือแผน่ด้วยวิธีทอ สานหรือผกูให้
เป็นปม เช่น เสื่อ ตะกร้า ผ้าปพูืน้ ฉาก กลอ่ง เคร่ืองจกัสาน รวมถึงการท าผลิตภณัฑ์ด้วย
ยา่นลเิภา การท าเคร่ืองใช้หรือภาชนะจากหวาย กกหรือวสัดทุี่คล้ายกนั 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติพรมหรือพรมหนา ดกิูจกรรม 13930 
-  การผลติอปุกรณ์ความปลอดภยัที่ท าจากไม้ก๊อก ดกิูจกรรม 32903 

16299 กำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกไม้และไม้ก๊อก ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตไม้ก๊อกธรรมชาติ การผลิตไม้ก๊อกอดั การผลิตสิ่งของที่ท าจากไม้ก๊อกธรรมชาติ หรือ        
ไม้ก๊อกอดั รวมถึงพืน้ไม้ก๊อก การผลิตแกนหรือหลอดไม้ กระสวยไม้ หลอดด้ายไม้ เคร่ืองป่ันฝ้าย 
และสิง่ของที่คล้ายกนั การผลติหุน่ท ารองเท้าบู๊ตหรือรองเท้าธรรมดา ไม้ที่ใสใ่นรองเท้าเพื่อรักษา
รูปทรงรองเท้าและไม้แขวนเสือ้ การผลิตฟืนจากไม้อดัเป็นก้อนหรือวัสดุที่ใช้ทดแทน  เช่น          
กากกาแฟบดหรือถัว่บด การผลติกรอบผ้าใบส าหรับจิตรกรวาดภาพ การผลติชิน้สว่นของรองเท้า 
(เช่น ส้นรองเท้า) การผลิตบล็อกส าหรับผลิตกล้องยาเส้น การผลิตหวี  การผลิตผลิตภณัฑ์          
จากไม้อื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติไม้ขีดไฟ ดกิูจกรรม 20291 
-  การผลติตวัเรือนนาฬิกา ดกิูจกรรม 26521 
-  การผลิตหลอดม้วนด้ายและกระสวยที่ท าจากไม้ซึ่ ง เ ป็นส่วนหนึ่ งของเค ร่ืองทอ                       

ดกิูจกรรม 28261 
-  การผลติเฟอร์นิเจอร์ ดหูมูย่อ่ย 3100 
-  การผลติของเลน่ท่ีท าจากไม้ ดหูมูย่อ่ย 3240 
-  การผลติกลอ่งเก็บของที่ท าจากวสัดมุากกวา่ 1 ชนิด ดกิูจกรรม 32909 

 
 17  170  กำรผลิตกระดำษและผลิตภณัฑ์ที่แปรรูปจำกกระดำษ  

หมู่ ใหญ่นี ร้วมถึง  การผลิตเยื่อกระดาษ  กระดาษและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ                          
การที่จัดรวมไว้ด้วยกัน เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่เ ก่ียวเนื่องกัน  ในหนึ่งหน่วยการผลิต                    
จะประกอบด้วยกิจกรรมมากกวา่หนึง่กิจกรรมได้ ซึง่มี 3 กิจกรรมหลกั คือ 
-  การผลติเยื่อกระดาษ เป็นการแยกเส้นใยเซลลโูลสออกจากไม้หรือจากกระดาษที่ผา่นการใช้งานแล้ว 
-  การผลติกระดาษ เป็นการน าเส้นใยมาจดัเรียงตวัให้เป็นแผน่กระดาษ 
-  การผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ และวัสดุอื่นๆ เช่น การตัด และการขึน้รูป รวมทัง้            

การเคลอืบและการลามิเนต ซึง่ผลติภณัฑ์แปรรูปดงักลา่วอาจเข้าสูร่ะบบการพิมพ์ โดยการพิมพ์ไม่ใช่
วตัถปุระสงค์หลกั เช่น วอลเปเปอร์ กระดาษห่อของขวญั ฯลฯ การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและ
กระดาษแข็งในเชิงอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในหมู่ย่อย  1701 และในหมู่ย่อยอื่นจะกล่าวถึงการผลิต
ผลติภณัฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ 
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1701  กำรผลิตเยื่อกระดำษ กระดำษและกระดำษแข็ง  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเยื่อกระดาษชนิดฟอกขาว  ชนิดกึ่งฟอกขาวหรือชนิดไม่ฟอกขาวด้วย
กระบวนการทางกล กระบวนการทางเคมีหรือกระบวนการกึ่งเคมี การผลิตเยื่อฝ้ายและกระบวนการ    
แยกหมึกออกจากเศษกระดาษ การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการแปรรูป
ถดัไป และรวมถึงกระบวนการแปรรูปกระดาษและกระดาษแข็ง การเคลอืบและการอาบซมึกระดาษ การ
ท ากระดาษย่น การลามิเนตและเคลือบฟอยล์บนกระดาษ การผลิตกระดาษด้วยมือ การผลิตกระดาษ
หนงัสือพิมพ์และกระดาษพิมพ์เขียน การผลิตเซลลโูลสวดัดิง้หรือแผ่นเส้นใยเซลลโูลสต่างๆ การผลิต
กระดาษคาร์บอนหรือกระดาษไขอดัส าเนาที่เป็นม้วนหรือแผน่ขนาดใหญ่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติกระดาษลอนลกูฟกูและกระดาษแข็ง ดหูมูย่อ่ย 1702 
-  กระบวนการน ากระดาษ กระดาษแข็งหรือเยื่อกระดาษไปใช้งานตอ่ ดหูมูย่อ่ย 1709 
-  กระบวนการเคลือบหรือการอาบซึมกระดาษ เมื่อการเคลือบหรือการอาบซึม เป็นองค์ประกอบหลกั 

(ดหูมูย่อ่ยที่การแบง่ประเภท การเคลอืบหรือการอาบซมึ) 
-  การผลติกระดาษที่ใช้ในการขดัถ ูดหูมูย่อ่ย 2399 
17011 กำรผลิตเยื่อกระดำษ 

การผลติเยื่อกระดาษชนิดฟอกขาว ชนิดกึ่งฟอกขาวหรือชนิดไมฟ่อกขาวด้วยกระบวนการทางกล 
กระบวนการทางเคมหีรือกระบวนการกึ่งเคมี การผลติเยื่อฝ้ายและกระบวนการแยกหมกึออกจาก
เศษกระดาษ 

17012 กำรผลิตกระดำษและกระดำษแข็ง 
การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง  เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการแปรรูปถัดไปและรวมถึง
กระบวนการแปรรูปกระดาษและกระดาษแข็ง การเคลือบและการอาบซึมกระดาษ การท า
กระดาษย่น การลามิเนตและเคลือบฟอยล์บนกระดาษ การผลิตกระดาษด้วยมือ การผลิต
กระดาษหนงัสือพิมพ์และกระดาษพิมพ์เขียน การผลิตเซลลโูลสวดัดิง้ หรือแผ่นเส้นใยเซลลโูลส
ตา่งๆ การผลติกระดาษคาร์บอนหรือกระดาษไขอดัส าเนา ที่เป็นม้วนหรือแผน่ขนาดใหญ่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติกระดาษเคลอืบพลาสติก ดกิูจกรรม 22299 
-  การผลติกระดาษเคลอืบฟอยล์ ดกิูจกรรม 25999 
-  การผลติกระดาษที่ใช้ในการขดัถ ูดกิูจกรรม 23991 
 

1702  17020 กำรผลิตกระดำษลอนลูกฟูกและกระดำษแข็งลอนลูกฟูก และกำรผลิตกล่องจำก
กระดำษและกระดำษแข็ง  
การผลติกระดาษลอนลกูฟกู และกระดาษแข็งลอนลกูฟกู การผลติกลอ่งกระดาษลอนลกูฟูก หรือ
กลอ่งกระดาษแข็ง การผลติกลอ่งกระดาษแข็งเพื่อเป็นกลอ่งชัน้ใน การผลติกลอ่งจากกระดาษอดั
แข็งซ้อนกนัหลายชัน้ การผลิตกล่องต่างๆ จากกระดาษและกระดาษแข็ง การผลิตถงุกระดาษ
หลายชัน้หรือถงุกระดาษ การผลติกลอ่งกระดาษใสแ่ฟ้ม และผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนั 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติซองจดหมาย ดหูมูย่อ่ย 1709 
-  การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าน า้เยื่อมาหล่อเป็นชิน้ผลิตภัณฑ์แล้วน าไปอบแห้ง             

เช่น ถาดบรรจไุข ่จานขึน้รูปจากเยื่อกระดาษ ดหูมูย่อ่ย 1709 
 

1709  กำรผลิตผลิตภณัฑ์ที่แปรรูปอื่นๆ ที่ท ำจำกกระดำษและกระดำษแข็ง 
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติกระดาษเพื่อใช้ในครัวเรือน กระดาษอนามยัและผลิตภณัฑ์จากเซลลโูลสวดัดิง้ 
เช่น กระดาษท าความสะอาด กระดาษเช็ดหน้า กระดาษเช็ดอเนกประสงค์ กระดาษเช็ดปาก               
(บนโต๊ะอาหาร) กระดาษช าระ ผ้าอนามยัแบบธรรมดาและแบบสอด ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับเด็ก ถ้วย 
จานและถาด การผลติเส้นใยอดั เช่น ผ้าอนามยัแบบธรรมดาและแบบสอด การผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
พร้อมใช้งาน การผลิตกระดาษต่อเนื่องพร้อมใช้งานส าหรับคอมพิวเตอร์ การผลิตกระดาษส าเนาในตวั
พร้อมใช้งาน การผลติกระดาษไขอดัส าเนาและกระดาษคาร์บอนแบบพร้อมใช้งาน การผลติกระดาษกาว
พร้อมใช้งาน การผลิตซองจดหมายและไปรษณียบตัร การผลิตสมดุลงทะเบียน สมดุบญัชี แฟ้ม อลับัม้
และเคร่ืองเขียนเพื่อการพาณิชย์และการศกึษา การผลติกลอ่ง ถงุ ซอง และเคร่ืองเขียนที่ใช้ในส านกังาน
หลายประเภท การผลิตวอลเปเปอร์และผลิตภัณฑ์ปิดฝาผนังที่คล้ายกัน  รวมทัง้วอลเปเปอร์ที่            
เคลอืบไวนิลและที่ผสมกบัสิง่ทอ การผลติกระดาษส าหรับ ท าฉลาก การผลิตกระดาษกรองจากกระดาษ
และกระดาษแข็ง การผลิตกระดาษและแกน กระดาษแข็ง แกนกระดาษ หลอดกระดาษ ฯลฯ การผลิต
ถาดบรรจุไข่ และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ขึน้รูปจากเยื่อกระดาษ ฯลฯ การผลิตผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆ            
จากกระดาษ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติกระดาษหรือกระดาษแข็งในเชิงอตุสาหกรรม ดหูมูย่อ่ย 1701 
-  การพิมพ์บนผลติภณัฑ์จากกระดาษ ดหูมูย่อ่ย 1811 
-  การผลติไพ ่ดหูมูย่อ่ย 3240 
-  การผลติเกมและของเลน่ท่ีท าจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง ดหูมูย่อ่ย 3240 
17091 กำรผลิตผลิตภณัฑ์ที่แปรรูปจำกกระดำษเพื่อใช้ในครัวเรือนและสุขอนำมัย 

การผลติกระดาษเพื่อใช้ในครัวเรือนและกระดาษอนามยั และผลิตภณัฑ์จากเซลลโูลสวดัดิง้ เช่น 
กระดาษท าความสะอาด กระดาษเช็ดมือ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษเช็ดปาก กระดาษช าระ 
กระดาษอเนกประสงค์ ผ้าอนามยัแบบธรรมดาและแบบสอด ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับเด็ก ถ้วย 
จานและถาด การผลิตเส้นใยอดั เช่น ผ้าอนามยัแบบธรรมดาและแบบสอด ฯลฯ การผลิต       
ถาดบรรจไุขแ่ละบรรจภุณัฑ์อื่นๆ ที่ขึน้รูปจากเยื่อกระดาษ ฯลฯ 

17092 กำรผลิตอุปกรณ์เคร่ืองเขียนจำกกระดำษ 
การผลิตกระดาษพิมพ์เขียนพร้อมใช้งาน  การผลิตกระดาษต่อเนื่องพร้อมใช้งานส าหรับ
คอมพิวเตอร์ การผลิตกระดาษส าเนาในตวัพร้อมใช้งาน การผลิตกระดาษไขอดัส าเนาและ
กระดาษคาร์บอนแบบพร้อมใช้ การผลิตกระดาษกาว การผลิตซองจดหมายและไปรษณียบตัร 
การผลิตสมุด สมุดลงทะเบียน สมุดบญัชี แฟ้ม อัลบัม้ และเคร่ืองเขียนเพื่อการศึกษาและ           
การพาณิชย์ การผลติกลอ่ง ถงุ ซองและเคร่ืองเขียนที่ใช้ในส านกังานหลายๆ ประเภท 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การพิมพ์บนผลติภณัฑ์จากกระดาษ ดกิูจกรรม 18119 

17099 กำรผลิตผลิตภณัฑ์แปรรูปอื่นๆ ที่ท ำจำกกระดำษและกระดำษแข็ง ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้
ในที่อื่น 
การผลิตวอลเปเปอร์และผลิตภณัฑ์ปิดผนงัที่คล้ายกัน รวมถึงวอลเปเปอร์ที่เคลือบไวนิลและ       
ที่ผสมกับสิ่งทอ การผลิตกระดาษส าหรับท าฉลาก การผลิตกระดาษกรองจากกระดาษและ
กระดาษแข็ง การผลิตแกนกระดาษแข็ง หลอด กรวยที่ท าจากกระดาษ การผลิตกระดาษ หรือ
กระดาษแข็งส าหรับใช้กบัเคร่ืองทอระบบแจ็คการ์ด การผลิตผลิตภณัฑ์แบบใหม่ๆ จากกระดาษ 
เช่น ถงั กระป๋อง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติกระดาษหรือกระดาษแข็งในเชิงอตุสาหกรรม ดกิูจกรรม 17012 
-  การผลติไพ ่ดกิูจกรรม 32409 
-  การผลติเกมและของเลน่ท่ีท าจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง ดกิูจกรรม 32409 

 
18  กำรพิมพ์ และกำรผลิตซ ำ้สื่อบันทึก  

หมวดย่อยนีร้วมถึงการพิมพ์ผลิตภณัฑ์ เช่น หนงัสือพิมพ์ หนงัสือ นิตยสาร เอกสารทางธุรกิจ บตัรอวยพร 
สิ่งพิมพ์อื่นและกระบวนการที่สนบัสนุน เช่น การเข้าเลม่ การบริการท าเพลทและข้อมูลภาพ กระบวนการ            
ที่สนับสนุนในการผลิตผลิตภัณฑ์นี เ้ป็นส่วนประกอบส าคัญของอุตสาหกรรมการพิมพ์และผลิตภัณฑ์           
(เพลท หนงัสอืเข้าเลม่หรือแผน่บนัทกึหรือข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์) อนัเป็นสว่นประกอบส าคญัของอตุสาหกรรม
การพิมพ์ที่จะต้องผ่านกระบวนการนีเ้สมอ กระบวนการที่ใช้ในการพิมพ์  รวมถึงความหลากหลายของวิธีการ    
เพื่อสง่ต่อภาพจากเพลท สกรีนหรือข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสูว่สัดรุองรับ เช่น กระดาษ พลาสติก เหล็ก ผ้า
หรือไม้ จุดส าคัญของวิธีการต้องเป็นการส่งต่อภาพจากเพลทหรือสกรีนไปที่วัสดุรองรับโดยการพิมพ์แบบ 
แม่พิมพ์พืน้ราบ (lithographic) การพิมพ์แบบแม่พิมพ์พืน้ลึก (gravure) การพิมพ์สกรีนหรือการพิมพ์แบบ
แมพ่ิมพ์พืน้นนู (flexographic) ซึง่วสัดสุว่นใหญ่ท าจากยางหรือโพลิเมอร์ โดยมกัจะใช้ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์
จากคอมพิวเตอร์ในการสั่งให้เคร่ืองพิมพ์ท างานเพื่อสร้างภาพหรือประจุไฟฟ้า  และการพิมพ์แบบอื่น            
(ดิจิทลัหรือการพิมพ์แบบไม่กดทบั)ถึงแม้ว่าการพิมพ์และการจดัพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่สามารถที่จะเกิดขึน้
ได้ในที่เดียวกนั (เช่น หนงัสือพิมพ์) แต่ในทางปฏิบตัิน้อยมากที่จะเกิดขึน้ในที่เดียวกัน หมวดย่อยนีร้วมถึง        
การผลิตซ า้สื่อบันทึก เช่น แผ่นซีดี แถบเทปบันทึกภาพและเสียง  ซอฟต์แวร์ บนแผ่นหรือแถบเทป                 
บนัทกึ แผน่เสยีง และอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การด าเนินการในการจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ (ในหมวดใหญ่ J) 
 

  



 

 
162 

181  กำรพิมพ์ และกำรบริกำรที่เกี่ยวเน่ืองกับกำรพิมพ์  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการพิมพ์ผลิตภณัฑ์ เช่น หนงัสือพิมพ์ หนงัสือ นิตยสาร เอกสารทางธุรกิจ บตัรอวยพรและ
สิ่งพิมพ์อื่นๆ กระบวนการที่สนบัสนนุ เช่น การเข้าเลม่ การบริการท าเพลทและข้อมลูภาพ การพิมพ์ผลิตภณัฑ์
สามารถท าได้ด้วยวิธีการพิมพ์ และวสัดหุลายรูปแบบ 
 
1811  กำรพิมพ์  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการพิมพ์หนงัสือพิมพ์ นิตยสารและวารสารอื่นๆ หนงัสือและโบรชวัร์ เพลงและต้นฉบบั
เพลง สมุดแผนที่ แผนที่ แผ่นโฆษณา แค็ตตาล็อกและสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา หนังสือเชิญชวน               
ดวงตราไปรษณียากร อากร แสตมป์ เอกสารสิทธิ เช็คและเอกสารป้องกนัการปลอมแปลง สมดุบนัทึก
ประจ าวนั ปฏิทิน เอกสารทางธุรกิจและสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ เคร่ืองเขียนส่วนบคุคลและสิ่งพิมพ์อื่นๆ          
ซึง่พิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ออฟเซต โฟโตกราเวอ เฟรกโซกราฟฟิค และเคร่ืองพิมพ์อื่นๆ เคร่ืองท าส าเนา 
เคร่ืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองป๊ัมนนูและอื่นๆ การพิมพ์โดยตรงลงบนผ้า พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้และ
กระเบือ้งดินเผา (ยกเว้น การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนผ้าและผ้าส าหรับตดัเคร่ืองแต่งกาย) สิ่งที่พิมพ์ลงไปเป็น
ลิขสิทธ์ิเฉพาะ และรวมถึงการพิมพ์ลงบนฉลาก และป้ายแขวน การพิมพ์แบบแม่พิมพ์พืน้ราบ 
(lithographic) การพิมพ์แบบแมพ่ิมพ์พืน้ลกึ (gravure) การพิมพ์สกรีน หรือการพิมพ์แบบแมพ่ิมพ์พืน้นนู 
(flexographic) ซึง่วสัดสุว่นใหญ่ท าจากยางหรือโพลเิมอร์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนผ้า และผ้าส าหรับตดัเคร่ืองแตง่กาย ดหูมูย่อ่ย 1313 
-  การผลติผลติภณัฑ์กระดาษ เช่น แฟ้มกระดาษ ดหูมูย่อ่ย 1709 
-  การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่สิง่พิมพ์ ดหูมูใ่หญ่ 581 
-  การถ่ายเอกสาร ดกิูจกรรม 82191 
18111 กำรพิมพ์หนังสือพิมพ์ และวำรสำรอื่นๆ 

การพิมพ์หนงัสอืพิมพ์ และวารสารอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การจดัพิมพ์ จ าหนา่ยหรือเผยแพร่สิง่พิมพ์ ดหูมูใ่หญ่ 581 
-  การถ่ายเอกสาร ดหูมูย่อ่ย 8219 

18112 กำรพิมพ์ฉลำก 
การพิมพ์ลงบนฉลากและป้ายแขวน การพิมพ์แบบแม่พิมพ์พืน้ราบ การพิมพ์แบบแม่พิมพ์พืน้ลกึ 
การพิมพ์ซิลค์สกรีน การพิมพ์แบบแมพ่ิมพ์พืน้นนู ซึง่วตัถสุว่นใหญ่ท าจากยางหรือโพลเิมอร์ 

18119 กำรพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การพิมพ์หนังสือและโบรชัว เพลงและต้นฉบบัเพลง สมุดแผนที่ แผนที่โลก แผ่นโฆษณา 
แค็ตตาล็อก หนงัสือเชิญชวนและสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาอื่นๆ ดวงตราไปรษณียากร อากรแสตมป์  
ใบเอกสารสิทธิ เช็ค และเอกสารป้องกัน การปลอมแปลง สมุดบนัทึกประจ าวนั ปฏิทิน        
เอกสารทางธุรกิจและสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ  เคร่ืองเขียนส่วนบุคคลและสิ่งพิมพ์อื่นๆ                         
ที่พิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ออฟเซต โฟโตกราเวอ การพิมพ์แบบนูน และเคร่ืองพิมพ์อื่นๆ        
เคร่ืองท าส าเนา เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองป๊ัมนนู ฯลฯ รวมถึงการพิมพ์ด่วน การพิมพ์
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โดยตรงลงบนผ้าผลิตภณัฑ์จากกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ และกระเบือ้งดินเผา          
(ยกเว้น การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนผ้าและผ้าส าหรับตดัเคร่ืองแตง่กาย) การพิมพ์บตัรอจัฉริยะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนผ้าและผ้าส าหรับตดัเคร่ืองแตง่กาย ดกิูจกรรม 13132 
-  การผลติผลติภณัฑ์กระดาษ ดหูมูย่อ่ย 1709 
-  การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่สิง่พิมพ์ ดหูมูใ่หญ่ 581 
-  การถ่ายเอกสาร ดกิูจกรรม 82191 
 

1812  กำรบริกำรที่เกี่ยวเน่ืองกับกำรพิมพ์  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการเข้าเล่มของกระดาษพิมพ์  เช่น เป็นหนังสือ เป็นโบรชัวร์ เป็นนิตยสาร                     
เป็นแค็ตตาล็อก และอื่นๆ โดยการพบั การน ามารวมกนั การเย็บ การทากาว การเรียงหน้า การสอย           
การเข้าเลม่ด้วยกาว การตดัขอบ ป๊ัมทอง การจดัหน้าและองค์ประกอบ การจดัตวัหนงัสือ การจดัรูป
ประกอบข้อมลูก่อนการพิมพ์ รวมถึงการสแกนและแยกสี การตบแต่งภาพอิเล็กทรอนิกส์ การบริการ       
ท าเพลท รวมถึงการสร้างภาพและท าเพลท (ส าหรับการพิมพ์เลตเตอร์เพรสและออฟเซ็ท) การแกะและ
กดัแม่พิมพ์ทรงกระบอกส าหรับ การพิมพ์แบบแม่พิมพ์พืน้ลกึ (gravure) ขัน้ตอนการท าเพลทเพื่อให้ได้
เพลทที่พร้อมพิมพ์ รวมถึงการท าโฟโต้โพลิเมอร์เพลท การเตรียมเพลทและแม่พิมพ์ป๊ัมนนูเพื่อพิมพ์นูน
หรือ พิมพ์ตวัอย่างสิ่งพิมพ์ ผลงานทางศิลปะ รวมถึงแม่พิมพ์หินแผ่นเรียบและแม่พิมพ์ไม้ การผลิตซ า้
ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสิง่พิมพ์ เช่น ภาพร่าง โครงร่าง ตวัอย่างหนงัสือ ก่อนการพิมพ์ (dummy) 
และอื่นๆ การท างานศิลปะอื่นๆ เช่น แม่พิมพ์ป๊ัมลึกหรือแม่พิมพ์ป๊ัมนูน การท าส าเนาอกัษรเบรล          
การกระแทกและการเจาะ การอดัลายนนู การเคลือบน า้ยาและการท าให้ติดกนัเป็นชัน้ๆ การเรียงหน้า
และการสอดแทรกหน้า การท ารอยพบั 
18121 กำรบริกำรก่อนกำรพิมพ์ 

การจดัหน้าและองค์ประกอบ การจดัตวัหนงัสือ การจดัรูปประกอบ ข้อมลูก่อนการพิมพ์ รวมถึง
การสแกนและแยกสี การตบแต่งภาพอิเล็กทรอนิกส์ การบริการท าเพลท รวมถึงการสร้างภาพ
และท าเพลท (ส าหรับการพิมพ์เลตเตอร์เพรสและออฟเซ็ท) การแกะและกดัแม่พิมพ์ทรงกระบอก
ส าหรับการพิมพ์แบบแมพ่ิมพ์พืน้ลกึ (gravure) ขัน้ตอนการท าเพลทเพื่อให้ได้เพลทที่พร้อมพิมพ์ 
รวมถึงการท าโฟโต้โพลิเมอร์เพลท การเตรียมเพลทและแม่พิมพ์ป๊ัมนูนเพื่อพิมพ์นูนหรือพิมพ์
ตวัอย่างสิ่งพิมพ์ (proof) ผลงานทางศิลปะ รวมถึงแม่พิมพ์หินแผ่นเรียบและแม่พิมพ์ไม้           
การผลิตซ า้ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสิ่งพิมพ์ เช่น ภาพร่าง โครงร่าง ตวัอย่างหนงัสือก่อน
การพิมพ์ (dummy) และอื่นๆ การท างานศิลปะอื่นๆ เช่น แม่พิมพ์ป๊ัมลกึ หรือแม่พิมพ์ป๊ัมนูน     
การท าส าเนาอกัษรเบรล การกระแทก และการเจาะ การอดัลายนูน การเคลือบน า้ยา และ          
การท าให้ติดกนัเป็นชัน้ๆ การเรียงหน้าและการสอดแทรกหน้า การท ารอยพบั 

18122 กำรบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกบักำรพิมพ์ 
การเข้าเลม่ของกระดาษพิมพ์ เช่น เป็นหนงัสือ โบรชวั นิตยสาร ฯลฯ โดยการพบั การน ามา
รวมกนั การเย็บ การทากาว การเรียงหน้า การสอย การเข้าเลม่ด้วยกาว การตดัขอบ ป๊ัมทอง   
ป๊ัมงานบนกระดาษ  
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182  1820  18200 กำรผลิตซ ำ้สื่อบันทึก  
การผลติซ า้จากบนัทึกต้นฉบบัดนตรี หรือการบนัทึกเสียงอื่นๆ ลงบนแผ่นซีดีและเทปการผลิตซ า้
จากบนัทึกต้นฉบบัภาพยนตร์และวีดิทศัน์อื่นๆ ลงบนแผ่นซีดีและเทป การผลิตซ า้จากบนัทึก
ต้นฉบบัซอฟต์แวร์และข้อมลู ลงบนแผน่ดิสก์และเทป 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติซ า้สิง่พิมพ์ ดหูมูย่อ่ย 1811 
-  การจดัท าซอฟต์แวร์ ดหูมูย่อ่ย 5820 
-  การผลิตและการเผยแพร่ภาพยนตร์ แถบวีดิทศัน์และภาพยนตร์บนดีวีดีหรือสิ่งที่คล้ายกัน      

ดหูมูย่อ่ย 5911, 5912 และ 5913 
-  การผลติซ า้ฟิล์มภาพยนตร์ เพื่อเผยแพร่ในโรงมหรสพ ดหูมูย่อ่ย 5912 
-  การผลติซ า้จากบนัทกึต้นฉบบัของสิง่บนัทกึหรือวสัดโุสตทศันปูกรณ์ ดหูมูย่อ่ย 5920 
 

 19  กำรผลิตถ่ำนโค้ก ผลิตภณัฑ์จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม  
หมวดย่อยนี ร้วมถึ งการแปรรูปน า้มันดิบและถ่านหินใ ห้ เ ป็นผลิตภัณฑ์ที่น า ไปใ ช้ประโยชน์ได้             

กระบวนการหลัก คือ การกลั่นปิโตรเลียม ซึ่งเก่ียวข้องกับการแยกน า้มันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี            
องค์ประกอบต่างๆ เช่น การแตกตวัของน า้มนั (cracking) และการกลัน่ (distillation) รวมถึงวิธีการผลิต
ผลิตภณัฑ์โดยตรง เช่น ถ่านโค้ก บิวเทน โพรเพน น า้มนัเบนซิน น า้มนัก๊าด น า้มนัเตา ฯลฯ ตลอดจน               
การให้บริการด้านกระบวนการต่างๆ เช่น การผลิตตามสัง่และการผลิต ก๊าซประเภทต่างๆ เช่น อีเทน โพรเพน 
และบิวเทน ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ที่ได้จากการกลัน่ปิโตรเลยีม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติก๊าซในหนว่ยอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 2011 
-  การผลติก๊าซอตุสาหกรรม ดหูมูย่อ่ย 2011 
-  การแยกก๊าซธรรมชาติ มีเทน อีเทน บิวเทนหรือโพรเพน ดหูมูย่อ่ย 0620 
-  การผลิตก๊าซเชือ้เพลิง นอกเหนือไปจาก ก๊าซปิโตรเลียม เช่น ก๊าซจากถ่านหิน ก๊าซจากน า้ โปรดิวเซอร์ก๊าซ 

(producer gas) และก๊าซจากการท างาน ดหูมูย่อ่ย 3520 
-  การผลติผลติภณัฑ์ปิโตรเคมีจากวตัถดุิบที่ได้จากกระบวนการกลัน่ปิโตรเลยีม ดหูมวดยอ่ย 20 
 

191  1910  19100 กำรผลิตผลิตภณัฑ์ถ่ำนโค้ก  
การด าเนินการเก่ียวกับถ่านโค้ก การผลิตถ่านโค้กและกึ่งถ่านโค้ก การผลิตน า้มนัที่ได้จาก        
การกลัน่สลายถ่านหินหรือถ่านโค้กที่ได้จากการกลัน่สลายถ่านหิน การผลิตก๊าซจากถ่านโค้ก       
การผลติถ่านหินดิบและน า้มนัดินจากลกิไนต์ รวมทัง้การอดัก้อนถ่านโค้ก 
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192  1920  กำรผลิตผลิตภณัฑ์ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลิตเชือ้เพลิงที่เป็นของเหลวหรือก๊าซหรือผลิตภณัฑ์อื่นๆ จากน า้มนัดิบ แร่บิทมูินสั
หรือผลติภณัฑ์ที่ได้จากการสกดัแร่ดงักลา่ว การกลัน่น า้มนัดิบท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรม 
ได้แก่ การกลัน่ล าดบัส่วน การกลัน่น า้มนัดิบและการแตกตวัของน า้มนั ซึ่งรวมถึงการผลิตเชือ้เพลิง
ส าหรับเคร่ืองยนต์ เช่น น า้มนัเบนซิน น า้มนัก๊าด ฯลฯ การผลิตเชือ้เพลิงทัง้ชนิดเบา ปานกลาง และหนกั 
ก๊าซจากกระบวนการกลัน่น า้มนั เช่น อีเทน โพรเพน บิวเทน ฯลฯ การผลิตน า้มนัหลอ่ลื่นพืน้ฐานหรือ
จาระบี รวมทัง้จากน า้มนัใช้แล้ว การผลิตผลิตภณัฑ์ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเพื่อการผลิต      
ยางมะตอยราดถนน การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ เช่น ไวต์สปิริต วาสลิน ไขพาราฟิน ปิโตรลาตมั ฯลฯ        
การผลิตถ่านหินคุณภาพสงูและถ่านลิกไนต์อดัแท่ง การผลิตปิโตรเลียมอดั รวมทัง้การผสมเชือ้เพลิง
ชีวภาพ เช่น การผสมแอลกอฮอล์กบัน า้มนั (ก๊าซโซฮอล์) 
19201 กำรผลิตผลิตภณัฑ์ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม 

การผลิตเชือ้เพลิงที่เป็นของเหลวหรือก๊าซหรือผลิตภณัฑ์อื่นๆ จากน า้มันดิบ แร่บิทูมินสัหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดแร่ดังกล่าว  การกลัน่น า้มันดิบเก่ียวข้องกับกิจกรรมที่มากกว่า             
1 กิจกรรม ได้แก่ การกลัน่ล าดบัสว่น การกลัน่น า้มนัดิบและการแตกตวัของน า้มนั ซึ่งรวมถึง      
การผลิตเชือ้เพลิงส าหรับเคร่ืองยนต์ เช่น น า้มนัเบนซิน น า้มนัก๊าด ฯลฯ การผลิตเชือ้เพลิง         
ทัง้ชนิดเบา ปานกลาง และหนกั ก๊าซจากกระบวนการกลัน่น า้มนั เช่น อีเทน โพรเพน บิวเทน ฯลฯ 

19202 กำรผลิตเชือ้เพลงิชีวภำพ 
การผลติเชือ้เพลงิชีวภาพโดยการผสมแอลกอฮอล์กบัน า้มนั เช่น ก๊าซโซฮอล์ 

19209 กำรผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตน า้มนัหลอ่ลื่นพืน้ฐานหรือจาระบี รวมทัง้จากน า้มนัใช้แล้ว การผลิตผลิตภณัฑ์ส าหรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  และเพื่อการผลิตยางมะตอยราดถนน การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ              
เช่น ไวต์สปิริต วาสลนิ ไขพาราฟิน ปิโตรลาตมั ฯลฯ การผลิตถ่านหินคณุภาพสงูและถ่านลิกไนต์
อดัแทง่ การผลติปิโตรเลยีมอดั 
 

20  กำรผลิตเคมีภณัฑ์ และผลิตภณัฑ์เคมี  
หมวดยอ่ยนีร้วมถึงการเปลีย่นวตัถดุิบประเภทอินทรีย์และอนินทรีย์ ด้วยกระบวนการทางเคมีเป็นผลิตภณัฑ์ 

ซึง่เป็นการผลติเคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐานในอตุสาหกรรมขัน้ต้น โดยแยกออกจากอตุสาหกรรมขัน้กลางและขัน้ปลาย 
ที่ได้จากกระบวนการท่ีตอ่เนื่องจากเคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน 

 
201  กำรผลิตเคมีภณัฑ์ขัน้มูลฐำน ปุ๋ยเคมีและสำรประกอบไนโตรเจน พลำสติกและยำงสังเครำะห์ขัน้ต้น  

หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการผลิตเคมีภัณฑ์ขัน้มูลฐาน  ปุ๋ ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจนที่เก่ียวข้องอื่นๆ รวมทัง้
พลาสติกและยางสงัเคราะห์ในขัน้ต้น 
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2011  กำรผลิตเคมีภณัฑ์ขัน้มูลฐำน  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเคมีภณัฑ์ด้วยการใช้กระบวนการขัน้พืน้ฐาน  เช่น การแตกตวัของน า้มนัด้วย
ความร้อนและการกลัน่ ผลผลติจากกระบวนการดงักลา่วนีม้กัเป็นการแยกธาตเุคมีเดี่ยวหรือเป็นการแยก
สารประกอบทางเคมี ซึง่รวมถึงการผลติก๊าซอนินทรีย์แบบเหลวและแบบอดั ที่ใช้ในงานอตุสาหกรรมและ
ในทางการแพทย์ เช่น ก๊าซตา่งๆ ก๊าซที่ให้ความเยน็ (ใช้กบัตู้ เย็น) ก๊าซผสมที่ใช้ในอตุสาหกรรม ก๊าซเฉ่ือย 
เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซที่แยกได้ การผลิตสีย้อมผ้าและสีผงจากแหลง่ต่างๆ ในรูปพืน้ฐานหรือ       
รูปเข้มข้น การผลติธาตเุคมี การผลติกรดอนินทรีย์ ยกเว้น กรดดินประสิว การผลิตด่างอลัคาไลน์ น า้ด่าง
และน า้ด่างอนินทรีย์พืน้ฐานอื่นๆ ยกเว้น แอมโมเนีย การผลิตสารประกอบทางอนินทรีย์ การผลิต
เคมีภณัฑ์อินทรีย์ขัน้มลูฐาน เช่น อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตวัและไม่อิ่มตวั ไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่
อิ่มตวัและไม่อิ่มตัว อะไซคลิกแอลกอฮอล์ และไซคลิกแอลกอฮอล์ กรดโมโนคาร์บอกซิลิก และ           
กรดโพลีคาร์บอกซิลิก รวมทัง้กรดน า้ส้ม สารประกอบที่มีออกซิเจนอื่นๆ รวมทัง้แอลดีไฮด์ คีโทนส์           
ควิโนนส์และสารประกอบที่มีออกซิเจนมากกว่าหนึ่งโมเลกุลขึน้ไป  กลีเซอรอลสงัเคราะห์ สารประกอบ
อินทรีย์ที่มีไนโตรเจนรวมทัง้สารประกอบอามีนส์ การหมกัอ้อย ข้าวโพดหรือพืชอื่นๆ ที่คล้ายกนั เพื่อผลิต
แอลกอฮอล์และเอสเตอร์ สารประกอบอินทรีย์อื่นๆ รวมทัง้ผลิตภณัฑ์จากการเผาไม้ เช่น ถ่าน ฯลฯ        
การผลติน า้กลัน่ การผลติผลติภณัฑ์สารสงัเคราะห์ที่ให้กลิ่นหอม (สารอะโรเมติกส์) การย่างเหล็กไพไรต์ 
นอกจากนีย้งัรวมถึงการผลติผลติภณัฑ์สารเรืองแสงหรือลมูิโนฟอร์ส การแตง่แร่ยเูรเนียมและทอเรียม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การแยกก๊าซเชือ้เพลงิ เช่น มีเทน อีเทน บิวเทนหรือโพรเพน ดหูมูย่อ่ย 0620 
-  การผลติก๊าซเชือ้เพลงิ เช่น อีเทน บิวเทนหรือโพรเพน ที่ได้จากการกลัน่น า้มนั ดหูมูย่อ่ย 1920 
-  การผลติปุ๋ ยที่มีสว่นผสมไนโตรเจน และสารประกอบไนโตรเจน ดหูมูย่อ่ย 2012 
-  การผลติแอมโมเนีย ดหูมูย่อ่ย 2012 
-  การผลติแอมโมเนียมคลอไรด์ ดหูมูย่อ่ย 2012 
-  การผลติไนไตรต์และดินประสวิ ดหูมูย่อ่ย 2012 
-  การผลติแอมโมเนียมคาร์บอเนต ดหูมูย่อ่ย 2012 
-  การผลติพลาสติกขัน้ต้น ดหูมูย่อ่ย 2013 
-  การผลติยางสงัเคราะห์ขัน้ต้น ดหูมูย่อ่ย 2013 
-  การผลติสย้ีอมส าเร็จรูปและสผีง ดหูมูย่อ่ย 2022 
-  การผลติกลเีซอรอลดิบ ดหูมูย่อ่ย 2023 
-  การผลติน า้มนัหอมระเหยธรรมชาติ ดหูมูย่อ่ย 2029 
-  การผลติน า้หอมที่ได้จากธรรมชาติ ดหูมูย่อ่ย 2029 
-  การผลติกรดซาลซิิลกิและโออาซิทิลซาลซิิลกิ ดหูมูย่อ่ย 2100 
20111 กำรผลิตก๊ำซที่ใช้ในงำนอุตสำหกรรม 

การผลิตก๊าซอนินทรีย์แบบเหลว และแบบอัดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและในทางการแพทย์         
เช่น ก๊าซต่างๆ ก๊าซที่ให้ความเย็น (ใช้กับตู้ เย็น) ก๊าซผสมที่ใช้ในอุตสาหกรรม ก๊าซเฉ่ือย            
เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซที่แยกได้ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การแยกก๊าซเชือ้เพลงิ เช่น มีเทน อีเทน บิวเทนหรือโพรเพน ดกิูจกรรม 06200 
-  การผลิตก๊าซเชือ้เพลิง เช่น อีเทน บิวเทนหรือโพรเพน ที่ได้จากการกลั่นน า้มัน                        

ดกิูจกรรม 19201 
20112 กำรผลิตสีย้อมผ้ำและสีผง 

การผลิตสีย้อมผ้าและสีผงจากแหล่งต่างๆ ในรูปพืน้ฐานหรือรูปเข้มข้น การผลิตผลิตภณัฑ์         
สารเรืองแสงหรือลมูิโนฟอร์ส 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสย้ีอมส าเร็จรูปและสผีง ดกิูจกรรม 20221 

20113 กำรผลิตเคมีภณัฑ์อนินทรีย์ขัน้มูลฐำนอื่นๆ 
การผลิตธาตุเคมี การผลิตกรดอนินทรีย์ ยกเว้น กรดดินประสิว (กรดไนตริก) การผลิต              
ดา่งอลัคาไลน์ น า้ดา่งและน า้ดา่งอนินทรีย์พืน้ฐานอื่นๆ ยกเว้น แอมโมเนีย การผลิตสารประกอบ     
อนินทรีย์อื่นๆ การยา่งแร่เหลก็ไพไรต์ การผลิตน า้กลัน่ที่ใช้กบัแบตเตอร่ี การแต่งแร่ยเูรเนียมและ
ทอเรียม รวมถึงการผลติเชือ้เพลงิปรมาณ ู
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติปุ๋ ยที่มีสว่นผสมไนโตรเจนและสารประกอบไนโตรเจน ดหูมูย่อ่ย 2012 
-  การผลติแอมโมเนีย ดกิูจกรรม 20122 
-  การผลติแอมโมเนียมคลอไรด์ ดกิูจกรรม 20122 
-  การผลติไนไตรต์และดินประสวิ ดกิูจกรรม 20122 
-  การผลติแอมโมเนียมคาร์บอเนต ดกิูจกรรม 20122 
-  การผลติน า้หอมที่ได้จากการกลัน่ ดกิูจกรรม 20293 

20114 กำรผลิตแอลกอฮอล์และเอสเตอร์ 
การผลิตแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) และเอสเตอร์ โดยการหมกั เช่น อ้อย มนัส าปะหลงั            
หรือพืชอื่นๆ ที่คล้ายกนัและกากน า้ตาล ฯลฯ 

20115 กำรผลิตเคมีภณัฑ์อินทรีย์ขัน้มูลฐำนอื่นๆ 
การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขัน้มูลฐาน เช่น อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัว และไม่อิ่มตัว            
ไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตวั และไม่อิ่มตัว อะไซคลิก และไซคลิกแอลกอฮอล์ กรดโมโน                      
คาร์บอกซิลกิ และกรดโพลคิาร์บอกซิลกิ รวมถึงกรดน า้ส้ม สารประกอบท่ีมีออกซิเจนอื่นๆ รวมถึง
แอลดีไฮด์ คีโทนส์ ควิโนนส์ และสารประกอบท่ีมีออกซิเจนมากกวา่หนึง่โมเลกลุขึน้ไป กลีเซอรอล
สงัเคราะห์ สารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน  รวมทัง้สารประกอบอามีนส์ สารประกอบ          
อินทรีย์อื่นๆ รวมถึงผลิตภณัฑ์ที่ได้จากการเผาไม้ (เช่น ถ่าน) การผลิตถ่านจากวสัดชีุวมวล         
(เช่น ซงัข้าวโพด แกลบ กะลา ฯลฯ) การผลติผลติภณัฑ์สารอะโรเมติกส์ การผลติน า้มนัจากสบูด่ า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเผาถ่านในป่าตามวิธีดัง้เดิมที่ปฏิบตัิกนัมา ดกิูจกรรม 02200 
-  การผลติพลาสติกขัน้ต้น ดกิูจกรรม 20131 
-  การผลติยางสงัเคราะห์ขัน้ต้น ดกิูจกรรม 20132 
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-  การผลติกลเีซอรอลดิบ ดกิูจกรรม 20231 
-  การผลติน า้มนัหอมระเหยธรรมชาติ ดกิูจกรรม 20293 
-  การผลติกรดซาลซิิลคิและกรดโออาซิทิคซาลซิิลคิ ดกิูจกรรม 21001 

 
 2012 กำรผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยที่มีธำตุไนโตรเจนเป็นสำรประกอบ  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยที่มีธาตไุนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ในรูปปุ๋ ยเชิงเดี่ยวหรือ
ในรูปปุ๋ ยเชิงซ้อน ยเูรีย เกลือฟอสเฟตธรรมชาติและเกลือโพแทสเซียมธรรมชาติ การผลิตผลิตภณัฑ์        
ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ  ได้แก่ กรดดินประสิวและกรดซัลโฟไนตริก  แอมโมเนีย         
แอมโมเนียมคลอไรด์ แอมโมเนียมคาร์บอเนตไนไตรต์และดินประสิว  นอกจากนีย้งัรวมถึงการผลิต         
ดินปลูกต้นไม้ที่มีซากพืชเป็นส่วนผสมหลักและการผลิตดินปลูกต้นไม้ที่ เป็นส่วนผสมระหว่าง               
ดินธรรมชาติ ทราย โคลนและแร่ธาตตุา่งๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าเหมืองกวาโน ดหูมูย่อ่ย 0891 
-  การผลติเคมีภณัฑ์เพื่อการเกษตร เช่น ยาปราบศตัรูพืช ดหูมูย่อ่ย 2021 
-  การด าเนินงานเก่ียวกบัการผลติปุ๋ ยอินทรีย์จากขยะ ดหูมูย่อ่ย 3821 
20121 กำรผลิตปุ๋ยเคม ี

การผลิตปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยที่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมในรูปปุ๋ ยเชิงเดี่ยวหรือ                  
ในรูปปุ๋ ยเชิงซ้อน ยูเรีย เกลือฟอสเฟตธรรมชาติและเกลือโพแทสเซียมธรรมชาติ  การผลิต          
ดินปลกูต้นไม้ที่มีซากพืช เป็นส่วนผสมหลกัและการผลิตดินปลกูต้นไม้ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง     
ดินธรรมชาติ ทราย โคลนและแร่ธาตตุา่งๆ 

20122 กำรผลิตสำรประกอบไนโตรเจน 
การผลิตผลิตภณัฑ์ที่มีธาตไุนโตรเจนเป็นสว่นประกอบ เช่น กรดดินประสิวและกรดซลัโฟไนตริก 
แอมโมเนีย แอมโมเนียมคลอไรด์ แอมโมเนียมคาร์บอเนตไนไตรต์และดินประสวิ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าเหมืองกวาโน ดกิูจกรรม 08910 
-  การผลติเคมีภณัฑ์เพื่อการเกษตร เช่น ยาปราบศตัรูพืช ดกิูจกรรม 20210 
-  การด าเนินการเก่ียวกบัการผลติปุ๋ ยอินทรีย์จากขยะ ดกิูจกรรม 38213 

 
 2013  กำรผลิตพลำสติกและยำงสังเครำะห์ขัน้ต้น  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเรซิน พลาสติกและสารที่มีความยืดหยุ่นแบบยางธรรมชาติ และการผสมเรซิน
ในขัน้ต้น รวมทัง้การผลติเรซินสงัเคราะห์ ซึง่รวมถึงการผลติพลาสติกขัน้ต้น เช่น พอลเีมอร์ รวมทัง้เอทิลนี 
โพรพิลนี สไตรีน ไวนิลคลอไรด์ ไวนีลอาซีเตตและอะครีลิกส์ พอลีเอไมด์ ฟีโนลิกและอิพอกไซด์เรซินและ
พอลียเูรเทน แอลคีดเรซินและพอลีเอสเตอร์เรซินและพอลีอีเทอร์ ซิลิโคน ตวัแลกเปลี่ยนไอออนที่มี         
พอลิเมอร์เป็นฐานการผลิตยางสงัเคราะห์ขัน้ต้น เช่น ยางสงัเคราะห์ แฟคติส การผลิตสว่นผสมของ      
ยางสงัเคราะห์กบัยางธรรมชาติ หรือยางที่มีลกัษณะเหมือนยางไม้ เช่น บาลาตา นอกจากนีย้งัรวมถึง     
การผลติเซลลโูลสและอนพุนัธุ์เคมีของเซลลโูลส 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเส้นใยเทียมและเส้นใยสงัเคราะห์ เส้นใยและเส้นด้าย ดหูมูย่อ่ย 2030 
-  การตดัผลติภณัฑ์พลาสติก ดหูมูย่อ่ย 3830 
20131 กำรผลิตเมด็พลำสติกและพลำสตกิขัน้ต้น 

การผลติเรซิน พลาสติกและสารที่มีความยืดหยุ่นแบบยางธรรมชาติ และการผสมเรซินในขัน้ต้น 
รวมทัง้การผลิตเรซินสงัเคราะห์ ซึ่งรวมถึงการผลิตพลาสติกขัน้ต้น เช่น พอลีเมอร์ รวมทัง้เอทิลีน 
โพรพิลีน สไตรีน ไวนิลคลอไรด์ ไวนีลอาซีเตตและอะครีลิกส์  พอลีเอไมด์ ฟีโนลิกและ                    
อิพอกไซด์เรซิน และพอลียเูรเทน แอลคีดเรซิน และพอลีเอสเตอร์เรซิน และพอลีอีเทอร์ ซิลิโคน      
ตวัแลกเปลี่ยนไอออนที่มีพอลิเมอร์เป็นฐาน การผลิตเซลลโูลส และอนุพนัธุ์เคมีของเซลลโูลส 
รวมถึงการผลติไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

20132 กำรผลิตยำงสังเครำะห์ขัน้ต้น 
การผลิตยางสงัเคราะห์ขัน้ต้น การผลิตแฟคติซ การผลิตส่วนผสมของยางสงัเคราะห์กับ             
ยางธรรมชาติหรือยางที่มีลกัษณะเหมือนยางไม้ เช่น บาลาตา 
 

202  กำรผลิตผลิตภณัฑ์เคมีชนิดอื่นๆ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีที่นอกเหนือไปจากเคมีภณัฑ์ขัน้มูลฐานและเส้นใยประดิษฐ์ รวมถึง        
การผลิตสินค้าต่างๆ หลายชนิด เช่น ยาปราบศตัรูพืช สีและหมึก สบู่ ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด น า้หอมและ
ผลิตภณัฑ์ในห้องน า้ การผลิตผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบัระเบิดและผลิตภณัฑ์ดอกไม้ไฟและพลุ เคมีภณัฑ์ส าหรับใช้    
ในการถ่ายรูป (รวมทัง้ฟิล์มถ่ายรูปและกระดาษไวแสง) เจลาติน และการเตรียมสว่นผสมที่ใช้ในการวินิจฉยัโรค 
 
2021  20210 กำรผลิตยำปรำบศัตรูพืชและเคมีภณัฑ์อื่นๆ เพื่อกำรเกษตร  

การผลิตยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหน ูยาฆ่าเชือ้รา ยาท าลายวชัพืช การผลิตผลิตภณัฑ์ก าจดัการงอก
และการควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช การผลิตยาฆ่าเชือ้โรค (ที่ใช้ในงานเกษตรกรรม         
และอื่นๆ) รวมทัง้การผลติเคมีภณัฑ์เพื่อการเกษตรอื่นๆ ด้วย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยที่มีธาตไุนโตรเจนเป็นสารประกอบ ดหูมูย่อ่ย 2012 
 

2022  กำรผลิตสี น ำ้มันชักเงำและสำรเคลือบประเภทเดียวกัน หมึกพิมพ์และน ำ้มันทำไม้  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติสทีาและน า้มนัชกัเงา น า้ยาเคลอืบหรือแลกเกอร์ การผลิตสีผงและสีย้อม และส ี
การผลิตน า้ยาเคลือบเงา และเอนโกบ (engobes) หรือสารที่คล้ายกนัการผลิตน า้มนัทาไม้ การผลิต
สารประกอบท่ีใช้ในการยาแนว หรือวสัดทุี่คล้ายกนัที่ใช้ในการอดุร่อง หรือการเตรียมท าพืน้ผิว การผลิต
สารท าละลายที่เป็นสารอินทรีย์ผสมและทินเนอร์ การผลิตสีส าเร็จรูป หรือน า้ยาล้างน า้มนัชกัเงา รวมทัง้
การผลติหมกึพิมพ์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสย้ีอมผ้าและสผีง ดหูมูย่อ่ย 2011 
-  การผลติหมกึที่ใช้เขียนและวาด ดหูมูย่อ่ย 2029 
20221 กำรผลิตส ีน ำ้มันชักเงำและสำรเคลือบประเภทเดียวกนั และน ำ้มันทำไม้ 
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การผลติสทีา สทีาสิง่ปลกูสร้าง เช่น สีน า้มนั สีพลาสติก สีน า้ และน า้มนัชกัเงา น า้ยาเคลือบหรือ
แลกเกอร์ การผลิตสีผงและสีย้อมส าเร็จรูป และสี การผลิตน า้ยาเคลือบเงา และเอนโกบหรือ      
สารท่ีคล้ายกนั การผลติน า้มนัทาไม้ การผลติสารประกอบที่ใช้ในการยาแนวหรือวสัดทุี่คล้ายกนัท่ี
ใช้ในการอุดร่องหรือการเตรียมท าพืน้ผิว การผลิตสารท าละลายที่เป็นสารอนินทรีย์ผสม  และ       
ทินเนอร์ การผลติสสี าเร็จรูป หรือน า้ยาล้างน า้มนัชกัเงา 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสย้ีอมผ้าและสผีง ดกิูจกรรม 20112 

20222 กำรผลิตหมึกพิมพ์และผงหมึก 
การผลติหมกึพิมพ์และผงหมกึ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติหมกึที่ใช้เขียนและวาด ดกิูจกรรม 20299 
 

 2023  กำรผลิตสบู่และสำรซักฟอก ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดและขัดเงำ น ำ้หอมและผลิตภัณฑ์          
ในห้องน ำ้  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติสารอินทรีย์ที่มีคณุสมบตัิลดแรงตึงผิว การผลิตสบู่ การผลิตกระดาษ เส้นใยอดั 
ผ้าสกัหลาด ฯลฯ ที่เคลือบหรือห่อหุ้มด้วยสบู่หรือผงซกัฟอก การผลิตกลีเซอรอล  การผลิตสารที่มี
คณุสมบตัิลดแรงตงึผิว เช่น ผงซกัฟอกและสบู่เหลว น า้ยาล้างจาน น า้ยาปรับผ้านุ่ม การผลิตผลิตภณัฑ์
ท าความสะอาดและขัดเงา น า้หอม ปรับอากาศหรือดับกลิ่นในห้อง  ขีผ้ึง้เทียมและขีผ้ึง้ส าเร็จรูป           
ครีมส าหรับขดัเคร่ืองหนงั ครีมส าหรับขดัพืน้ไม้ ครีมส าหรับขดัตวัถงัรถยนต์ แก้วและโลหะ ครีมและผงขดั
ท าความสะอาด รวมทัง้กระดาษและเส้นใยอดั ฯลฯ ที่เคลือบหรือหุ้มด้วยครีมและผงขดัท าความสะอาด 
การผลิตน า้หอมและผลิตภณัฑ์ในห้องน า้ เช่น น า้หอมและสบู่เหลว เคร่ืองส าอาง ครีมกันแดดและ         
ครีมทาผิว ผลิตภณัฑ์ตกแต่งเล็บมือ และเล็บเท้า แชมพ ูสระผม น า้ยาเคลือบเส้นผม ยาดดัและยืดผม       
ยาสีฟัน ผลิตภณัฑ์ส าหรับอนามยัในช่องปากและสารยึดเกาะทางทนัตกรรม ครีมโกนหนวด รวมทัง้     
น า้ยาก่อนและหลงัโกนหนวด ยาระงบักลิน่กาย เกลอือาบน า้ และครีมก าจดัขน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสารช่วยแยก สารประกอบท่ีมีโครงสร้างทางเคมี ดหูมูย่อ่ย 2011 
-  การผลติกลเีซอรอลสงัเคราะห์จากผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ดหูมูย่อ่ย 2011 
-  การสกดัและการกลัน่น า้มนัหอมระเหยธรรมชาติ ดหูมูย่อ่ย 2029 
20231 กำรผลิตสบู่และสำรซักฟอก ผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในกำรท ำควำมสะอำดและขัดเงำ 

การผลิตสารอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว  การผลิตสบู่ การผลิตกระดาษเส้นใยอัด 
(wadding) ผ้าสกัหลาด ฯลฯ ที่เคลือบหรือหุ้มด้วยสบู่หรือผงซกัฟอก การผลิตกลีเซอรอล         
การผลติสารที่มีคณุสมบตัิลดแรงตงึผิว เช่น ผงซกัฟอก สบู่เหลว น า้ยาล้างจาน น า้ยาปรับผ้านุ่ม 
การผลติผลติภณัฑ์ท าความสะอาดและขดัเงา น า้หอมปรับอากาศ หรือดบักลิ่นในห้อง ขีผ้ึง้เทียม
และขีผ้ึง้ส าเร็จรูป ครีมส าหรับขดัเคร่ืองหนงั ครีมส าหรับขดัพืน้ไม้ ครีมส าหรับขดัตวัถงัรถยนต์ 
แก้วและโลหะ ครีมและผงขัดท าความสะอาด และเส้นใยอัด (wadding) ที่เคลือบหรือ                
หุ้มด้วยสิง่เหลา่นี ้
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสารช่วยแยกสารประกอบที่มีโครงสร้างทางเคมี ดหูมูย่อ่ย 2011 
-  การผลติกลเีซอรอลสงัเคราะห์จากผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ดกิูจกรรม 20115 

20232 กำรผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส ำอำง และผลิตภณัฑ์ในห้องน ำ้ 
การผลิตน า้หอมและผลิตภัณฑ์ในห้องน า้  เช่น น า้หอมและเคร่ืองส าอาง ครีมกันแดดและ          
ครีมทาผิว ผลิตภณัฑ์ตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า แชมพสูระผม น า้ยาเคลือบเส้นผม ยาดดั            
และยืดผม ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์ส าหรับอนามัยในช่องปากและสารยึดเกาะทางทันตกรรม              
ครีมโกนหนวด รวมทัง้น า้ยาก่อนและหลงัโกนหนวด ยาระงับกลิ่นกาย เกลืออาบน า้ และ          
ครีมก าจดัขน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การสกดัและการกลัน่น า้มนัหอมระเหยธรรมชาติ ดกิูจกรรม 20293 
 

 2029  กำรผลิตผลิตภณัฑ์เคมีชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตผงดินปืน การผลิตผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบัระเบิดและการผลิต ดอกไม้ไฟและพลุ 
รวมทัง้จอกกระทบแตก พลสุญัญาณ ฯลฯ การผลิตเจลาตินและสารอนพุนัธุ์ของเจลาติน กาวและ       
กาวชนิดพิเศษ ส าเร็จรูป รวมทัง้กาวยางและกาวชนิดพิเศษที่มียางเป็นสว่นผสมหลกั การผลติผลติภณัฑ์
สกดัจากวสัดธุรรมชาติที่ให้กลิน่หอม การผลติวตัถดุิบที่ใช้ท าเรซิน การผลติน า้หอมที่ได้จากการกลัน่ การ
ผลติสว่นผสมของผลติภณัฑ์ที่มีกลิน่หอม เพื่อใช้ในการผลติน า้หอมและผสมอาหาร การผลิตเพลต ฟิล์ม 
กระดาษไวแสงและวสัดุไวแสงอื่นๆ ที่ใช้ในการถ่ายรูป การผลิตเคมีภณัฑ์ส าหรับใช้ในการถ่ายรูป        
การผลิตผลิตภณัฑ์เคมีชนิดอื่นๆ เช่น เพปโทนและสารอนุพนัธุ์ของเพปโทน สารโปรตีนอื่นๆ และ         
สารอนพุนัธุ์ของโปรตีน น า้มนัหอมระเหย น า้มนัและไขมนัที่ผลิตด้วยกรรมวิธีทางเคมี วสัดตุ่างๆ ที่ใช้ใน
การแต่งส าเร็จสิ่งทอและเคร่ืองหนงั ผงและกาวเหลว ที่ใช้ในการบดักรี การขดัทองเหลืองและการเช่ือม
โลหะ สารที่ใช้ในการชุบโลหะ สารเติมแต่งส าเร็จรูปของปนูซีเมนต์ ถ่านกัมมนัต์ สารเพิ่มคณุภาพใน
น า้มนัหลอ่ลืน่ ตวัเร่งการท ายาง ตวัเร่งปฏิกิริยาทางเคมีและผลิตภณัฑ์เคมีอื่นๆ ที่ใช้ในงานอตุสาหกรรม 
สารต้านการน็อคและสารต้านการเยือกแข็ง สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดลองและสังเคราะห์             
ในห้องปฏิบตัิการ รวมทัง้การผลติหมกึส าหรับเขียนและวาด และการผลติไม้ขีดไฟ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์เคมีในปริมาณมาก ดหูมูย่อ่ย 2011 
-  การผลติน า้กลัน่ ดหูมูย่อ่ย 2011 
-  การผลติผลติภณัฑ์จากสารสงัเคราะห์ที่ให้กลิน่หอม (สารอะโรเมติกส์) ดหูมูย่อ่ย 2011 
-  การผลติหมกึพิมพ์ ดหูมูย่อ่ย 2022 
-  การผลติน า้หอมและผลติภณัฑ์ในห้องน า้ ดหูมูย่อ่ย 2023 
-  การผลติกาวชนิดพิเศษที่มีแอสฟัลต์เป็นสว่นประกอบพืน้ฐาน ดหูมูย่อ่ย 2399 

  



 

 
172 

20291 กำรผลิตผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวกับระเบิด 
การผลิตผงดินปืน การผลิตผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบัระเบิดและการผลิตดอกไม้ไฟและพลุ รวมทัง้         
จอกกระทบแตก พลสุญัญาณ ฯลฯ และการผลติไม้ขีดไฟ 

20292 กำรผลิตกำวและเจลำติน 
การผลิตกาวส าหรับงานอุตสาหกรรมและใช้ในบ้านเรือน  และกาวซึ่งผลิตจากสตัว์ พืชหรือ         
วัสดุพลาสติกสังเคราะห์ รวมถึงการผลิตเจลาตินและสารอนุพันธุ์ของเจลาติน  กาวและ             
กาวชนิดพิเศษส าเร็จรูป รวมทัง้กาวยางและกาวชนิดพิเศษที่มียางเป็นสว่นผสมหลกั 

20293 กำรผลิตน ำ้มันหอมระเหย 
การผลิตผลิตภณัฑ์สกัดจากวสัดุธรรมชาติที่ให้กลิ่นหอม การผลิตเรซินอยด์ การผลิตน า้หอม          
ที่มีกลิน่หอมที่ได้จากการกลัน่น า้มนัหอมระเหย การผลิตน า้มนัหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล์) 
การผลติสว่นผสมของผลติภณัฑ์ที่มีกลิน่หอม เพื่อใช้ในการผลติน า้หอมและผสมอาหาร 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์สารสงัเคราะห์ที่ให้กลิน่หอม (สารอะโรเมติกส์) ดกิูจกรรม 20115 
-  การผลติน า้หอมและผลติภณัฑ์ในห้องน า้ ดกิูจกรรม 20232 

20294 กำรผลิตเคมีภณัฑ์ที่ใช้ในกำรถ่ำยรูป 
การผลิตเพลต ฟิล์ม กระดาษไวแสงและวัสดุที่ไวแสงอื่นๆ ที่ใช้ในการถ่ายรูป การผลิต        
เคมีภณัฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในการถ่ายรูป 

20299 กำรผลิตผลิตภณัฑ์เคมอีื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตผลิตภณัฑ์เคมีชนิดอื่นๆ เช่น เพปโทน สารอนพุนัธ์ของเพปโทนสารโปรตีนอื่นๆ และ      
สารอนพุนัธ์ของโปรตีนซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น น า้มนัและไขมนัที่ผลิตด้วยกรรมวิธีทางเคมี 
วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งส าเร็จสิ่งทอหรือเคร่ืองหนัง  ผงและกาวเหลวที่ใช้ในการบัดกรี                 
การขัดทองเหลืองและการเช่ือมโลหะ สารที่ใช้ในการชุบโลหะ สารเติมแต่งส าเร็จรูปของ
ปนูซีเมนต์ ถ่านกมัมนัต์ สารเพิ่มคณุภาพในน า้มนัหล่อลื่น ตวัเร่งการท ายาง ตวัเร่งปฏิกิริยา      
ทางเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม สารต้านการน็อคและสารต้าน            
การเยือกแข็ง สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดลองและสงัเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการ รวมทัง้         
การผลิตหมึกส าหรับเขียนและวาด  การผลิตไบโอดีเซลจากน า้มันพืชและไขมันสัตว์หรือ            
น า้มนัท่ีใช้แล้ว รวมถึงการผลติเอทานอลจากพืช การผลติแอลกอฮอล์จากมนัส าปะหลงั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้กลัน่ ดกิูจกรรม 20113 
-  การผลติน า้มนัจากสบูด่ า ดกิูจกรรม 20115 
-  การผลติหมกึพิมพ์ ดกิูจกรรม 20222 
-  การผลติน า้หอมและผลติภณัฑ์ในห้องน า้ ดกิูจกรรม 20232 
-  การผลติเกลอือาบน า้ ดกิูจกรรม 20232 
-  การผลติกาวที่มีแอสฟัลต์เป็นสว่นประกอบพืน้ฐาน ดกิูจกรรม 23999 
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203  2030  20300 กำรผลิตเส้นใยประดิษฐ์  
การผลิตเส้นใยสังเคราะห์หรือเส้นใยเทียม  การผลิตเส้นใยขนสัตว์สังเคราะห์และเส้นใย              
ขนสตัว์เทียม การผลิตเส้นใยยงัไม่แปรง หวี หรือผ่านกระบวนการป่ันอื่นๆ การผลิตเส้นด้าย
สงัเคราะห์และเส้นด้ายเทียม เส้นด้ายชนิดที่มีความเหนียวสงู รวมทัง้การผลิตเส้นใยเดี่ยว
สงัเคราะห์หรือเทียม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การป่ันเส้นใยสงัเคราะห์หรือเส้นใยเทียม ดหูมูย่อ่ย 1311 
-  การผลติเส้นด้ายจากเส้นใยประดิษฐ์ที่ท าจากขนสตัว์ ดหูมูย่อ่ย 1311 
 

21  กำรผลิตเภสัชภณัฑ์พืน้ฐำนและกำรผลิตสูตรต ำรับทำงเภสัชกรรม  
หมวดย่อยนีร้วมถึงการผลิตเภสชัภณัฑ์พืน้ฐานและการผลิตสตูรต ารับทางเภสชักรรม  นอกจากนีย้งัรวมถึง

การผลติเคมีภณัฑ์ทางยาและผลติภณัฑ์จากพืชสมนุไพร 
 

210  2100  กำรผลิตเภสัชภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ทำงยำและผลิตภณัฑ์จำกพืชสมุนไพร  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตสารส าคญัที่มีคุณสมบตัิทางเภสชัวิทยา  เพื่อน าไปใช้ในการผลิตยารักษาโรค   
ยาปฏิชีวนะ ไวตามิน กรดซาลซิิลคิ และกรดโอ-ซาลิซิลิค ฯลฯ กระบวนการที่เก่ียวข้องกบัเลือด การผลิต
ยารักษาและป้องกนัโรคต่างๆ เช่น เซรุ่ม สารประกอบของเลือด วคัซีน รวมถึงยาแผนโบราณ การผลิต
เคมีภณัฑ์ที่ใช้ภายนอกส าหรับคมุก าเนิดและการผลิตยาคมุก าเนิดที่มีสว่นผสมของฮอร์โมน  การผลิต       
ชดุทดสอบทางการแพทย์ตา่งๆ รวมถึงชุดทดสอบการตัง้ครรภ์ การผลิตสารกมัมนัตภาพรังสีที่ใช้ส าหรับ
ทดสอบในคน การผลิตเภสชัภณัฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนีย้งัรวมถึงการผลิตน า้ตาลบริสทุธ์ิ      
ทางเคมี สารที่ใช้ในการประมวลผลการท างานของต่อมต่างๆ และการผลิตสารสกดัจากต่อม การผลิต
อปุกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ส าลี ผ้าก๊อซ ผ้าพนัแผล อปุกรณ์ตกแต่งบาดแผล ไหมเย็บแผล การเตรียม
ผลติภณัฑ์พืชสมนุไพร (การบด การคดั การโม)่ ส าหรับใช้ทางเภสชัภณัฑ์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสมนุไพรชง (สะระแหน ่ดอกค าฝอย ดอกชาโมไมล์ ฯลฯ) ดหูมูย่อ่ย 1076 
-  การผลติสารอดุฟันและซีเมนต์อดุฟัน ดหูมูย่อ่ย 3250 
-  การผลติซีเมนต์ชนิดใช้เสริมกระดกู ดหูมูย่อ่ย 3250 
-  การขายสง่สนิค้าเภสชัภณัฑ์ ดหูมูย่อ่ย 4644 
-  การขายปลกีสนิค้าเภสชัภณัฑ์ ดหูมูย่อ่ย 4772 
-  การวิจยัและพฒันาเภสชัภณัฑ์ทัว่ไปและเภสชัภณัฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ดหูมูย่อ่ย 7210 
-  การบรรจภุณัฑ์เภสชัภณัฑ์ ดหูมูย่อ่ย 8292 
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21001 กำรผลิตเภสชัภณัฑ์และเคมีภณัฑ์ที่ใช้รักษำโรค 
การผลิตสารส าคัญที่มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา  เพื่อน าไปใช้ในการผลิตยารักษาโรค               
ยาปฏิชีวนะ ไวตามิน กรดซาลิซิลิคและกรดโอ-ซาลิซิลิค ฯลฯ กระบวนการที่เก่ียวข้องกบัเลือด 
การผลิตยารักษาและป้องกันโรคต่างๆ เช่น เซรุ่ม สารประกอบของเลือด วคัซีน รวมถึง                
ยาแผนโบราณ การผลิตเคมีภณัฑ์ที่ใช้ภายนอกส าหรับคมุก าเนิดและการผลิตยาคมุก าเนิดที่มี
สว่นผสมของฮอร์โมน การผลิตชุดทดสอบทางการแพทย์ต่างๆ รวมถึงชุดทดสอบการตัง้ครรภ์      
การผลิตสารกัมมันตภาพรังสีที่ ใ ช้ส าหรับทดสอบในคน  การผลิตเภสัชภัณฑ์ที่ ใ ช้
เทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนีย้งัรวมถึงการผลิตน า้ตาลบริสทุธ์ิทางเคมี การผลิตน า้กลัน่ที่ใช้
ในทางการแพทย์ สารที่ใช้ในการประมวลผลการท างานของต่อมต่างๆ และการผลิต                
สารสกัดจากต่อม การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ส าลี ผ้าก๊อซ ผ้าพนัแผล อุปกรณ์       
ตกแตง่บาดแผล ไหมเย็บแผล 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์เสริมอาหารจากสมนุไพร ดกิูจกรรม 21002 
-  การผลติสารอดุฟันและซีเมนต์อดุฟัน ดกิูจกรรม 32502 
-  การผลติซีเมนต์ชนิดใช้เสริมกระดกู ดกิูจกรรม 32502 
-  การขายสง่สนิค้าเภสชัภณัฑ์ ดกิูจกรรม 46441 
-  การขายปลกีสนิค้าเภสชัภณัฑ์ ดกิูจกรรม 47721 
-  การบรรจภุณัฑ์เภสชัภณัฑ์ ดกิูจกรรม 82920 

21002 กำรผลิตผลิตภณัฑ์จำกพืชและสัตว์ที่ใช้รักษำโรค 
การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ท าจากพืชและสตัว์ (การบด การคดั การโม่) ส าหรับใช้ทางเภสชัภณัฑ์        
เช่น ยาสมุนไพร ยาที่ท าจากสัตว์  การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชสมุนไพร                    
เช่น เห็ดหลินจืออดัเม็ด ใบแป๊ะก๊วยอดัเม็ด ขมิน้ชันอดัเม็ด สาหร่ายเกลียวทอง การผลิต
ผลติภณัฑ์เสริมอาหารจากสตัว์และผลพลอยได้ที่ได้จากสตัว์ เช่น นมผึง้อดัเม็ด 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติน า้ผึง้แท้ที่ไมผ่า่นกระบวนการแปรรูป ดกิูจกรรม 01493 
-  การผลติน า้ผึง้แท้ที่ผา่นกระบวนการแปรรูป ดกิูจกรรม 10779 
-  การผลติสมนุไพรชง (สะระแหน ่ดอกค าฝอย คาโมไมล์ ฯลฯ) ดกิูจกรรม 10769 
-  การวิจยัและพฒันาเภสชัภณัฑ์ ดกิูจกรรม 72109 

 
22  กำรผลิตผลิตภณัฑ์ยำงและพลำสติก  

หมวดย่อยนีร้วมถึงการผลิตผลิตภณัฑ์ยางและพลาสติก  หมวดย่อยนีก้ าหนดด้วยวตัถุดิบที่น ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกชนิดด้วยวัสดุเหล่านีจ้ะจัดไว้ใน     
หมวดยอ่ยนีด้้วย 

 
221  กำรผลิตผลิตภณัฑ์ยำง  

หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการผลติผลติภณัฑ์ตา่งๆ ที่ท าจากยาง 
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2211  กำรผลิตยำงล้อและยำงใน รวมถงึกำรหล่อดอกยำงและกำรซ่อมสร้ำงยำงล้อ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตยางล้อส าหรับรถยนต์ อปุกรณ์ เคร่ืองจกัรกลที่เคลื่อนที่ได้ เคร่ืองบิน ของเลน่ 
เฟอร์นิเจอร์ และเพื่อการใช้สอยอื่นๆ เช่น ยางล้อเติมลม ยางล้อตนั การผลิตยางในส าหรับยางล้อ        
การผลติแผน่ยางหลอ่ดอก แผน่ยางตา่งๆ ส าหรับการหลอ่ดอกยาง การซอ่มสร้างและการหลอ่ดอกยาง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติวสัดสุ าหรับใช้ซอ่มยางใน ดหูมูย่อ่ย 2219 
-  การซอ่มยางล้อและยางใน การติดตัง้หรือการเปลีย่นยาง ดหูมูย่อ่ย 4520 
22111 กำรผลิตยำงล้อและยำงใน 

การผลติยางล้อส าหรับรถยนต์ อปุกรณ์ เคร่ืองจกัรกลท่ีเคลือ่นท่ีได้ เคร่ืองบินของเลน่ เฟอร์นิเจอร์ 
และเพื่อการใช้สอยอื่นๆ ยางล้อเติมลม ยางล้อตนัหรือยางกนักระแทก (ยางคชูนั) การผลติยางใน
ส าหรับยางล้อ 

22112 กำรหล่อดอกยำงและกำรซ่อมสร้ำงยำงล้อ 
การผลติดอกยางชนิดสบัเปลี่ยนได้ ยางรองยางใน แผ่นยางต่างๆ ส าหรับการหลอ่ดอกยาง ฯลฯ 
การหลอ่ดอกยางใหมข่องยางนอก การซอ่มสร้างยาง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติวสัดสุ าหรับใช้ซอ่มยางใน ดกิูจกรรม 22199 
-  การซอ่มยางล้อและยางใน การติดตัง้หรือการเปลีย่นยาง ดกิูจกรรม 45201 

 
2219  กำรผลิตผลิตภณัฑ์ยำงชนิดอื่นๆ  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ จากยางธรรมชาติหรือยางสงัเคราะห์ที่อาจเป็นยางแบบไมค่งรูป
หรือแบบคงรูป เช่น แผ่นยางหนา แผ่นยางบาง แถบยาง เส้นยางหรือรูปร่างตามที่ก าหนด เป็นหลอด 
เป็นท่อ สายพานยาง สายพานล าเลียงหรือสายพานส่งก าลัง  ของใช้อนามัยที่ท าจากยาง                    
เช่น หว่งอนามยั จกุนมยาง กระเป๋าน า้ร้อน ฯลฯ เคร่ืองแต่งกายที่ท าจากยาง (ที่เช่ือมต่อเข้าด้วยกนัมิได้
เย็บด้วยเข็ม) เส้นด้ายยางยืดและเส้นยางยืด ผ้าและด้ายซึ่งมีสว่นผสมของยาง วงแหวนยาง ยางกนัซึม 
ยางหุ้มลกูกลิง้ ที่นอนยางเติมลม ลกูโป่ง การผลิตแปรงยาง การผลิตท่อยางแข็ง การผลิตหวียาง         
เข็มเสียบผม โรลม้วนผมและอื่นๆ ที่คล้ายกัน นอกจากนีย้งัรวมถึงการผลิตวสัดุส าหรับใช้ซ่อมยาง        
การผลิตผ้าใบเคลือบยางที่มียางเป็นองค์ประกอบหลกั  การผลิตที่นอนน า้ท าจากยาง การผลิต          
หมวกอาบน า้และผ้ากันเปื้อนท าจากยาง  การผลิตชุดกันน า้และชุดด าน า้ยาง รวมทัง้การผลิต              
วตัถทุางเพศที่ท าจากยาง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผ้าใบยางล้อ ดหูมูย่อ่ย 1399 
-  การผลติเคร่ืองแตง่กายที่ท าจากผ้ายืด ดหูมูใ่หญ่ 141 
-  การผลติรองเท้ายาง ดหูมูย่อ่ย 1520 
-  การผลติกาวยางและกาวชนิดพิเศษที่มียางเป็นสว่นผสมหลกั ดหูมูย่อ่ย 2029 
-  การผลติแผน่ยางตา่งๆ ส าหรับการหลอ่ดอกยาง ดหูมูย่อ่ย 2211 
-  การผลติแพชชีูพชนิดพองลมและเรือ ดหูมูย่อ่ย 3011 3012 
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-  การผลติที่นอนที่ไมไ่ด้หุ้มด้วยเซลลลูาร์ยาง ดหูมูย่อ่ย 3100 
-  การผลติอปุกรณ์กีฬาที่ท าจากยาง ยกเว้น เคร่ืองแตง่กาย ดหูมูย่อ่ย 3230 
-  การผลิตเกมและของเลน่ที่ท าจากยาง (รวมทัง้สระน า้ส าหรับเด็ก เรือยางชนิดพองลมส าหรับเด็ก       

ของเลน่ท่ีเป็นตวัสตัว์ซึง่พองลมได้ ลกูบอลและอื่นๆ ที่คล้ายกนั ฯลฯ) ดหูมูย่อ่ย 3240 
-  การน ายางกลบัมาใช้ใหม่ ดหูมูย่อ่ย 3830 
22191 กำรผลิตยำงแผ่น และยำงแท่ง 

การผลิตยางดิบชนิดแผ่นหรือยางเครปจากยางธรรมชาติ การหัน่ผสมรีดให้เป็นแผ่น การผลิต      
ยางแท่งหรือการท ายางให้เป็นรูปแบบอื่นที่คล้ายกนั ซึ่งมิได้กระท าในสวนยางหรือผ่านกรรมวิธี
บางขัน้ตอนของการท ายางแผน่ในสวนยางมาแล้ว 

22192 กำรผลิตน ำ้ยำงข้น 
การผลิตน า้ยางข้นจากน า้ยางธรรมชาติ โดยวิธีการป่ันด้วยเคร่ือง Centrifuge หรือใช้วิธีการ        
แยกชัน้น า้ยางข้น  โดยใช้สารจับตัวยางแล้วน าน า้ยางข้นไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง                
เช่น เส้นด้ายยางยืด ฯลฯ 

22193 กำรผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้ด้ำนสุขอนำมัยหรือเภสชักรรมที่ท ำจำกยำง 
สิ่งของเคร่ืองใช้ด้านอนามยัหรือเภสชักรรมที่ท าจากยาง เช่น ถงุยางอนามยั จุกนม ถงุน า้ร้อน 
หลอดส าหรับฉีดยา ถงุมือแพทย์ (ยาง) ฯลฯ 

22199 กำรผลิตผลิตภณัฑ์ยำงอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากยางธรรมชาติหรือยางสงัเคราะห์ ที่อาจเป็นยางแบบไม่คงรูป
หรือแบบคงรูป เช่น แผ่นยางหนา แผ่นยางบาง แถบยาง เส้นยางหรือรูปร่างตามที่ก าหนด         
เป็นหลอด เป็นท่อยาง สายพานยาง สายพานล าเลียงหรือสายพานส่งก าลงัหรือของใช้               
ที่เป็นสายพาน ที่ท าจากยาง ฉนวนยางกนั ความร้อน เคร่ืองแต่งกายและของที่ใช้ประกอบของ
เคร่ืองแตง่กายที่ท าจากยาง (ที่ผนึกต่อเข้าด้วยกนัเท่านัน้ไม่ใช่เป็นการเย็บ) เส้นด้ายยางยืดและ
เส้นยางยืดผ้าและด้ายซึ่งมีส่วนผสมของยาง  วาล์ว วงแหวนยาง ยางกนัซึม ยางหุ้มลกูกลิง้           
ที่นอนยางเติมลม ลกูโป่ง การผลิตสิ่งปูพืน้และเสื่อที่ท าจากยางวลัแคไนซ์ การผลิตแปรงยาง     
การผลิตท่อยางแข็ง การผลิตหวียาง เข็มเสียบผม โรลม้วนผมและอื่นๆ ที่คล้ายกัน                       
ที่ท าจากยางแข็ง  การผลิตวัสดุส าหรับใช้ซ่อมยาง  การผลิตผ้าใบเคลือบยางที่มียาง                  
เป็นองค์ประกอบหลกั การผลิตที่นอนน า้ที่ท าจากยาง การผลิตหมวกอาบน า้และผ้ากันเปื้อน        
ที่ท าจากยาง การผลิตชุดด าน า้ การผลิตรองเท้าบู๊ตยาง และส่วนประกอบของรองเท้า                 
ที่ท าจากยาง เช่น พืน้รองเท้ายาง แผ่นใยสงัเคราะห์/ซบัในรองเท้า ฯลฯ การผลิตวตัถทุางเพศ          
ทีท่ าจากยาง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผ้าใบยางล้อ ดกิูจกรรม 13992 
-  การผลติเคร่ืองแตง่กายที่ท าจากผ้ายืด ดหูมูย่อ่ย 1411 
-  การผลติรองเท้ายาง ดกิูจกรรม 15202 
-  การผลติกาวและกาวชนิดพิเศษที่มียางเป็นสว่นผสมหลกั ดกิูจกรรม 20292 
-  การผลติแผน่ยางตา่งๆ ส าหรับการหลอ่ดอกยาง ดกิูจกรรม 22112 
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-  การผลติแพชชีูพชนิดพองลมและเรือ ดกิูจกรรม 30110 และ 30120 
-  การผลติที่นอนที่ไมไ่ด้หุ้มด้วยเซลลลูา่ร์ยาง ดกิูจกรรม 31003 
-  การผลติอปุกรณ์กีฬาที่ท าจากยาง ยกเว้น เคร่ืองแตง่กาย ดกิูจกรรม 32309 
-  การผลิตเกมและของเล่นที่ท าจากยาง  (รวมถึงสระน า้ขนาดเล็กส าหรับเด็กเรือยาง             

ชนิดพองลมส าหรับเด็ก ของเลน่ที่เป็นตวัสตัว์ซึ่งพองลมได้ ลกูบอล และอื่นๆ ที่คล้ายกนั)        
ดหูมูย่อ่ย 3240 

-  การน ายางกลบัมาใช้ใหม่ ดกิูจกรรม 38300 
 

 222 กำรผลิตผลิตภณัฑ์พลำสติก  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการผลิตพลาสติกใหม่หรือใช้แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์ขัน้กลางหรือผลิตภณัฑ์ขัน้สุดท้ายด้วย
กระบวนการขึน้รูปด้วยการอดั ขึน้รูปด้วยสกรูอดั ขึน้รูปด้วยการฉีด ขึน้รูปด้วยการเป่าและการหลอ่ กระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านีม้ีหลายวิธีด้วยกัน การผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติกชนิดกึ่งส าเร็จรูป  เช่น                     
แผ่นพลาสติกหนา แผ่นพลาสติกบาง ก้อน ฟิล์ม ฟอยล์แถบพลาสติก ฯลฯ (ไม่ว่าจะมีกาวในตวัหรือไม่ก็ตาม) 
การผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกส าเร็จรูป เช่น หลอด ท่อ ท่ออ่อน ข้อต่อ การผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกส าหรับบรรจุ
สินค้า เช่น ถงุพลาสติก กระสอบ ลงั กลอ่ง หีบ ตะกร้า ขวด ฯลฯ การผลิตเคร่ืองใช้พลาสติกที่ใช้ในอาคาร        
เช่น ประต ูหน้าต่าง กรอบประตหูรือหน้าต่าง มู่ลี่ ม่านบงัตา แผ่นพลาสติกท าคิว้ ถงั อ่าง พืน้ แผ่นปิดผนงัหรือ     
ฝ้าเพดานในรูปที่เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น ฯลฯ เคร่ืองสขุภณัฑ์พลาสติกในห้องน า้ เช่น อ่างอาบน า้ ฝักบัว             
อ่างล้างหน้า โถส้วมและชกัโครก ฯลฯ การผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้พลาสติกบนโต๊ะอาหาร ครัวและห้องน า้      
แผ่นหรือแผ่นฟิล์มเซลโลเฟน การผลิตพลาสติกปูพืน้ เช่น ไวนิลและลิโนเลียม ฯลฯ การผลิตหินเทียม                
(หินอ่อนเทียม) การผลิตป้ายสัญญาณพลาสติก (แบบที่ไม่ใช้ไฟฟ้า) การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ            
เช่น หมวกพลาสติก สว่นประกอบอปุกรณ์ฉนวน สว่นประกอบส าหรับอปุกรณ์ให้แสงสวา่ง เคร่ืองใช้ในส านกังาน
หรือในโรงเรียน เสือ้ผ้า เคร่ืองแต่งกาย (ที่เช่ือมต่อเข้าด้วยกนัมิได้เย็บด้วยเข็ม) ชิน้สว่นส าหรับเฟอร์นิเจอร์          
รูปหล่อ สายพานสง่ก าลงัและสายพานล าเลียง เทปกาวที่ท าจากพลาสติก วอลเปเปอร์ที่ท าจากพลาสติก        
หนงัท ารองเท้าที่ท าจากพลาสติกก้านซิการ์และกล้องยาสบู หวี ที่ม้วนผม ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติกระเป๋าเดินทางพลาสติก ดหูมูย่อ่ย 1512 
-  การผลติรองเท้าพลาสติก ดหูมูย่อ่ย 1520 
-  การผลติพลาสติกขัน้ต้น ดหูมูย่อ่ย 2013 
-  การผลติผลติภณัฑ์จากยางธรรมชาติหรือยางสงัเคราะห์ ดหูมูใ่หญ่ 221 
-  การผลิตอปุกรณ์การเดินสายไฟฟ้าที่ไม่น ากระแสไฟฟ้าซึ่งท าจากพลาสติก  (เช่น กลอ่งรวมสายส่วนหน้า        

ของแผง) ดหูมูย่อ่ย 2733 
-  การผลติเฟอร์นิเจอร์พลาสติก ดหูมูย่อ่ย 3100 
-  การผลติที่นอนที่ไมไ่ด้หุ้มด้วยเซลลลูาร์พลาสติก ดหูมูย่อ่ย 3100 
-  การผลติอปุกรณ์กีฬาที่ท าจากพลาสติก ดหูมูย่อ่ย 3230 
-  การผลติเกมและของเลน่ท่ีท าจากพลาสติก ดหูมูย่อ่ย 3240 
-  การผลติเคร่ืองมือทางการแพทย์และทางทนัตกรรมที่ท าจากพลาสติก ดหูมูย่อ่ย 3250 
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-  การผลติวสัดพุลาสติกทางทศันศาสตร์ ดหูมูย่อ่ย 3250 
-  การผลติหมวกนิรภยัพลาสติกและอปุกรณ์ความปลอดภยัสว่นบคุคลอื่นๆ ที่ท าจากพลาสติก ดหูมูย่อ่ย 3290 
 
2221  22210 กำรผลิตผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง/ประกอบอำคำรที่ท ำจำกพลำสติก  

การผลิตเคร่ืองใช้พลาสติกที่ใช้ในอาคาร เช่น ประต ูหน้าต่าง กรอบประต/ูหน้าต่าง ธรณีประต ู
บานเลื่อน ม่านบงัตา/มู่ลี่ บวั ที่ท าจากพลาสติก ถงัน า้ที่เก็บกกัน า้และภาชนะบรรจุน า้อื่นๆ           
ที่ท าจากพลาสติก พลาสติกปพูืน้ (เสื่อน า้มนั เสื่อพลาสติก) ปิดผนงัหรือปิดเพดาน ที่เป็นม้วน 
หรือเป็นแผ่น รวมถึงกระเบือ้งยางปูพืน้ เคร่ืองสขุภณัฑ์ที่ท าจากพลาสติก เช่น อ่างอาบน า้       
อ่างล้างมือ โถส้วม ถงัน า้ส าหรับชกัโครก ฯลฯ การผลิตสิ่งปพูืน้ เช่น ไวนิล และลิโนเลียม ฯลฯ 
การผลติหินเทียม (เช่น หินออ่นเทียม) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติถงัน า้ไฟเบอร์กลาส ดกิูจกรรม 22292 
 

2222  22220 กำรผลิตบรรจุภณัฑ์พลำสติก  
การผลิตเคร่ืองใช้พลาสติกที่ใช้ในการบรรจุของ ภาชนะต่างๆ เช่น ถงุ กระสอบ กลอ่ง หีบ ขวด
และภาชนะที่คล้ายกนัท่ีท าจากพลาสติก 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติกระเป๋าเดินทางพลาสติก ดกิูจกรรม 15121 
 

2223  22230 กำรผลิตผลิตภณัฑ์พลำสติกส ำเร็จรูป  
การผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกส าเร็จรูปเป็นแท่ง หลอด ท่อ หรือการขึน้รูปทรงแบบต่างๆ ท่ออ่อน     
ที่ท าจากพลาสติก รวมถึงอุปกรณ์ติดตัง้ท่อและท่ออ่อน ไส้เทียมท าจากโปรตีนแข็งหรือ             
วตัถจุ าพวกเซลลโูลส การผลติแผน่ฟิล์มหรือแผน่ฟิล์มเซลโลเฟน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติพลาสติกขัน้ต้น ดกิูจกรรม 20131 
-  การผลติผลติภณัฑ์จากยางธรรมดา หรือยางสงัเคราะห์ ดหูมูใ่หญ่ 221 
 

2229  กำรผลิตผลิตภณัฑ์พลำสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
22291 กำรผลิตเคร่ืองใช้บนโต๊ะอำหำร ในครัวและในห้องน ำ้ที่ท ำจำกพลำสตกิ 

การผลติเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัวและในห้องน า้ที่ท าจากพลาสติกรวมถึงเมลามีน เช่น ช้อน 
ส้อม ตะเกียบ มีด จาน ชาม ถาด แก้วน า้ ที่ใสช้่อนส้อม ที่ใสแ่ปรงสฟัีน ที่วางสบู ่ตะกร้า ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองสขุภณัฑ์ที่ท าจากพลาสติก ดกิูจกรรม 22210 
-  การผลติเฟอร์นิเจอร์พลาสติก ดกิูจกรรม 31009 
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22292 กำรผลิตผลิตภณัฑ์ไฟเบอร์กลำส 
การผลิตผลิตภณัฑ์ไฟเบอร์กลาส เช่น ท่อ ถังไฟเบอร์กลาส ส าหรับใช้ในอตุสาหกรรมเคมี           
ถงัหมกัอาหารส าหรับโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร ถงับ าบดัน า้เสยี ถงัน า้ สขุภณัฑ์ เคร่ืองสขุภณัฑ์ 
ทอ่สง่ก๊าซ ชิน้สว่นรถยนต์ อปุกรณ์ตกแตง่รถยนต์ ฯลฯ 

22299 กำรผลิตผลิตภณัฑ์พลำสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติผลติภณัฑ์พลาสติกอื่นๆ เช่น หมวกพลาสติก การผลติเคร่ืองแตง่กายและเคร่ืองประกอบ
เคร่ืองแตง่กาย รวมถึงถงุมือพลาสติก (ที่เช่ือมต่อเข้าด้วยกนัมิได้เย็บด้วยเข็ม) การผลิตเคร่ืองใช้
ในส านกังานหรือในโรงเรียนที่ท าจากพลาสติก การผลติสว่นประกอบอปุกรณ์ฉนวน สว่นประกอบ
ส าหรับอปุกรณ์ให้แสงสว่าง การผลิตป้ายสญัญาณพลาสติกแบบที่ไม่ใช้ไฟฟ้า การผลิตชิน้สว่น
ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ รูปหลอ่ การผลติสายพานสง่ก าลงัและสายพานล าเลยีง การผลติเทปกาวที่ท า
จากพลาสติก การผลิตวอลเปเปอร์ที่ท าจากพลาสติก การผลิตหุ่นท ารองเท้าที่ท าจากพลาสติก  
การผลติหนงัท ารองเท้าที่ท าจากพลาสติก การผลิตก้านซิการ์หรือกล้องยาสบูที่ท าจากพลาสติก 
การผลิตหวีที่ม้วนผมที่ท าจากพลาสติก การผลิตกระดาษเคลือบพลาสติก การผลิตของที่ใช้ใน
การแสดงที่ท าจากพลาสติก ไม้แขวนเสือ้ ฯลฯ การผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกกึ่งส าเร็จรูป เช่น        
แผ่นพลาสติกหนา แผ่นพลาสติกบาง ก้อน ฟิล์ม ฟอยล์ แถบพลาสติก แผ่นโฟม ฯลฯ                  
(ไมว่า่จะมีกาวในตวัหรือไมก็่ตาม) รวมถึงผลติภณัฑ์พลาสติกกึ่งส าเร็จรูปอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติกระเป๋าเดินทางพลาสติก ดกิูจกรรม 15121 
-  การผลติรองเท้าพลาสติก ดกิูจกรรม 15209 
-  การผลติสิง่ปพูืน้ เช่น ไวนิล และลโินเลยีม ดกิูจกรรม 22210 
-  การผลิตอปุกรณ์การเดินสายไฟฟ้า ที่ไม่น ากระแสไฟฟ้าซึ่งท าจากพลาสติก (เช่น กลอ่งรวม

สายสว่นหน้าของแผง ฯลฯ) ดกิูจกรรม 27330 
-  การผลติเฟอร์นิเจอร์พลาสติก ดกิูจกรรม 31009 
-  การผลติที่นอนที่ไมไ่ด้หุ้มด้วยเซลลลูาร์ยางหรือเซลลลูาร์พลาสติก ดกิูจกรรม 31003 
-  การผลติอปุกรณ์กีฬาที่ท าจากพลาสติก ดหูมูย่อ่ย 3230 
-  การผลติเกมและของเลน่ท่ีท าจากพลาสติก ดหูมูย่อ่ย 3240 
-  การผลติเคร่ืองมือทางการแพทย์และทนัตกรรมที่ท าจากพลาสติก ดหูมูย่อ่ย 3250 
-  การผลติวตัถพุลาสติกทางทศันศาสตร์ ดกิูจกรรม 32501 
-  การผลิตหมวกนิรภัยและอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท าจากพลาสติก                

ดกิูจกรรม 32903 
 

23  กำรผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ท ำจำกแร่อโลหะ  
หมวดย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมการผลิตต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสารประกอบเดี่ยว ซึ่งมีที่มาจากสินแร่ รวมถึง         

การผลติแก้ว และผลติภณัฑ์ที่ท าจากแก้ว เช่น กระจกแผ่น แก้วบรรจุภณัฑ์ ใยแก้ว แก้วเทคนิค ฯลฯ ผลิตภณัฑ์   
เซรามิก ผลิตภณัฑ์จากดินเผา กระเบือ้ง ปนูซีเมนต์และปนูปลาสเตอร์ โดยการผลิตจากวตัถดุิบให้เป็นสินค้า



 

 
180 

ส าเร็จรูป นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการตกแต่งและการผลิตผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป  ผลิตภณัฑ์ที่เป็นหิน อญัมณีและ
ผลติภณัฑ์ที่เป็นสนิแร่อื่นๆ 

231  2310  กำรผลิตแก้วและผลิตภณัฑ์ที่ท ำจำกแก้ว  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์แก้วในรูปทรงใดๆ ซึ่งผลิตด้วยกระบวนการต่างๆ และการผลิต         
แก้วทกุชนิด ซึ่งรวมถึงการผลิตกระจกแผ่น กระจกเสริมลวด กระจกเคลือบสีหรือกระจกสี การผลิต
กระจกแข็งพิเศษหรือกระจกนิรภยัหลายชัน้ การผลิตแก้วในรูปแท่งหรือหลอด การผลิตอิฐแก้ว การผลิต
กระจกเงา การผลิตกระจกฉนวนกนัความร้อน การผลิตภาชนะและบรรจุภณัฑ์จากแก้ว  และเคร่ืองแก้ว
เจียระไน การผลติไฟเบอร์กลาส รวมทัง้ใยแก้วและผลิตภณัฑ์ที่ท าจากไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้วซึ่งไม่ใช้
วิธีการทอ เคร่ืองแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ เคร่ืองแก้วที่ใช้ทางเภสชัภณัฑ์ การผลิตกระจกหน้าปัด
นาฬิกา แก้วที่ใช้ทางด้านแสง และวสัดเุชิงทศันศาตร์ที่ท าจากแก้วที่ไมไ่ด้ผลติเพื่อใช้งานทางทศันศาสตร์ 
การผลติแก้วที่ใช้ในการท าเคร่ืองประดบัเทียม การผลติลกูถ้วยไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบ ลกูถ้วยไฟฟ้า 
การผลติโคมไฟ รวมทัง้การผลติประตมิากรรมจากแก้ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสิง่ทอจากใยแก้ว ดหูมูย่อ่ย 1312 
-  การผลติวสัดเุชิงทศันศาสตร์ที่ท าจากแก้วที่ผลติขึน้เพื่อใช้งานทางทศันศาตร์ ดหูมูย่อ่ย 2670 
-  การผลติเคเบิลเส้นใยน าแสง ส าหรับสง่ผา่นข้อมลูหรือการสง่ผา่นภาพสด ดหูมูย่อ่ย 2731 
-  การผลติของเลน่ท่ีท าจากแก้ว ดหูมูย่อ่ย 3240 
-  การผลติกระบอกฉีดยาและอปุกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ ดหูมูย่อ่ย 3250 
23101 กำรผลิตแก้ว/กระจกแผ่น 

การผลิตแก้ว /กระจกแผ่น กระจกเสริมลวด  กระจกเคลือบสีหรือกระจกสี  การผลิต                 
กระจกแข็งพิเศษหรือกระจกนิรภยัหลายชัน้ การผลติแก้วในรูปแทง่หรือหลอด การผลติกระจกเงา 
การผลติกระจกฉนวนกนัความร้อน 

23102 กำรผลิตภำชนะ บรรจุภณัฑ์และเคร่ืองใช้บนโต๊ะอำหำรที่ท ำจำกแก้ว 
การผลติขวด กระปกุ แก้วน า้ ภาชนะ และบรรจุภณัฑ์ที่ท าจากแก้วทกุชนิด รวมถึงฝาปิดภาชนะ
หรือจกุ ฝา และที่ปิดอื่นๆ ที่ท าจากแก้วหรือคริสตลั การผลิตเคร่ืองแก้วที่ใช้ในครัวเรือน เคร่ืองใช้
บนโต๊ะอาหาร ในครัว ในห้องน า้ ในส านกังานและใช้ตกแต่งภายใน การผลิตแก้วไส้ในส าหรับ
กระติกสญุญากาศ หรือส าหรับภาชนะสญุญากาศอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติของเลน่ท่ีท าจากแก้ว ดหูมูย่อ่ย 3240 

23103 กำรผลิตไฟเบอร์กลำส 
การผลิตไฟเบอร์กลาส รวมถึงใยแก้วและผลิตภณัฑ์ที่ท าจากไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้ว  ซึ่งไม่ใช้
วิธีการทอ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสิง่ทอจากใยแก้ว ดกิูจกรรม 13129 
-  การผลติเคเบิลเส้นใยน าแสง ส าหรับสง่ผา่นข้อมลูหรือการสง่ผา่นภาพสด ดกิูจกรรม 27310 
-  การผลติผลติภณัฑ์ที่ท าจากไฟเบอร์กลาส ดกิูจกรรม 22292 
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23109 กำรผลิตผลิตภณัฑ์แก้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตผลิตภณัฑ์แก้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตผลิตภณัฑ์จากแก้วที่ใช้ใน     
การก่อสร้าง เช่น อิฐแก้ว การผลิตเคร่ืองแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการในทางเภสชัภณัฑ์ การผลิต
กระจกหน้าปัดนาฬิกา แก้วที่ใช้ทางด้านแสงและวสัดเุชิงทศันศาสตร์ที่ท าจากแก้วที่ไม่ได้ผลิต    
เพื่อใช้งานทางทศันศาสตร์ การผลติเคร่ืองแก้วซึง่ใช้ท าเคร่ืองประดบัเทียม การผลิตลกูถ้วยไฟฟ้า
และอปุกรณ์ประกอบลกูถ้วยไฟฟ้า การผลิตโคมไฟ หลอดแก้วส าหรับใช้ท า หลอดไฟหรือโคมไฟ 
รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ ป้ายเคร่ืองหมาย ป้ายช่ือและสิ่งของที่คล้ายกันที่มีแสงสว่าง                   
ที่ท าจากแก้ว การผลติประตมิากรรม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตลูกถ้วยชนวนไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วยชนวนไฟฟ้าที่ท าจากเซรามิก              

ดกิูจกรรม 23933 
-  การผลิตวัสดุ เ ชิงทัศนศาสตร์ที่ท าจากแก้วที่ผลิตขึ น้ เพื่ อใ ช้งานทางทัศนศาสตร์                      

ดกิูจกรรม 26702 
-  การผลติกระบอกฉีดยาและอปุกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ ดกิูจกรรม 32501 

 
239  กำรผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ท ำจำกแร่อโลหะซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  

หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการผลติผลติภณัฑ์ที่ได้จากการท าเหมืองแร่อโลหะ เช่น ทราย กรวด หิน หรือดิน  
 
2391  23910 กำรผลิตผลิตภณัฑ์วัสดุทนไฟ  

การผลิตปนูทนไฟและคอนกรีตทนไฟ ฯลฯ การผลิตสินค้าวสัดุทนไฟ เซรามิกกันความร้อน           
ที่ท าจากไดอะตอมไมท์ อิฐและกระเบือ้งทนไฟ ฯลฯ หม้อนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ เบ้าที่ใช้     
หลอมโลหะ เบ้าปิด (muffles) หวัฉีด (nozzles) หลอด ท่อ ฯลฯ นอกจากนีย้งัรวมถึงการผลิต     
วสัดทุนไฟท่ีมีแมกนีไซต์ โดโลไมต์หรือโครไมต์เป็นสว่นประกอบ 

2392  กำรผลิตวัสดุก่อสร้ำงที่วัตถุดิบหลักท ำจำกดิน  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตกระเบือ้งเซรามิกชนิดบผุนงั แผ่นกระเบือ้งโมเสก ฯลฯ กระเบือ้ง เซรามิกปพูืน้ 
การผลิตวสัดกุ่อสร้าง เช่น อิฐ กระเบือ้งมงุหลงัคา ปลอ่งไฟ ท่อ รางระบายน า้ (ท่อสง่น า้) ฯลฯ การผลิต
อิฐปพูืน้และทางเท้า รวมทัง้การผลติเคร่ืองสขุภณัฑ์เซรามิก 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติหินเทียม (เช่น หินออ่นส าหรับแกะสลกั) ดหูมูย่อ่ย 2221 
-  การผลติผลติภณัฑ์วสัดทุนไฟ ดหูมูย่อ่ย 2391 
23921 กำรผลิตอฐิ 

การผลติอิฐชนิดไมท่นไฟแบบตา่งๆ เช่น อิฐมอญ อิฐก่อสร้าง ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์วสัดทุนไฟ ดกิูจกรรม 23910 
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23922 กำรผลิตกระเบือ้งปูพืน้และแผ่นเซรำมิก 
การผลิตกระเบือ้งดินเผา กระเบือ้งปพูืน้และทางเท้า เตา กระเบือ้งปผูนงั กระเบือ้งโมเสกและ      
หินโมเสก ฯลฯ ที่ท าจากเซรามิกชนิดไมท่นไฟท่ีคล้ายกนั ทัง้ชนิดเคลอืบและไมเ่คลอืบ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติหินเทียม (เช่น หินออ่นส าหรับแกะสลกั) ดกิูจกรรม 22210 
-  การผลติอิฐ ดกิูจกรรม 23921 
-  การผลติกระเบือ้งมงุหลงัคาที่ท าจากดินเหนียว ดกิูจกรรม 23929 

23923 กำรผลิตเคร่ืองสุขภณัฑ์เซรำมิก 
การผลิตเคร่ืองสขุภณัฑ์เซรามิก เช่น อ่างน า้ อ่างอาบน า้ อ่างล้างมือ โถส้วม โถปัสสาวะและ
เคร่ืองสขุภณัฑ์ติดตัง้ถาวรท่ีคล้ายกนั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์วสัดทุนไฟ ดกิูจกรรม 23910 

23929 กำรผลิตวสัดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงอื่นๆ ที่ท ำจำกดินเหนียว ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตวสัดทุี่ใช้ในการก่อสร้างที่ท าจากดินชนิดไม่ทนไฟ กระเบือ้งมงุหลงัคา ปลอ่งไฟ ท่อ ราง
ระบายน า้ (ทอ่สง่น า้) และอปุกรณ์ติดตัง้ ฯลฯ การผลติอิฐ ปพูืน้ท่ีท าจากดินเหนียว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์วสัดทุนไฟ ดกิูจกรรม 23910 
-  การผลติผลติภณัฑ์เซรามิกชนิดไมท่นไฟท่ีไมไ่ด้ใช้ในการก่อสร้าง ดหูมูย่อ่ย 2393 

 
2393  กำรผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองเคลือบปอร์ซเลนและเซรำมิกชนิดอื่นๆ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตผลิตภณัฑ์เซรามิกที่เป็นเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารและของใช้ประจ าบ้าน  รวมทัง้
เคร่ืองสขุภณัฑ์ต่างๆ การผลิตประติมากรรมหรือของตกแต่งที่ท าจากเซรามิก ลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ประกอบลกูถ้วยไฟฟ้าที่ท าจากเซรามิก การผลิตวสัดุแม่เหล็กเซรามิกและแม่เหล็กเฟอร์ไรท์         
การผลิตผลิตภณัฑ์เซรามิกที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการในด้านเคมีและอตุสาหกรรม  กระถางเซรามิก เหยือก 
และสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกันส าหรับการขนย้ายและการบรรจุสินค้า  การผลิตเฟอร์นิเจอร์                    
ที่ท าจากเซรามิก การผลติผลติภณัฑ์เซรามิกชนิดอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติหินเทียม (เช่น หินออ่นส าหรับแกะสลกั) ดหูมูย่อ่ย 2221 
-  การผลติผลติภณัฑ์วสัดทุนไฟ ดหูมูย่อ่ย 2391 
-  การผลติวสัดกุ่อสร้างเซรามิก ดหูมูย่อ่ย 2392 
-  การผลติเคร่ืองสขุภณัฑ์เซรามิก ดหูมูย่อ่ย 2392 
-  การผลติแมเ่หลก็โลหะถาวร ดหูมูย่อ่ย 2599 
-  การผลติเคร่ืองประดบัอญัมณีเทียม ดหูมูย่อ่ย 3212 
-  การผลติของเลน่เซรามิก ดหูมูย่อ่ย 3240 
-  การผลติฟันเทียม ดหูมูย่อ่ย 3250 
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23931 กำรผลิตผลิตภณัฑ์เซรำมิก หรือเคร่ืองป้ันดนิเผำที่เป็นเคร่ืองใช้บนโต๊ะอำหำร 
การผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารที่ท าจากเซรามิกชนิดปอร์ซเลน หรือชนิดเนือ้ละเอียด  
(ไชนา่) สโตนแวร์ เอิธเธนแวร์ ปอร์ซเลนท่ีเป็นของเทียมหรือเคร่ืองปัน้ดินเผาทัว่ไป เช่น ถ้วย จาน 
ชาม ชุดชา กาแฟและเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารชนิดอื่นๆ การผลิตสิ่งของที่ใช้ในห้องน า้ที่ท าจาก
เซรามิก การผลติถ้วยชามสงัคโลก 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองประดบัอญัมณีเทียม ดกิูจกรรม 32120 
-  การผลติของเลน่เซรามิก ดหูมูย่อ่ย 3240 

23932 กำรผลิตผลิตภณัฑ์ประติมำกรรมและของตกแต่งที่ท ำจำกเซรำมิก หรือเคร่ืองป้ันดนิเผำ 
การผลติผลติภณัฑ์เซรามิกและเคร่ืองปัน้ดินเผาประเภทเคร่ืองตกแต่งต่างๆ ทัง้ชนิดเคลือบ และ
ไม่เคลือบ เช่น แจกนั เคร่ืองลายครามต่างๆ เคร่ืองสงัคโลกและผลิตภณัฑ์ประเภทด่านเกวียน 
รวมทัง้ผลิตภณัฑ์ประติมากรรมขนาดเล็กพระพทุธรูป ฯลฯ การผลิตกระถาง เหยือกและสิ่งของ   
ที่คล้ายกนัส าหรับการขนย้าย หรือการบรรจสุนิค้า การผลติผลิตภณัฑ์ของช าร่วยและของที่ระลกึ
ที่ท าจากเซรามิก 

23933 กำรผลิตลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้ำที่ท ำจำกเซรำมิก 
การผลติลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบลกูถ้วยไฟฟ้าที่ท าจากเซรามิก 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์วสัดทุนไฟ ดกิูจกรรม 23910 

23939 กำรผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบปอร์ซเลนและเซรำมิกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น 
การผลิตวัสดุแม่เหล็กเซรามิกและแม่เหล็กเฟอร์ไรท์  การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้                   
ในห้องปฏิบัติการในด้านเคมีและอุตสาหกรรม  การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดใช้ใน               
ทางเกษตรกรรม การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากเซรามิก การผลิตผลิตภณัฑ์เซรามิกอื่นๆ ซึ่งมิได้   
จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

 
2394  กำรผลิตปูนซีเมนต์ ปูนไลม์(ปูนขำว)และปูนปลำสเตอร์  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตปนูเม็ดและปนูซีเมนต์ไฮดรอลิก รวมทัง้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ อลมูินาซีเมนต์ 
ตะกรัน (slag cement) และซุปเปอร์ฟอสเฟตซีเมนต์ การผลิตปนูสกุ (quick lime) ปนูไลม์ที่ถกูความชืน้ 
(slaked lime) และปนูไลม์ไฮดรอลิก (hydraulic lime) การผลิตปนูปลาสเตอร์ที่มีสว่นผสมของยิปซัม่
หรือแคลเซียมซลัเฟตที่ผา่นกระบวนการแคลไซน์ การผลติโดโลไมต์ที่ผา่นกระบวนการแคลไซน์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติปนูทนไฟและคอนกรีตทนไฟ ดหูมูย่อ่ย 2391 
-  การผลติผลติภณัฑ์ปนูซีเมนต์ ดหูมูย่อ่ย 2395 
-  การผลติผลติภณัฑ์ปนูปลาสเตอร์ ดหูมูย่อ่ย 2395 
-  การผลติคอนกรีตและปนูผสม ทัง้แบบผสมเสร็จและส าเร็จรูปแบบแห้ง ดหูมูย่อ่ย 2395 
-  การผลติซีเมนต์ที่ใช้ในงานทนัตกรรม ดหูมูย่อ่ย 3250 
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23941 กำรผลิตปนูซีเมนต์ 
การผลิตซีเมนต์ชนิดต่างๆ เช่น การผลิตปูนเม็ดและปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกรวมทัง้ปูนซีเมนต์    
ปอร์ตแลนด์ อลมูินาซีเมนต์ ตะกรัน (slag cement) และซุปเปอร์ฟอสเฟตซีเมนต์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติปนูทนไฟและคอนกรีตทนไฟ ฯลฯ ดกิูจกรรม 23910 
-  การผลติคอนกรีตและปนู ทัง้แบบผสมเสร็จและส าเร็จรูปแบบแห้ง ดกิูจกรรม 23953 
-  การผลติผลติภณัฑ์ปนูซีเมนต์ ดกิูจกรรม 23951 และ 23959 
-  การผลติซีเมนต์ที่ใช้ในงานทนัตกรรม ดกิูจกรรม 32502 

23942 กำรผลิตปนูไลม์ (ปูนขำว) และปูนปลำสเตอร์ 
การผลิตปูนสกุ (quick lime) ปูนไลม์ที่ถูกความชืน้ (slaked lime) และปูนไลม์ไฮดรอลิก 
(hydraulic lime) การผลิตปูนปลาสเตอร์ที่มีส่วนผสมของยิปซัม่หรือแคลเซียมซลัเฟตที่ผ่าน
กระบวนการแคลไซน์ การผลติโดโลไมต์ที่ผา่นกระบวนการแคลไซน์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์ปนูปลาสเตอร์ ดกิูจกรรม 23952 และ 23959 

 
2395  กำรผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์และปูนปลำสเตอร์  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติวสัดทุี่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งหลอ่ส าเร็จรูปจากคอนกรีต ปนูซีเมนต์หรือหินเทียม 
เช่น กระเบือ้ง หินปพูืน้ อิฐ แผ่นซีเมนต์อย่างหนาและอย่างบาง แท่นวางของ ท่อและเสา ฯลฯ การผลิต
สว่นประกอบส าเร็จรูปของสิง่ก่อสร้างที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคารหรือในงานโยธาจากปนูซีเมนต์ คอนกรีต
หรือหินเทียม การผลติวสัดทุี่ใช้ในการก่อสร้างจากปนูปลาสเตอร์ เช่น แผ่นปนูปลาสเตอร์อย่างหนาและ
อย่างบางแท่นวางของ ฯลฯ การผลิตวสัดกุ่อสร้างที่มีสว่นประกอบจากพืช (เช่น ขีเ้ลื่อย ฟาง แฝก กก) 
ผสมหรืออัดด้วยปูนซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์หรือยึดติดโดยใช้แร่อื่นๆ การผลิตวัสดุ จากปูนซีเมนต์         
แอสเบสทอสหรือปนูซีเมนต์ผสมเส้นใยไฟเบอร์เซลลโูลสหรืออื่นๆ ที่คล้ายกนั เช่น การผลิตแผ่นซีเมนต์
ลกูฟูก แผ่นซีเมนต์แบบอื่นๆ แท่นวางของ กระเบือ้ง หลอด ท่อ ที่เก็บน า้ รางน า้ อ่าง โถ เหยือก 
เฟอร์นิเจอร์ วงกบหน้าต่าง ฯลฯ การผลิตวสัดุอื่นๆ ที่ท าจากคอนกรีต ปนูปลาสเตอร์ ปนูซีเมนต์หรือ      
หินเทียม เช่น รูปหลอ่ เฟอร์นิเจอร์ ผนงัแกะสลกั แจกนัทรงสงูและกระถางต้นไม้ ฯลฯ การผลิตปนูผสม
แบบผง รวมทัง้การผลติคอนกรีตและปนูผสม ทัง้แบบผสมเสร็จและส าเร็จรูปแบบแห้ง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติปนูซีเมนต์และปนูผสมทนไฟ ดหูมูย่อ่ย 2391 
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23951 กำรผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำง 
การผลิตวตัถุที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งหล่อส าเร็จรูปจากคอนกรีต  ปูนซีเมนต์หรือหินเทียม เช่น        
การผลติผลติภณัฑ์จากคอนกรีตเสริมเหลก็ กระเบือ้ง หินปพูืน้ บลอ็กประสานปพูืน้ บล็อกก่อผนงั 
บล็อกหญ้า แผ่น แผ่นทางเท้า บ่อพกัท่อ ท่อดนัลอด ท่อ/รางระบายน า้ เสา ขอบคนัหิน ฯลฯ       
การผลิตสว่นประกอบส าเร็จรูปของสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในงานก่อสร้าง  หรือในงานโยธา ซึ่งผลิตจาก
ปนูซีเมนต์ คอนกรีตหรือหินเทียม เช่น แผน่พืน้คอนกรีตอดัแรงท้องเรียบกระดาน ตวักัน้ถนน ฯลฯ 

23952 กำรผลิตผลิตภณัฑ์ปนูปลำสเตอร์ที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง 
การผลิตผลิตภณัฑ์ปูนปลาสเตอร์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น แผ่นปูนปลาสเตอร์อย่างหนาและ   
อยา่งบาง แผง (ฝ้าเพดาน) ฯลฯ 

23953 กำรผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
การผลิตคอนกรีตและปนูผสมทัง้แบบผสมเสร็จและส าเร็จรูปแบบแห้ง  ทัง้ประเภทใช้ปนูซีเมนต์
ปอซ์เลนเป็นสว่นผสม และประเภทท่ีใช้ปนูซีเมนต์เป็นสว่นผสม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติซีเมนต์ชนิดทนไฟ ดกิูจกรรม 23910 

23954 กำรผลิตผลิตภณัฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 
การผลิตวสัดกุ่อสร้างที่มีสว่นประกอบจากพืช (เช่น ขีเ้ลื่อย ฟาง แฝก กก) ผสมหรืออดัด้วย
ปนูซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์หรือยึดติดโดยใช้แร่อื่นๆ ไม้ฝาเฌอร่า กระเบือ้งหลงัคา กระเบือ้ง       
แผ่นเรียบ กระเบือ้งบานเกล็ด กระเบือ้งครอบชนิดต่างๆ การผลิตวสัดจุากปนูซีเมนต์แอสเบส
ทอสหรือปนูซีเมนต์ผสมเส้นใยไฟเบอร์เซลลโูลสหรืออื่นๆ ที่คล้ายกนั เช่น การผลิตแผ่นซีเมนต์
ลกูฟูก แผ่นซีเมนต์แบบอื่นๆ แท่นวางของ กระเบือ้ง หลอด ท่อ ที่เก็บน า้ รางน า้ อ่าง โถ เหยือก 
เฟอร์นิเจอร์ วงกบหน้าตา่ง ฯลฯ 

23959 กำรผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ท ำจำกคอนกรีต ปูนซีเมนต์และปูนปลำสเตอร์ ซ่ึงมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากคอนกรีต ปนูซีเมนต์ และปนูปลาสเตอร์ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้          
ในท่ีอื่น เช่น รูปปัน้/รูปหลอ่ เฟอร์นิเจอร์ ประติมากรรม แจกนั กระถางต้นไม้ ฯลฯ 

 
2396  กำรตัด กำรขึน้รูปและกำรแต่งส ำเร็จหิน  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการตดั การขึน้รูปและการแต่งส าเร็จหิน เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ท าสสุาน สร้างถนนและ
มงุหลงัคา ฯลฯ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากหิน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติหินตดัอยา่งหยาบ เช่น การตดัหินท่ีเกิดจากการท าเหมืองหิน ดหูมูย่อ่ย 0810 
-  การผลติหินโม ่หินขดัและผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนั ดหูมูย่อ่ย 2399 
-  กิจกรรมของช่างแกะสลกั ดหูมูย่อ่ย 9000 
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23961 กำรผลิตผลิตภณัฑ์หินที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง 
การผลติหินโดยการเลือ่ยหรือตดั เช่น แผน่หินออ่น แผน่หินแกรนิต รวมถึงการบดย่อยหิน ซึ่งมิได้
ด าเนินการต่อเนื่องกับการท าเหมืองหิน การตดั การขึน้รูปและการแต่งส าเร็จหินเพื่อใช้ใน         
การก่อสร้าง การท าสสุาน การท าถนน ท าเคร่ืองมงุหลงัคา ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติหินตดัอยา่งหยาบ เช่น การตดัหินท่ีเกิดจากการท าเหมืองหิน ดกิูจกรรม 08101 
-  การผลติหินโม ่หินขดั และผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนั ดกิูจกรรม 23991 

23969 กำรผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ท ำจำกหนิ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากหิน การผลิตหินแกะสลกั การสร้างรูปปัน้อื่นๆ ที่ไม่ใช่งานศิลปะ
ต้นฉบบั การผลติของที่ระลกึที่ท าจากหิน และผลติภณัฑ์หินอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง ดกิูจกรรม 23961 
-  การผลติหินโม ่หินขดัและผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนั ดกิูจกรรม 23991 
-  กิจกรรมของช่างแกะสลกั ดกิูจกรรม 90001 

 
2399  กำรผลิตผลิตภณัฑ์แร่อโลหะอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตหินโม่ หินขดั หินลบัมีดหรืออปุกรณ์อื่น และผลิตภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับขดัถจูาก      
หินธรรมชาติหรือหินเทียม รวมทัง้ผลติภณัฑ์ขดัถ ูขดัผิวในรูปวสัดอุยา่งออ่น เช่น กระดาษทราย การผลิต
วสัดเุสียดทานซึ่งอาจถอดออกได้ที่มีแร่ธาตุต่างๆ หรือเซลลโูลสเป็นสว่นประกอบพืน้ฐาน การผลิตวสัด ุ         
ที่มีคณุสมบตัิเป็นฉนวนจากแร่ธาตุต่างๆ เช่น ปยุฉนวนจากตะกรัน ปยุฉนวนจากแร่ใยหินหรือแร่อื่นๆ       
ที่มีลกัษณะคล้ายกัน เช่น แร่เวอมิคูไลต์ ที่มีการขยายตวัเป็นชัน้ ๆ แร่ดินที่มีการขยายตวัแล้ว และ          
วสัดทุี่เป็นฉนวนกนัความร้อน กนัเสียงและดดูเสียง การผลิตสิ่งของต่างๆ จากสารแร่ชนิดต่างๆ เช่น        
แร่ไมกาส าเร็จรูปและวสัดุต่างๆ ที่ท าจากแร่ไมกา จากพีตและจากแร่แกรไฟต์ (นอกเหนือไปจากสิ่งของ     
ที่เก่ียวข้องกบัไฟฟ้า) ฯลฯ การผลิตสิ่งของที่ท าจากยางมะตอยหรือจากวสัดทุี่คล้ายกนั  เช่น กาวที่มี
แอสฟัลต์เป็นสว่นประกอบพืน้ฐาน น า้ยางมะตอย ฯลฯ รวมทัง้ ผลิตภณัฑ์ที่ท าจากเส้นใยคาร์บอนและ    
แร่แกรไฟต์ (ยกเว้น สายไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติใยแก้วและผลติภณัฑ์ที่ท าจากใยแก้วซึง่ไมใ่ช้วิธีการทอ ดหูมูย่อ่ย 2310 
-  การผลติประเก็นคาร์บอนหรือแกรไฟต์ ดหูมูย่อ่ย 2819 
23991 กำรผลิตผลิตภณัฑ์ขัดถ ู

การผลติหินโม ่หินขดั หินลบัมีดหรืออปุกรณ์อื่น และผลิตภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับขดัถจูากหินธรรมชาติ
หรือหินเทียม รวมทัง้ผลติภณัฑ์ขดัถ ูขดัผิวในรูปวสัดอุยา่งออ่น เช่น กระดาษทราย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติหินขดัอยา่งหยาบ เช่น การตดัหินท่ีเกิดจากการท าเหมืองหิน ดกิูจกรรม 08101 
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23992 กำรผลิตวสัดุที่เป็นฉนวนจำกแร่ 
การผลิตวสัดทุี่มีคณุสมบตัิเป็นฉนวนจากแร่ธาตุต่างๆ เช่น ปยุฉนวนจากตะกรัน ปยุฉนวนจาก    
แร่ใยหินหรือแร่อื่นๆ ที่มีลกัษณะคล้ายกนั เช่น แร่เวอมิคไูลต์ ที่มีการขยายตวัเป็นชัน้ ๆ แร่ดินที่มี
การขยายตวัแล้ว และวสัดทุี่เป็นฉนวนกนัความร้อน กนัเสยีงและดดูเสยีง 

23999 กำรผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ท ำจำกแร่อโลหะ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติวสัดเุสยีดทานซึง่อาจถอดออกได้ที่มีแร่ธาตุตา่งๆหรือเซลลโูลส เป็นสว่นประกอบพืน้ฐาน 
การผลติสิง่ของตา่งๆ จากสารแร่ชนิดตา่งๆ เช่น แร่ไมกาส าเร็จรูปและวสัดตุา่งๆ ที่ท าจากแร่ไมกา 
จากพีตและจากแร่แกรไฟต์ (นอกเหนือไปจากสิง่ของที่เก่ียวข้องกบัไฟฟ้า) ฯลฯ การผลิตสิ่งของที่
ท าจากยางมะตอยหรือจากวสัดทุี่คล้ายกนั เช่น กาวที่มีแอสฟัลต์เป็นสว่นประกอบพืน้ฐานน า้ยาง
มะตอย ฯลฯ รวมทัง้ผลิตภณัฑ์ที่ท าจากเส้นใยคาร์บอนและแร่แกรไฟต์ (ยกเว้นสายไฟฟ้าและ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติใยแก้ว และผลติภณัฑ์ที่ท าจากใยแก้วซึง่ไมใ่ช้วิธีการทอ ดกิูจกรรม 23103 
-  การผลติประเก็นคาร์บอนหรือแกรไฟต์ ดกิูจกรรม 28199 

 
24  กำรผลิตโลหะขัน้มูลฐำน  

หมวดย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมการถลุงและ /หรือการท าโลหะท่ีเป็นเหล็กและท่ีไม่ไช่เหล็กให้บริสุทธ์ิจาก        
สินแร่โลหะ แท่งถลุงหรือจากเศษโลหะ ด้วยกระบวนการโลหะวิทยาทางไฟฟ้าหรือกระบวนการทาง               
โลหะวิทยาอื่นๆ นอกจากนัน้ยังรวมถึงการผลิตโลหะเจือและซูเปอร์อัลลอยด้วยการผสมธาตุทางเคมีกับ        
โลหะบริสทุธ์ิ ผลผลิตท่ีได้จากการถลงุและท าให้บริสทุธ์ิในรูปอินกอตจะถกูน ามาผ่านกระบวนการรีด ดึง และ    
อดัรีดให้เป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น แผ่นหนา แผ่นบาง แผ่นแถบ ท่อน เส้น หรือลวด และในรูปของเหลว            
เพื่อน าไปผลติงานหลอ่และผลติภณัฑ์โลหะขัน้พืน้ฐานในลกัษณะอื่นๆ 

 
241  2410  กำรผลิตเหล็กและเหล็กกล้ำขัน้มูลฐำน 

หมู่ย่อยนีร้วมถึงกระบวนการแปรรูปโดยการรีดกัชันแร่เหล็กในเตาถลงุชนิดพ่นลมและเตาแปรสภาพ
ออกซิเจนหรือการน าเศษและของที่ไมไ่ด้ใช้จ าพวกเหลก็มาหลอมในเตาอาร์คไฟฟ้า หรือการไดเร็กรีดกัชนั
สินแร่เหล็กท่ีไม่ได้หลอมเพ่ือให้ได้เหล็กดิบซึ่งผ่านการถลงุและการท าให้บริสทุธ์ิในเตาปรุงน า้เหล็กและ
ท าให้บริสุทธ์ิและอยู่ในรูปของแข็งในการหล่อแบบต่อเน่ืองเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กรูปทรงแบนหรือ      
เหล็กรูปทรงยาว โดยการรีด การดึงและการอดัรีดหลงัการเผา เพื่อผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป เช่น      
แผ่นหนา แผ่นบาง แผ่นแถบ ท่อน เส้น ลวด หลอด ท่อหรือฮอลโลว์โพรไฟล์ รวมถึงการปฏิบตัิการ
เก่ียวกบัเตาพ่นลม เตาหลอมเหล็กกล้า โรงรีดและโรงแต่งส าเร็จ การผลิตเหล็กถลงุ และเหล็ก สปิเกล
เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยมหรือรูปแบบขัน้มูลฐานอื่นๆ การผลิตสารเจือเหล็ก การผลิตผลิตภัณฑ์      
จ าพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กด้วยกระบวนการไดเร็กรีดกัชันและผลิตภณัฑ์เหล็กพรุนอื่นๆ ยกเว้น     
การท าให้บริสทุธ์ิด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าหรือกระบวนการทางเคมีอื่นๆ การผลติเม็ดเหลก็และผงเหลก็ 
การผลิตเหล็กกล้าในรูปอินกอตหรือรูปแบบขัน้มลูฐานอื่นๆ การผลิตผลิตภณัฑ์เหล็กกล้ากึ่งส าเร็จรูป   
การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าแผ่นด้วยการรีดร้อนและรีดเย็น  การผลิตเหล็กเส้นและเหล็กลวด             
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ด้วยการรีดร้อน การผลิตเหล็กรูปพรรณรีดร้อน การผลิตเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณด้วยการดึงเย็น 
การเจียผิวหรือการกลึง การผลิตเหล็กรูปพรรณด้วยการขึน้รูปเย็นจากโรงรีดหรือการพบัด้วยเคร่ืองพบั 
การผลิตลวดเหล็กกล้าด้วยการดึงเย็น การผลิตเหล็กเข็มพืดและเหล็กรูปพรรณด้วยการเช่ือม การผลิต
วสัดกุ่อสร้างรางรถไฟท่ีท าจากเหล็ก (รางที่ยงัไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกนั) การผลิตท่อเหล็กไร้ตะเข็บด้วย
การรีดร้อน การอดัรีดร้อน การดึงร้อนหรือการดึงเย็น การรีดเย็น การผลิตท่อเหล็กเช่ือมตะเข็บ            
ด้วยการขึน้รูปเย็นหรือร้อนและด้วยการเช่ือม ซึ่งจะอยู่ในสภาพการเช่ือมตะเข็บหรือผ่านกระบวนการ
เพิ่มเติมด้วยการดงึเย็นหรือการรีดเย็น หรือผลติโดยการขึน้รูปร้อนการเช่ือมและการรีดลดขนาด การผลติ
อปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ท่อที่ท าจากเหล็กกล้าประเภทต่างๆ เช่น หน้าแปลน ปลอกเช่ือมที่มีเกลียว
และอปุกรณ์ส าหรับการเช่ือมชน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตหลอด ท่อและฮอลโลว์โพรไฟล์ และอุปกรณ์ประกอบการติดตัง้ท่อหรือหลอดที่ท าจาก

เหลก็หลอ่ ดหูมูย่อ่ย 2431 
-  การผลติหลอดและทอ่เหลก็ไมม่ีตะเข็บด้วยวิธีการหลอ่แบบเหวี่ยง ดหูมู่ย่อย 2431 การผลิตอปุกรณ์

ประกอบการติดตัง้ทอ่หรือหลอดที่ท าจากเหลก็กล้าหลอ่ ดหูมูย่อ่ย 2431 
24101 กำรผลิตเหล็กและเหลก็กล้ำขัน้มูลฐำน ขัน้ต้นและขัน้กลำง 

การปฏิบตัิการเก่ียวกับการถลงุเหล็กด้วยเตาแบบพ่นลม เตาหลอมเหล็กกล้า โรงรีด และ           
โรงแต่งส าเ ร็จ  การผลิตเหล็กถลุงและเหล็กสปิเกลเป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยมหรือ                        
รูปแบบขัน้มูลฐานอื่นๆ การผลิตสารเจือเหล็ก การผลิตผลิตภัณฑ์ จ าพวกเหล็กที่ได้จาก           
สนิแร่เหลก็ด้วยกระบวนการไดเร็กรีดกัชนั และผลติภณัฑ์เหลก็พรุนอื่นๆ ยกเว้น การท าให้บริสทุธ์ิ
ด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าหรือกระบวนการทางเคมีอื่นๆ การผลติเมด็เหลก็และผงเหลก็ การผลิต
เหล็กกล้าในรูปอินกอตหรือรูปแบบขัน้มูลฐานอื่นๆ การผลิตผลิตภณัฑ์เหล็กกล้ากึ่งส าเร็จรูป     
การน าเศษเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีลกัษณะเป็นอินกอตมาหลอมใหม่  การผลิตผลิตภัณฑ์
เหลก็กล้ากึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ เหลก็แทง่เลก็ เหลก็แทง่แบน และเหลก็แทง่ใหญ่ 

24102 กำรผลิตเหล็กและเหลก็กล้ำแผ่น 
การผลติเหลก็และเหลก็กล้าแผน่ด้วยการรีดร้อนและรีดเย็น การผลติเหลก็แผน่ไร้สนิมรีดร้อนและ
รีดเย็น การผลติเหลก็แผน่ชบุสงักะสี การผลติเหลก็แผน่ชบุดีบกุ 

24103 กำรผลิตหลอด ท่อ ฮอลโลว์โฟรไฟล์ และอุปกรณ์ตดิตัง้ที่เกี่ยวข้องที่ท ำจำกเหลก็กล้ำ 
การผลิตท่อเหล็กไร้ตะเข็บด้วยการรีดร้อน การอดัรีดร้อน การดึงร้อนหรือการดึงเย็น การรีดเย็น 
การผลิตท่อเหล็กเช่ือมตะเข็บด้วยการขึน้รูปเย็นหรือร้อนและด้วยการเช่ือม  ซึ่งจะอยู่ในสภาพ    
การเ ช่ือมตะเข็บหรือผ่านกระบวนการเพิ่ ม เติม ด้วยการดึง เย็นหรือการ รีดเย็นหรือ                            
ผลิตโดยการขึน้รูปร้อนการเช่ือมและการรีดลดขนาด  การผลิตอุปกรณ์ประกอบการติดตัง้ท่อ        
ที่ท าจากเหล็กกล้าประเภทต่างๆ เช่น หน้าแปลน ปลอกเช่ือมที่มีเกลียวและอุปกรณ์            
ส าหรับการเช่ือมชน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตหลอด ท่อ ฮอลโลว์โพรไฟล์ และอุปกรณ์ติดตัง้ท่อหรือหลอดที่ท าจากเหล็กหล่อ        

ดกิูจกรรม 24311 
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-  การผลติหลอดและทอ่เหลก็ไมม่ีตะเข็บด้วยวิธีหลอ่แบบเหวี่ยง ดกิูจกรรม 24312 
-  การผลติอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ทอ่หรือหลอดที่ท าจากเหลก็กล้าหลอ่ ดกิูจกรรม 24312 

24109 กำรผลิตเหล็กและเหลก็กล้ำขัน้มูลฐำนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติเหลก็เส้นและเหลก็ลวดด้วยการรีดร้อน การผลติเหลก็รูปพรรณรีดร้อน การผลติเหลก็เส้น
และเหล็กรูปพรรณด้วยการดึงเย็น  การเจียผิวหรือการกลึง การผลิตเหล็กรูปพรรณ                  
ด้วยการขึน้รูปเย็นจากโรงรีดหรือการพบัด้วยเคร่ืองพบั การผลิตลวดเหล็กกล้าด้วยการดึงเย็น 
การผลิตเหล็กเข็มพืดและเหล็กรูปพรรณด้วยการเช่ือม  การผลิตวัสดุก่อสร้างรางรถไฟ                 
ที่ท าจากเหล็ก (รางที่ยงัไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน) การผลิตเหล็กรางรถไฟ (รางที่ยงัไม่ได้
ประกอบ) การผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เช่น เหล็กโครงสร้างรูปตวัเอช เหล็กโครงสร้าง          
รูปตวัไอ เหลก็โครงสร้างรูปรางน า้เหลก็ฉาก รวมถึงการแปรรูปโลหะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตหลอด ท่อ ฮอลโลว์โพรไฟล์ และอุปกรณ์ติดตัง้ท่อหรือหลอดที่ท าจากเหล็กหล่อ       

ดกิูจกรรม 24311 
-  การผลติหลอดและทอ่เหลก็ไมม่ีตะเข็บด้วยวิธีหลอ่แบบเหวี่ยง ดกิูจกรรม 24312 
 

242  2420  กำรผลิตโลหะมีค่ำและโลหะอื่นที่ไม่ไช่เหล็กขัน้มูลฐำน  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติโลหะมีคา่ขัน้มลูฐาน เช่น การผลติและการหลอมโลหะมีคา่ ทัง้ยงัมิได้ขึน้รูปและ
ขึน้รูป ทองค า เงิน แพลทินมั ฯลฯ จากสนิแร่และจากเศษของโลหะมีค่าเหลา่นัน้ การผลิตโลหะมีค่าผสม 
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโลหะมีค่าเป็นส่วนผสมกึ่งหนึ่ง การรีดแผ่นเงินบนวัสดุที่มีโลหะหรือเงินเป็น
ส่วนประกอบพืน้ฐาน การรีดแผ่นทองบนวัสดุที่มีโลหะหรือเงินเป็นส่วนประกอบพืน้ฐาน  การผลิต
แพลทินัมและกลุ่มของโลหะแพลทินมัให้เป็นแผ่นที่มีทอง  เงินและโลหะเป็นส่วน ประกอบพืน้ฐาน        
การผลิตอะลูมิเนียมจากอะลูมินา การผลิตอะลูมิเนียมด้วยการน าของเสียและเศษชิน้ส่วนของ
อะลมูิเนียมมาท าให้บริสทุธ์ิด้วยไฟฟ้า การผลิตโลหะผสมอะลูมิเนียม การผลิตอะลมูิเนียมแบบกึ่ง        
การผลิต การผลิตดีบุก สงักะสีและตะกั่ว การผลิตดีบุก สงักะสีและตะกั่วจากการน าของเสียและ        
เศษชิน้สว่นของดีบกุ สงักะสีและตะกัว่มาท าให้บริสทุธ์ิด้วยไฟฟ้า การผลิตโลหะผสมดีบกุ สงักะสีและ
ตะกั่ว การผลิตดีบุก สงักะสีและตะกั่วแบบกึ่งการผลิต การผลิตทองแดงจากแร่ การผลิตทองแดง        
ด้วยการน าของเสยีและทองแดงมาท าให้บริสทุธ์ิด้วยไฟฟ้า การผลติโลหะผสมทองแดง การผลิตเส้นลวด
ที่ใช้ท าฟิวส์ การผลิตทองแดงแบบกึ่งการผลิต การผลิตโครเมียม แมงกานีส นิกเกิล ฯลฯ จากแร่หรือ
ออกไซด์ การผลิตโครเมียม แมงกานีส นิกเกิล ฯลฯ ด้วยการน าของเสียและเศษชิน้สว่นของโครเมียม 
แมงกานีส นิกเกิล ฯลฯ มาท าให้บริสทุธ์ิด้วยไฟฟ้าและด้วยวิธีอะลมูิโนเทอร์มิค การผลิตโลหะที่ผสมด้วย
โครเมียม แมงกานีส นิกเกิล ฯลฯ การผลิตโครเมียม แมงกานีส นิกเกิลแบบกึ่งการผลิต การผลิตนิกเกิล
ผิวด้าน การผลติโลหะยเูรเนียมจากแร่พิตช์เบลน็ด์หรือจากแร่อื่นๆ การหลอมละลายและการท ายเูรเนียม
ให้บริสทุธ์ิ นอกจากนี ้ยงัรวมถึงการผลิตเส้นลวดจากโลหะต่างๆ ที่กลา่วมาข้างต้นด้วยการดึง การผลิต
อะลมูิเนียมออกไซด์ (อะลมูินา) การผลติแผน่ฟอยล์ อะลมูิเนียมส าหรับหอ่ของ การผลิตแผ่นอะลมูิเนียม 
(ตะกั่ว) ฟอยล์ ซึ่งมีอะลมูิเนียมหรือตะกั่ว เป็นส่วนประกอบขัน้ต้น รวมทัง้การผลิตแผ่นฟอยล์จาก        
โลหะมีคา่ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การหลอ่โลหะท่ีไมใ่ช่เหลก็ ดหูมูย่อ่ย 2432 
-  การผลติเคร่ืองประดบัจากโลหะมีคา่ ดหูมูย่อ่ย 3211 
24201 กำรผลิตโลหะมีค่ำ 

การผลิตโลหะมีค่าขัน้มลูฐาน เช่น การผลิตและการหลอมโลหะมีค่าทัง้ยงัมิได้ขึน้รูปและขึน้รูป 
ทองค า เงิน แพลทินมั ฯลฯ จากสนิแร่และจากเศษของโลหะมีคา่เหลา่นัน้ การผลติโลหะมีคา่ผสม 
การผลติผลติภณัฑ์ที่มีโลหะมีคา่เป็นสว่นผสมกึ่งหนึง่ การรีดแผน่เงินบนวสัดทุี่มีโลหะหรือเงินเป็น
สว่นประกอบพืน้ฐาน การรีดแผน่ทองบนวสัดทุี่มีโลหะหรือเงินเป็นสว่นประกอบพืน้ฐาน การผลิต
แพลทินมัและกลุม่ของโลหะแพลทินมัให้เป็นแผน่ท่ีมีทอง เงินและโลหะเป็นสว่นประกอบพืน้ฐาน 
การผลติลวดโลหะมีคา่ที่ได้จากการดงึ การผลติแผน่ฟอยล์จากโลหะมีคา่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การหลอ่โลหะท่ีไมใ่ช่เหลก็ ดกิูจกรรม 24320 
-  การผลติเคร่ืองประดบัจากโลหะมีคา่ ดกิูจกรรม 32111 

24202 กำรผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภณัฑ์อะลูมิเนียม 
การผลิตอะลมูิเนียมจากอะลมูินา การผลิตอะลมูิเนียมด้วยการน าของเสียและเศษชิน้สว่นของ
อะลมูิเนียมมาท าให้บริสทุธ์ิด้วยไฟฟ้า การผลิตโลหะผสมอะลมูิเนียม การผลิตอะลมูิเนียมแบบ
กึ่งการผลิต เช่น ผงและเกล็ดอะลมูิเนียม การผลิตท่อน เส้นและโพรไฟล์ที่ท าจากอะลมูิเนียม        
การผลติลวดอะลมูิเนียมที่ได้จากการดงึ การผลติหลอดหรือทอ่และอปุกรณ์ ติดตัง้ของหลอดหรือ
ทอ่ที่ท าจากอะลมูิเนียม การผลติอะลมูิเนียมออกไซด์ (อะลมูินา) การผลติแผน่ฟอยล์ อะลมูิเนียม 
ส าหรับหอ่หรือพนัสิง่ของ การผลติแผน่อะลมูิเนียม (ตะกัว่) ฟอยล์ ซึ่งมีอะลมูิเนียมหรือตะกัว่เป็น
สว่นประกอบขัน้ต้น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การหลอ่โลหะท่ีมิใช่เหลก็ ดกิูจกรรม 24320 

24203 กำรผลิตสังกะส ีตะกั่ว ดีบุกและผลิตภณัฑ์ของของดงักล่ำว 
การผลิตดีบุก สงักะสีและตะกั่วจากการน าของเสียและเศษชิน้สว่นของดีบกุ สงักะสีและตะกั่ว  
มาท าให้บริสทุธ์ิด้วยไฟฟ้า การผลิตโลหะผสมดีบกุ สงักะสีและตะกัว่ การผลิตดีบกุ สงักะสีและ
ตะกัว่แบบกึ่งการผลติ การผลติลวดสงักะส ีลวดตะกัว่และลวดดีบกุ ได้จากการดึงการผลิตหลอด
หรือทอ่และอปุกรณ์ติดตัง้ของหลอดหรือทอ่ รวมถึงผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ที่ท าจากตะกัว่ สงักะสแีละ
ดีบกุ การผลติแผน่ฟอยล์ดีบกุ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การหลอ่โลหะท่ีไมใ่ช่เหลก็ ดกิูจกรรม 24320 

24204 กำรผลิตทองแดงและผลิตภณัฑ์ทองแดง 
การผลติทองแดงจากแร่ การผลติทองแดงด้วยการน าของเสียและเศษชิน้สว่นของทองแดงมาท า
ให้บริสทุธ์ด้วยไฟฟ้า การผลิตทองแดงผิวด้านและซีเมนต์คอปเปอร์ การผลิตโลหะผสมทองแดง 
เช่น ทองเหลือง นาก การผลิตสายลวดและแถบฟิวส์ทองแดง การผลิตทองแดงแบบกึ่งการผลิต 
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การผลิตลวดทองแดงที่ได้จากการดึง การผลิตหลอดหรือท่อและอปุกรณ์ติดตัง้ของหลอดหรือ     
ทอ่ที่ท าจากทองแดง การผลติแผน่ฟอยล์ทองแดง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การหลอ่โลหะท่ีมิใช่เหลก็ ดกิูจกรรม 24320 

24209 กำรผลิตโลหะสำมัญและผลิตภณัฑ์โลหะสำมัญอื่นๆ ที่มิใช่เหล็ก 
การผลติโลหะยเูรเนียมจากแร่พิตช์เบลน็ด์หรือจากแร่อื่นๆ การหลอมละลายและการท ายเูรเนียม
ให้บริสทุธ์ิการผลิตโครเมียม แมงกานีส นิกเกิล ฯลฯ จากแร่หรือออกไซด์ การผลิตโครเมียม 
แมงกานีส นิกเกิล ฯลฯ ด้วยการน าของเสยีและเศษชิน้สว่นของโครเมียม แมงกานีส นิกเกิล ฯลฯ 
มาท าให้บริสุทธ์ิด้วยไฟฟ้า และด้วยวิธีอะลมูิโนเทอร์มิค การผลิตโลหะที่ผสมด้วยโครเมียม
แมงกานีส นิกเกิล ฯลฯ การผลิตโครเมียม แมงกานีส นิกเกิลแบบกึ่งการผลิต การผลิตนิกเกิล     
ผิวด้าน รวมทัง้การผลิตลวดจากโลหะดงักล่าวมาข้างต้นด้วยการดึง  การผลิตหลอด หรือท่อ    
และอุปกรณ์ติดตัง้ของหลอดหรือท่อ  ที่ท าจากโลหะสามัญอื่นๆ ที่มิใช่เหล็ก ซึ่งมิได้                          
จดัประเภทไว้ใน    ที่อื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การหลอ่โลหะท่ีมิใช่เหลก็ ดกิูจกรรม 24320 

 
243  กำรหล่อโลหะ  

หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการผลติผลติภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูปและงานหลอ่ประเภทตา่งๆ ด้วยกระบวนการหลอ่ 
แต่ไม่รวมถงึ การผลติผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปจากการหลอ่ เช่น  
-  หม้อน า้และเคร่ืองระบายความร้อน ดหูมูย่อ่ย 2512 
-  ของใช้ในครัวเรือน ดหูมูย่อ่ย 2599 
 
2431  กำรหล่อเหล็กและเหล็กกล้ำ  

การหล่อเหล็กและเหล็กกล้าในโรงหล่อ ได้แก่ การหลอ่ผลิตภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่ท าจากเหล็ก การหล่อ
เหล็กหล่อเทา การหล่อเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม การหล่อเหล็กหล่ออบเหนียว การหล่อผลิตภัณฑ์
เหล็กกล้ากึ่งส าเร็จรูป การหลอ่เหล็กกล้า การผลิตหลอด ท่อ ฮอลโลโพรไฟล์และอปุกรณ์ประกอบ        
การติดตัง้ท่อหรือหลอดที่ท าจากเหล็กหล่อ  การผลิตหลอดและท่อเหล็กไม่มีตะเข็บด้วยวิธีการหล่อ      
แบบเหวี่ยงรวมทัง้การผลติอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้หลอดหรือทอ่เหลก็ที่ท าจากเหลก็กล้าหลอ่ 
24311 กำรหล่อเหล็ก 

การหล่อผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่ท าจากเหล็ก การหล่อเหล็กหล่อเทา การหล่อเหล็กหล่อ          
กราไฟท์กลม การหล่อเหล็กหลอ่อบเหนียว การผลิตหลอด ท่อฮอลโลว์โพรไฟล์ และอปุกรณ์
ติดตัง้หลอดและทอ่ที่ท าจากเหลก็หลอ่ 

24312 กำรหล่อเหล็กกล้ำ 
การหลอ่ผลิตภณัฑ์เหล็กกล้ากึ่งส าเร็จรูป การหล่อเหล็กกล้า การผลิตหลอดและท่อเหล็กกล้า      
ไม่มีตะเข็บด้วยวิธีการหล่อแบบเหวี่ยง รวมถึงการผลิตอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้หลอดและ           
ทอ่ที่ท าจากเหลก็กล้าหลอ่ 
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2432  24320 กำรหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้ำ  
การหลอ่ผลิตภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูปจากอะลมูิเนียม แมกนีเซียม ไททาเนียม สงักะสี ฯลฯ การหลอ่
โลหะเบา การหลอ่โลหะหนกั การหลอ่โลหะมีค่า และการหลอ่โลหะที่ไม่ไช่เหล็กด้วยการหล่อ
โลหะแบบฉีด (die-casting) รวมถึงการหลอ่พระพทุธรูปโลหะ 
 

25  กำรผลิตผลิตภณัฑ์ที่ท ำจำกโลหะประดิษฐ์ ยกเว้น เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  
หมวดย่อยนีร้วมถึงการผลิตผลิตภณัฑ์ด้วยโลหะบริสทุธ์ิ เช่น ชิน้ส่วน ภาชนะบรรจุ และโครงสร้างด้วย

ลกัษณะที่เป็นการติดตัง้อยู่กับที่และโยกย้ายไม่ได้  ซึ่งตรงข้ามกับหมวดย่อย 26-30 ซึ่งครอบคลมุการผลิต
ผลิตภณัฑ์จากโลหะ ซึ่งเป็นสว่นผสมหรือเป็นการประกอบเข้าด้วยกนัให้เป็นวสัดสุ าเร็จรูปในหน่วยที่ค่อนข้าง
ซบัซ้อน ซึง่จ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และออปติกในการขบัเคลื่อนสว่นที่หมนุได้ นอกจากนัน้ยงัรวมถึง
การผลติอาวธุ กระสนุและวตัถรุะเบิด 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการซอ่มและบ ารุงรักษา โดยผู้ช านาญการเฉพาะด้าน ดหูมูใ่หญ่ 331 
-  กิจกรรมเฉพาะเพื่อการติดตัง้เคร่ืองจักรผลิตภณัฑ์ส าหรับใช้ในอาคารที่ผลิตขึน้ในหมวดนี ้เช่น  การผลิต       

หม้อน า้ท าความร้อนจากสว่นกลาง ดหูมูย่อ่ย 4322 
 

 251 กำรผลิตผลิตภณัฑ์ที่มีโครงสร้ำงเป็นโลหะ ถงัน ำ้ขนำดใหญ่ ที่เก็บกักน ำ้และเคร่ืองก ำเนิดไอน ำ้ 
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการผลิตผลิตภณัฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ (เช่น มีโลหะเป็นโครงหรือเป็นชิน้ส่วนประกอบ
ส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง) รวมทัง้วสัดทุี่เป็นภาชนะบรรจุที่ท าจากโลหะ (เช่น ที่เก็บกกัน า้ถงัน า้ขนาดใหญ่        
หม้อน า้ส าหรับท าความร้อนจากสว่นกลาง) และเคร่ืองก าเนิดไอน า้ 
 
2511  กำรผลิตผลิตภณัฑ์ที่มีโครงสร้ำงเป็นโลหะ 

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและส่วนประกอบอื่นๆ เป็นโลหะ ส าหรับใช้ใน            
งานก่อสร้าง (เช่น อาคารสงู เสากระโดงเรือ นัง่ร้านเหล็ก สะพาน ฯลฯ) การผลิตโครงโลหะใน             
งานอุตสาหกรรม (เช่น โครงส าหรับเตาหลอมโลหะ เคร่ืองมือยกและจับส าหรับรถยก) การผลิต           
โลหะที่เป็นโครงสร้างของการก่อสร้างอาคาร เช่น บ้านพกัคนงานในสถานที่ก่อสร้าง ส่วนประกอบ        
ของหุ่นจ าลองแบบบ้าน การผลิตประตู หน้าต่าง กรอบประตหูน้าต่าง บงัตา และประตูใหญ่รวมทัง้      
ฉากกัน้ห้องที่ติดตัง้พืน้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติชิน้สว่นอปุกรณ์หม้อน า้เรือหรือหม้อน า้ต้นก าลงั ดหูมูย่อ่ย 2513 
-  การผลติอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้รางรถไฟ ดหูมูย่อ่ย 2599 
-  การผลติสว่นประกอบตา่งๆ ของเรือ ดหูมูย่อ่ย 3011 
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25111 กำรผลิตผลิตภณัฑ์ที่มีโครงสร้ำงเป็นโลหะส ำหรับใช้ในงำนก่อสร้ำง 
การผลิตผลิตภณัฑ์ที่มีโครงสร้างและสว่นประกอบอื่นๆ เป็นโลหะ ส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง เช่น 
อาคารสงู เสากระโดงเรือ นัง่ร้านเหล็ก เสาอากาศ สะพานและสว่นของสะพาน ฯลฯ การผลิต
โครงสร้างโลหะในงานอตุสาหกรรม เช่น โครงสร้างส าหรับเตาหลอมโลหะ เคร่ืองมือยกและจบั
ส าหรับรถยก ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติชิน้สว่นอปุกรณ์หม้อน า้เรือหรือหม้อน า้ต้นก าลงั ดกิูจกรรม 25130 
-  การผลติอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้รางรถไฟ ดกิูจกรรม 25999 
-  การผลติสว่นประกอบตา่งๆ ของเรือ ดกิูจกรรม 30110 
-  การผลติสิง่ก่อสร้างที่มีโครงสร้างโลหะ เช่น โรงรถหรือเพิง ดกิูจกรรม 25112 

25112 กำรผลิตโลหะที่เป็นโครงสร้ำงของกำรก่อสร้ำงอำคำร 
การผลิตโลหะที่เป็นโครงสร้างของการก่อสร้างอาคาร เช่น บ้านพกัคนงานในสถานที่ก่อสร้าง 
อุปกรณ์/ชิน้ส่วนบูธจัดแสดงสินค้าส าเร็จรูป ที่พักส าหรับผู้ โดยสารรถประจ าทางส าเร็จรูป       
โรงรถส าเร็จรูป สว่นประกอบของหุน่จ าลอง แบบบ้าน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้รางรถไฟ ดกิูจกรรม 25999 

25113 กำรผลิตประต ูหน้ำต่ำง กรอบประต ูหน้ำต่ำง ประตูใหญ่ และผลิตภณัฑ์ที่คล้ำยกนัที่ท ำ
จำกโลหะ 
การผลติประต ูหน้าตา่ง กรอบประต ูหน้าตา่ง ประตมู้วน ประตรัูว้ ประตหูนีไฟส าเร็จรูป หน้าต่าง
บานเกลด็ บานเลือ่น เหลก็ดดัประต ู– หน้าตา่ง และผลติภณัฑ์อื่นท่ีคล้ายกนัท่ีท าจากโลหะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติรางน า้ กนัสาดที่ท าจากโลหะ ดกิูจกรรม 25119 
-  การติดตัง้ผลิตภณัฑ์โลหะประเภทประตู หน้าต่างและกรอบประตหูน้าต่าง และประตใูหญ่        

ที่ไมไ่ด้ผลติเอง ดกิูจกรรม 43301 
25119 กำรผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้ำงเป็นโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ฉากกัน้ห้อง
โลหะส าหรับยึดติดบนพืน้ ระเบียง ราวบันได รางน า้ กันสาด ลูกหมุนระบายอากาศ                   
บนัไดส าเร็จรูป 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติประต ูหน้าตา่งและกรอบประต ูหน้าตา่ง และประตใูหญ่ ดกิูจกรรม 25113 
-  การติดตัง้ผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ เช่น รางน า้ กันสาด ลกูหมุนระบาย              

ที่ไมไ่ด้ผลติเอง ดกิูจกรรม 43301 
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2512 กำรผลิตถงัน ำ้ขนำดใหญ่ (ที่มีควำมจุเกิน 300 ลิตร) ที่เก็บกักน ำ้และภำชนะบรรจุที่ท ำจำกโลหะ 
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลิตที่เก็บกกัน า้ ถงัน า้ขนาดใหญ่และภาชนะบรรจุที่มีลกัษณะคล้ายกนั ซึ่งท าจาก
โลหะที่ติดตัง้อยู่กับที่เพื่อการเก็บกักน า้หรือเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม  การผลิตภาชนะบรรจุ                  
ที่ท าจากโลหะเพื่อเก็บก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว  การผลิตหม้อน า้ท าความร้อนจากส่วนกลางและ              
เคร่ืองระบายความร้อน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตถงั ถงักลมขนาดใหญ่ กระป๋อง ถงัมีหหูิว้ กลอ่งโลหะ ฯลฯ ชนิดที่ใช้ส าหรับการขนย้ายและ

การบรรจสุนิค้า (ตามขนาดของสนิค้า) ดหูมูย่อ่ย 2594 
-  การผลติตู้บรรทกุสนิค้าเพื่อการขนสง่ ดหูมูย่อ่ย 2920 
-  การผลติรถถงั (รถรบ) ดหูมูย่อ่ย 3040 
25121 กำรผลิตหม้อน ำ้ ส ำหรับกำรท ำควำมร้อนจำกส่วนกลำงและเคร่ืองระบำยควำมร้อน 

การผลติหม้อน า้ท าความร้อนจากสว่นกลางและเคร่ืองระบายความร้อน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเตาไฟฟ้าและเคร่ืองท าน า้ร้อนชนิดใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในครัวเรือน ดกิูจกรรม 27502 
-  การผลิต เตาไฟและเค ร่ืองท าความ ร้อนชนิด ไม่ ใ ช้ ไฟฟ้าส าห รับใ ช้ ในค รัว เ รือน                         

ดกิูจกรรม 27503 
-  การผลติหม้อน า้รถยนต์ ดกิูจกรรม 29309 

25122 กำรผลิตภำชนะบรรจุสิ่งของที่ท ำจำกโลหะ เพื่อเกบ็ก๊ำซอัดหรือก๊ำซเหลว 
การผลิตภาชนะบรรจุที่ท าจากโลหะ เช่น เหล็ก เหล็กกล้าหรืออะลมูิเนียม เพื่อใช้บรรจุก๊าซอดั  
หรือก๊าซเหลว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติถงัน า้ขนาดใหญ่ที่มีความจเุกิน 300 ลติร ดกิูจกรรม 25129 
-  การผลติภาชนะบรรจทุี่ท าจากโลหะ ที่มีความจไุมเ่กิน 300 ลิตร ส าหรับใช้ในการขนย้ายหรือ

บรรจสุนิค้า ดกิูจกรรม 25941 
-  การผลิตถงั ถงักลมขนาดใหญ่ กระป๋อง ถงัมีหหูิว้ กลอ่งโลหะ ฯลฯ ชนิดที่ใช้ส าหรับการขน

ย้ายและการบรรจสุนิค้า ดกิูจกรรม 25949 
-  การผลติตู้บรรทกุสนิค้าเพื่อการขนสง่ ดกิูจกรรม 29203 

25129 กำรผลิตถังน ำ้ขนำดใหญ่ (ที่มีควำมจุเกิน 300 ลิตร) ที่เก็บกักน ำ้ และภำชนะบรรจุ         
ที่ท ำจำกโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติถงัน า้ขนาดใหญ่ ที่เก็บกกัน า้ และภาชนะบรรจทุี่คล้ายกนัท่ีท าจากโลหะ ชนิดติดตัง้กบัที่ 
ซึง่มีความจเุกิน 300 ลติร เพื่อใช้ในการเก็บหรือการผลติสนิค้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติภาชนะบรรจสุิง่ของที่ท าจากโลหะ เพื่อเก็บก๊าซอดัหรือก๊าซเหลว ดกิูจกรรม 25122 
-  การผลติภาชนะบรรจทุี่ท าจากโลหะ ที่มีความจไุมเ่กิน 300 ลิตร ส าหรับใช้ในการขนถ่ายหรือ

บรรจสุนิค้า ดกิูจกรรม 25941 
-  การผลิตถัง ถงักลมขนาดใหญ่ กระป๋อง ถงัมีหูหิว้ กล่องโลหะ ฯลฯ ชนิดที่ใช้ส าหรับ             

การขนย้ายและการบรรจสุนิค้า ดกิูจกรรม 25949 
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-  การผลติตู้บรรทกุสนิค้าเพื่อการขนสง่ ดกิูจกรรม 29203 
 

 2513  25130 กำรผลิตเคร่ืองก ำเนิดไอน ำ้ ยกเว้น หม้อต้มน ำ้ร้อนส ำหรับท ำควำมร้อนจำกส่วนกลำง 
การผลิตเคร่ืองก าเนิดไอน า้หรือไออื่นๆ เคร่ืองจักรที่เป็นเคร่ืองช่วยส าหรับใช้งานร่วมกับ         
เคร่ืองก าเนิดไอน า้ เคร่ืองควบแน่น เคร่ืองอุ่นน า้ด้วยความร้อนปล่อยทิง้ เคร่ืองท าไอน า้ร้อน
ยิ่งยวด เคร่ืองเก็บและสะสมไอน า้ การผลิตเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู ยกเว้น เคร่ืองแยกไอโซโทป 
รวมทัง้การผลติชิน้สว่นอปุกรณ์หม้อน า้เรือ หรือหม้อน า้ต้นก าลงั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตหม้อน า้ส าหรับท าความร้อนจากส่วนกลางและเค ร่ืองระบายความร้อน                     

ดหูมูย่อ่ย 2512 
-  การผลติชดุกงัหนัส าหรับเคร่ืองก าเนิดไอน า้ ดหูมูย่อ่ย 2811 
-  การผลติเคร่ืองแยกไอโซโทป ดหูมูย่อ่ย 2829 
 

252  2520  กำรผลิตอำวุธ กระสุนและวัตถุระเบิด 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตอาวุธหนักประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี  ้ ปืนใหญ่ ปืนกล เคร่ืองยิงจรวด                   
ท่อยิงตอร์ปิโด ปืนกลหนกั การผลิตอาวธุปืนขนาดเล็ก (ปืนลกูโม่ ปืนลกูซองปืนกลเบา) การผลิตปืนลม 
หรือปืนพก การผลติกระสนุปืนท่ีใช้ในสงคราม นอกจากนีย้งัรวมถึงการผลิตอาวธุปืนและกระสนุปืนที่ใช้
ในการลา่สตัว์ ในการกีฬาหรือในการป้องกนัตนเอง การผลิตวตัถรุะเบิด เช่น ลกูระเบิด ทุ่นระเบิดและ             
ลกูตอร์ปิโด 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติจอกกระทบแตก พลสุญัญาณ ดหูมูย่อ่ย 2029 
-  การผลติดาบใบกว้าง มีดดาบ ดาบปลายปืน ฯลฯ ดหูมูย่อ่ย 2593 
-  การผลติรถหุ้มเกราะ ส าหรับขนเงินหรือสิง่ของมีคา่อื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 2910 
-  การผลติยานอวกาศ ดหูมูย่อ่ย 3030 
-  การผลติรถถงัและยานยนต์อื่นๆ เพื่อใช้ในการสู้รบ ดหูมูย่อ่ย 3040 
25201 กำรผลิตกระสุนและวัตถุระเบิด 

การผลติกระสนุ การผลติวตัถรุะเบิด ได้แก่ ระเบิด ระเบิดมือ ทุ่นระเบิดและลกูตอร์ปิโด การผลิต
ลกูปรายและหมอนลกูปืน และอื่นๆ ที่คล้ายกนั รวมทัง้สว่นประกอบของดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติจอกกระทบแตก ดกิูจกรรม 20291 

25209 กำรผลิตอำวุธหนัก อำวุธปืน รวมถงึอำวุธอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติอาวธุหนกั (ปืนใหญ่ ปืนกล เคร่ืองยิงจรวด ทอ่ยิงตอร์ปิโด ปืนกลหนกั) การผลิตอาวธุปืน
ขนาดเลก็ (ปืนลกูโม ่ปืนลกูซอง ปืนกลเบา) การผลติปืนพกและปืนลมหรือก๊าซ การผลิตอาวธุปืน
เพื่อใช้ในการล่าสตัว์ การกีฬาและการป้องกันตวั การผลิตปืนพลสุญัญาณและอุปกรณ์อื่นๆ         
ที่ใช้ยิงพลสุญัญาณเท่านัน้ ปืนพกและปืนลกูโม่ส าหรับใช้ยิงกระสนุหลอก ปืนพกยิงเข็มฉีดยา     
ปืนยิงสง่สายเชือก การผลติอปุกรณ์และเคร่ืองมือส าหรับยิงแก๊สน า้ตา 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติดาบใบกว้าง มีดดาบ ดาบปลายปืน ฯลฯ ดกิูจกรรม 25931 
-  การผลติรถหุ้มเกราะ ส าหรับขนเงินหรือสิง่ของมีคา่อื่นๆ ดกิูจกรรม 29109 
-  การผลติยานอวกาศ ดกิูจกรรม 30300 
-  การผลติรถถงัและยานยนต์อื่นๆ เพื่อใช้ในการสู้รบ ดกิูจกรรม 30400 

 
 259 กำรผลิตผลิตภณัฑ์โลหะประดิษฐ์ชนิดอื่นๆ กิจกรรมบริกำรงำนโลหะ 

หมู่ใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมทัว่ไปในการด าเนินการปรับสภาพโลหะ  เช่น การตีหรือการอดั การชุบ การเคลือบ       
การแกะสลกั การเจาะรู การขดัเงา การเช่ือม ฯลฯ ซึ่งมกัจะเป็นการกระท า โดยได้รับค่าตอบแทนหรือ             
ตามสญัญาจ้าง นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการผลิตผลิตภณัฑ์หลากหลายที่ท าจากโลหะ เช่น เคร่ืองตดั เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ท าจากโลหะ กระป๋องและถัง ตะปู สลกัเกลียวและแป้นเกลียวของใช้ในครัวเรือนที่ท าจากเหล็ก       
เคร่ืองติดตัง้ที่ท าจากเหล็ก ใบพัดและสมอเรือ อุปกรณ์ประกอบ การติดตัง้รางรถไฟและเคร่ืองใช้ต่างๆ               
ที่ใช้ในบ้านและในโรงงานอตุสาหกรรม 
 
 2591  25910 กำรผลิตผลิตภณัฑ์โลหะโดยวิธีกำรตี กำรอัด กำรตอกพิมพ์และกำรรีด กำรผสมโลหะผง 

การตี การอดั การตอกพิมพ์ การรีดโลหะ การผสมโลหะผง การผลิตวสัดโุลหะจากผงโลหะด้วย
การใช้ความร้อนหรือการอดัด้วยแรงดนั รวมถึงการท าบาตรพระ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผงโลหะ ดหูมูย่อ่ย 2410 และ 2420 

 
2592  กำรปรับสภำพและกำรเคลือบโลหะ กำรกัดกลึงขึน้รูป 

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการชุบโลหะ  การเคลือบผิวโลหะด้วยออกไซด์โดยการใช้กระแสไฟฟ้า  ฯลฯ                  
การปรับสภาพโลหะด้วยความร้อน  การเจาะรูตรงปลาย  การพ่นขัดด้วยทราย  การเขย่า                       
การท าความสะอาด การท าสี การแกะสลกั การพิมพ์ การเคลือบโลหะด้วยสารที่ไม่ไช่โลหะ เช่น          
การเคลือบด้วยพลาสติก การเคลือบด้วยสารเคลือบใส การเคลือบด้วยน า้มัน เคลือบเงา ฯลฯ              
การท าโลหะให้แข็งตวั การขดัโลหะให้เป็นเงา การเจาะรู การหมนุ การโม่ การกดัเซาะ การไส การซดั    
การคว้าน การตัง้ระดบั การเลื่อย การบด การลบัให้คม การขดั ให้ขึน้เงา การเช่ือม การฟ่ันชิน้โลหะ      
เข้าด้วยกนัเป็นเกลยีว ฯลฯ รวมทัง้การตดัโลหะและการเจาะอกัษรบนโลหะด้วยแสงเลเซอร์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมของช่างท าเกือกม้า ดหูมูย่อ่ย 0162 
-  การรีดโลหะมีคา่บนวสัดทุี่มีโลหะหรือวสัดอุื่นเป็นสว่นประกอบพืน้ฐาน ดหูมูย่อ่ย 2420 
25921 กำรตกแต่งและกำรเคลือบโลหะ 

การชบุโลหะ การเคลอืบผิวโลหะด้วยออกไซด์โดยการใช้กระแสไฟฟ้า การพ่นขดัโลหะด้วยทราย 
การขดัมนั การท าความสะอาดโลหะ การท าสี การแกะสลกัโลหะ การเคลือบโลหะด้วยแร่อโลหะ 
การเคลอืบด้วยสารที่ไมใ่ช่โลหะ เช่น การเคลือบด้วยพลาสติก การเคลือบเซรามิกลงบนผิวโลหะ 
การลงรัก ฯลฯ การท าโลหะให้แข็งตวั การขดัโลหะให้ขึน้เงา 
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แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมของช่างท าเกือกม้า ดกิูจกรรม 01629 
- การพิมพ์ลงบนโลหะ ดกิูจกรรม 18119 
- การรีดโลหะมีคา่บนวสัดทุี่มีโลหะหรือวสัดอุื่นๆ เป็นสว่นประกอบพืน้ฐาน ดกิูจกรรม 24201 

25922 กำรกลึงกัดไสโลหะ 
การเจาะรู การหมนุ การโม ่การกดัเซาะ การไส การซดั การคว้าน การตัง้ระดบั การเลื่อย การบด 
การลบัให้คม การขดัให้ขึน้เงา การเช่ือม การฟ่ันชิน้โลหะเข้าด้วยกนัเป็นเกลียว ฯลฯ รวมทัง้การ
ตดัโลหะและการเจาะอกัษรบนโลหะด้วยแสงเลเซอร์ 

 

2593  กำรผลิตเคร่ืองตัด เคร่ืองมือที่ใช้งำนด้วยมือและเคร่ืองโลหะทั่วไป  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติเคร่ืองมือตดัที่ใช้ภายในครัวเรือน เช่น มีด ส้อม ช้อน ฯลฯ การผลิตเคร่ืองมือตดั
ชนิดอื่นๆ เช่น เคร่ืองมือผา่และสบั มีดโกนและใบมีดโกน กรรไกรและปัตตาเลี่ยน การผลิตมีดและใบมีด
ส าหรับเคร่ืองจกัรหรือวสัดทุี่เป็นเคร่ืองจกัร การผลิตเคร่ืองมือที่ใช้งานด้วยมือ เช่น คีม ไขควง การผลิต
เคร่ืองมือเกษตรที่ไม่ได้ใช้พลงังานขบัเคลื่อน การผลิตเลื่อยและใบเลื่อย รวมทัง้ใบเลื่อยวงเดือนและ        
ใบเลือ่ยขนาดใหญ่ การผลติเคร่ืองมือชนิดถอดสบัเปลีย่นได้ ส าหรับเคร่ืองมือที่ใช้งานด้วยมือไม่ว่าจะใช้
ไฟฟ้าหรือเคร่ืองมือกล สว่าน เคร่ืองเจาะรู เคร่ืองตดั ฯลฯ การผลิตเคร่ืองรีดหรือเคร่ืองอดั การผลิต
เคร่ืองมือของช่างเหล็ก  เตาเผาโลหะ ทั่งตีเหล็ก การผลิตเบ้าหลอมและแบบส าหรับหลอม                  
(ยกเว้น แม่พิมพ์โลหะ) การผลิตปากคีบ คีมคีบ การผลิตแม่กุญแจคล้อง กุญแจบานพบัและอื่นๆ            
ที่คล้ายกนั เคร่ืองใช้โลหะส าหรับอาคารบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ รวมทัง้การผลิต          
ดาบใบกว้าง มีดดาบ และดาบปลายปืน ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตภาชนะกลวง (หม้อ กาน า้) ภาชนะบนโต๊ะอาหาร (ถ้วย จานเปล) หรือ ภาชนะแบน          

(จาน จานรอง) ดหูมูย่อ่ย 2599 
-  การผลติเคร่ืองมือที่ใช้พลงังานขบัเคลือ่น ดหูมูย่อ่ย 2818 
-  การผลติแมพ่ิมพ์โลหะ ดหูมูย่อ่ย 2823 
-  การผลติเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารจากโลหะมีคา่ ดหูมูย่อ่ย 3211 
25931 กำรผลิตเคร่ืองตดั 

การผลติเคร่ืองมือตดัที่ใช้ภายในครัวเรือน ได้แก่ ช้อน ส้อม ทพัพ ีทพัพีโปร่ง มีดเสริฟเค้ก มีดปลา 
มีดเนย คีมคีบน า้ตาล ฯลฯ การผลิตเคร่ืองมือตดัชนิดอื่นๆ เช่น เคร่ืองมือที่ใช้ผ่าหรือสบั มีดโกน
และใบมีดโกน กรรไกรและปัตตาเลี่ยน เคร่ืองมือดแูลและตกแต่งเล็บ เช่น กรรไกรตดัเล็บ ตะไบ
แตง่เลบ็ การผลติดาบ ใบกว้าง กระบี ่และดาบปลายปืน 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตของมีคมหรือเคร่ืองตัดที่ใช้กับเคร่ืองจักร  เช่น ใบมีดส าหรับเคร่ืองจักร                      

ดกิูจกรรม 25939 
-  การผลิตภาชนะโลหะกลวง (หม้อ กาน า้ ฯลฯ) ภาชนะโลหะบนโต๊ะอาหาร (ถ้วย จานเปล) 

หรือ ภาชนะโลหะแบน (จาน จานรอง) ดกิูจกรรม 25992 
-  การผลติเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารจากโลหะมีคา่ ดกิูจกรรม 32112 

25932 กำรผลิตกุญแจและบำนพับ 
การผลิตกุญแจสายยู กุญแจ ลกูกุญแจ บานพับ อุปกรณ์ส าหรับยึด อุปกรณ์ติดตัง้และ              
ของที่คล้ายกนัส าหรับอาคารบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ 

25939 กำรผลิตเคร่ืองมือที่ใช้งำนด้วยมือและเคร่ืองโลหะทั่วไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตมีดและใบมีดส าหรับเคร่ืองจักรหรือวสัดุที่เป็นเคร่ืองจักร  การผลิตเลื่อยและใบเลื่อย 
รวมถึงใบเลื่อยวงเดือนและใบเลื่อยขนาดใหญ่  การผลิตเคร่ืองมือเกษตรที่ไม่ได้ใช้               
พลงังานขบัเคลื่อน เช่น เสียม พลัว่ อีโต้ จอบ สามง่ามและคราด ขวาน มีดขอและเคร่ืองมือ
ส าหรับตัดที่คล้ายกัน รวมถึงกรรไกรตัดลิดและกรรไกรตัดเล็มทุกชนิด  เคียวด้ามยาว              
เคียวเก่ียวข้าว มีดตดัหญ้า กรรไกรแตง่พุม่ไม้ ลิ่มผ่าไม้และเคร่ืองมืออื่นๆ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร 
ท าสวนหรือป่าไม้ การผลิตเคร่ืองมือที่ใช้งานด้วยมือ  เช่น ตะไบ บุ้ ง คีม (รวมถึงคีมตดั)              
คีมปากนกแก้ว ปากคีบ ไขควง ประแจปากตายและประแจเลือ่นใช้งานด้วยมือ การผลติเคร่ืองมือ
ชนิดถอดสบัเปลี่ยนได้ส าหรับเคร่ืองมือที่ใช้งานด้วยมือ ไม่ว่าจะใช้ไฟฟ้าหรือเคร่ืองมือกล เช่น 
สวา่น เคร่ืองตอกรู เคร่ืองหมนุขดู เคร่ืองมือส าหรับกลงึ การผลิตเคร่ืองรีดหรือเคร่ืองอดั การผลิต
เคร่ืองมือของช่างเหลก็ เช่น เตาเผาโลหะและทัง่ตีเหลก็ การผลติเบ้าหลอมและแบบส าหรับหลอม 
(ยกเว้น แมพ่ิมพ์โลหะ) การผลติปากคีบ และคีมคีบ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองมือที่ขบัเคลือ่นด้วยไฟฟ้า ดกิูจกรรม 28180 
-  การผลติแมพ่ิมพ์โลหะ ดกิูจกรรม 28230 

 
 2594 กำรผลิตถัง กระป๋อง ถังกลมขนำดใหญ่ (ที่มีควำมจุไม่เกิน 300 ลิตร) และภำชนะบรรจุ             

ที่คล้ำยกันที่ท ำจำกโลหะ 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตถงั กระป๋อง ถงักลมขนาดใหญ่ ถงัมีหหูิว้ กลอ่งและภาชนะที่ท าจากแผ่นโลหะ
ชนิดตา่งๆ เช่น แผน่เหลก็ แผน่เหลก็เคลอืบดีบกุ แผน่เหลก็ชบุโครเมียม อลมูิเนียม ฯลฯ ที่มีความจไุมเ่กิน 
300 ลิตร ส าหรับใช้เป็นภาชนะหรือบรรจุภณัฑ์ ทัง้ชนิดที่ใช้ในครัวเรือน หรือเพื่อใช้ในทางอตุสาหกรรม 
รวมถึงการผลติฝาปิดภาชนะท่ีท าจากโลหะ 
25941 กำรผลิตถงั ถงักลมขนำดใหญ่ (ที่มีควำมจุไม่เกิน 300 ลิตร) และภำชนะบรรจุที่คล้ำยกัน

ที่ท ำจำกโลหะ 
การผลติถงักลมขนาดใหญ่ ถงัมีหหูิว้และภาชนะบรรจทุี่คล้ายกนัท่ีมีความจไุมเ่กิน 300 ลิตร ที่ท า
จากโลหะ ส าหรับใช้ในการขนถ่ายหรือการบรรจสุนิค้า 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติภาชนะบรรจทุี่ท าจากโลหะ เพื่อเก็บก๊าซอดัหรือก๊าซเหลว ดกิูจกรรม 25122 
-  การผลติที่เก็บกกัน า้และถงัน า้ขนาดใหญ่ (ที่มีความจเุกิน 300 ลติร) ดกิูจกรรม 25129 

25949 กำรผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภณัฑ์อื่นๆ ที่ท ำจำกโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติกระป๋องดีบกุและกระป๋องส าหรับบรรจุผลิตภณัฑ์อาหาร การผลิตหลอดและกลอ่งที่บีบ
พบัได้ การผลิตบรรจุภณัฑ์อื่นๆ ทัง้ที่ใช้ในการบรรจุอาหารและไม่ใช่อาหาร เช่น กระป๋องสเปรย์ 
ป๊ีบ ถงัส ีกระป๋องส ีฯลฯ การผลติฝาบิดที่ท าจากโลหะ รวมถึง ฝา EOE 

 
2595  กำรผลิตของที่ท ำจำกลวด โซ่ ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง  

หมูย่่อยนีร้วมถึงการผลิตลวด สิ่งของที่ท าจากลวด เช่น ตะป ูลวดผกูเหล็ก ลวดชุบสงักะสี ตะแกรงลวด 
ลวดหนาม รัว้ที่ท าจากลวดเหล็ก ฯลฯ รวมถึงการผลิตลวดเช่ือมและการผลิตผลิตภณัฑ์สลกัภณัฑ์ เช่น 
แป้นเกลยีว น็อต สกรู สลกั หมดุเหลก็ ฯลฯ 
25951 กำรผลิตลวด เคเบิลและของที่ท ำจำกลวด 

การผลิตสายเคเบิล สายถกัและสิ่งของที่คล้ายกนัที่ท าจากโลหะ การผลิตเคเบิลโลหะที่หุ้มหรือ    
ไม่หุ้มฉนวนที่ไม่สามารถน าไปท าตัวน าไฟฟ้าได้  การผลิตลวดที่เคลือบ หรือมีแกนกลาง          
(ลวดเช่ือม) การผลติสิง่ของที่ท าจากลวด เช่น ลวดหนาม ลวดที่ใช้ท ารัว้ ตะแกรง ตาขา่ย ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติลวดและเคเบิลส าหรับงานไฟฟ้า ดกิูจกรรม 27320 

25952 กำรผลิตโซ่ ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง 
การผลิตตะปู ตะปูสัน้หวัใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขาและของที่คล้ายกัน การผลิตเข็มเย็บ           
เข็มถกันิต เข็มถกัโครเชต์ เข็มเจาะรู เพื่อการปักและของที่คล้ายกนั ส าหรับใช้งานด้วยมือ รวมถึง
เข็มซอ่นปลายและเข็มอื่นๆ การผลติลวดสปริง (ยกเว้น สปริงส าหรับนาฬิกา) เช่น แหนบรถยนต์ 
ขดลวด สปริง สปริงเหล็ก เกาะแกนล้อหน้ารถยนต์ทัง้สองข้าง เพื่อช่วยให้รถตัง้ตรงเวลาเลีย้ว 
(torsion bar spring) แผ่นที่ใช้เป็นสปริง การผลิตโซ่ (ยกเว้น โซ่ส่งก าลงั) การผลิตหมดุย า้     
แหวนรองและผลิตภณัฑ์ที่คล้ายกนัที่ไม่มีเกลียว การผลิตสลกัเกลียว ตะปคูวง แป้นเกลียวและ
ผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนัท่ีมีเกลยีว รวมถึงผลติภณัฑ์จากเคร่ืองผลติตะปคูวง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติแถบลวดเย็บ ดกิูจกรรม 25993 
-  การผลติขดลวดสปริงนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาตัง้โต๊ะ ดกิูจกรรม 26521 
-  การผลติโซส่ง่ก าลงั ดกิูจกรรม 28140 

 
2599  กำรผลิตผลิตภณัฑ์โลหะประดิษฐ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตของใช้ในครัวเรือนที่ท าจากโลหะ  เช่น ภาชนะแบน จาน จานรอง ฯลฯ        
ภาชนะกลวง หม้อ กาต้มน า้ ฯลฯ ภาชนะบนโต๊ะอาหาร ถ้วย จานเปล ฯลฯ กะทะที่มีฝาปิด กะทะและ
เคร่ืองใช้อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งใช้บนโต๊ะอาหารหรือใช้ในครัว เคร่ืองใช้ในครัวที่ ใช้มือจับและ
สว่นประกอบอื่นๆ แผน่ขดัถทู าจากโลหะ การผลติอา่งอาบน า้ อา่งล้างหน้า อา่งล้างมือและเคร่ืองใช้อื่นๆ 
ที่คล้ายกนั การผลิตสินค้าท าจากโลหะส าหรับใช้ในส านกังาน ยกเว้น เคร่ืองใช้ในส านกังาน การผลิต      
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ตู้นิรภยั ตู้ เก็บของ มีค่า ประตนูิรภยั ฯลฯ การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ท าจากเหล็ก เช่น ใบพดัเรือและใบจกัร 
สมอเรือ ระฆงั อปุกรณ์ประกอบการติดตัง้รางรถไฟ เข็มกลดั หวัเข็มขดั ตะขอ การผลติถงุฟอยล์ การผลติ
แม่เหล็กโลหะถาวร การผลิตเหยือก และขวดสญุญากาศ การผลิตป้ายสญัญาณ (แบบไม่ใช้ไฟฟ้า)       
การผลติเหรียญตราและเคร่ืองหมายของทหาร รวมทัง้การผลติที่ม้วนผม ด้ามร่ม ก้านร่ม และหวี 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติวสัดแุมเ่หลก็เซรามิกและแมเ่หลก็เฟอร์ไรท์ ดหูมูย่อ่ย 2393 
-  การผลติถงัน า้ขนาดใหญ่และที่เก็บกกัน า้ ดหูมูย่อ่ย 2512 
-  การผลติมีดดาบ ดาบปลายปืน ดหูมูย่อ่ย 2593 
-  การผลติขดลวดสปริงนาฬิกาตัง้โต๊ะหรือนาฬิกาข้อมือ ดหูมูย่อ่ย 2652 
-  การผลติสายไฟฟ้าและเคเบิลส าหรับงานไฟฟ้า ดหูมูย่อ่ย 2732 
-  การผลติโซส่ง่ก าลงั ดหูมูย่อ่ย 2814 
-  การผลติรถเข็นส าหรับซือ้ของ ดหูมูย่อ่ย 3099 
-  การผลติเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากโลหะ ดหูมูย่อ่ย 3100 
-  การผลติเคร่ืองกีฬา ดหูมูย่อ่ย 3230 
-  การผลติเกมและของเลน่ ดหูมูย่อ่ย 3240 
25991 กำรผลิตเคร่ืองสุขภณัฑ์ที่ท ำจำกโลหะ 

การผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองสขุภณัฑ์ เช่น อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า อ่างล้างมือ อ่างอาบน า้และ
เคร่ืองสขุภณัฑ์อื่นๆ รวมถึงสว่นประกอบของของดงักลา่วที่ท าจากโลหะโดยไม่ค านึงว่าจะเคลือบ
หรือไมก็่ตาม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตเคร่ืองสุขภัณฑ์ที่ท าจากไฟเบอร์กลาสและเซรามิกดูกิจกรรม  22292 และ         

กิจกรรม 23923 
25992 กำรผลิตเคร่ืองใช้ในครัวเรือนที่ท ำจำกโลหะ 

การผลติของใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากโลหะ เช่น ภาชนะแบน จาน จานรอง ฯลฯ ภาชนะกลวง หม้อ 
กาต้มน า้ ฯลฯ ภาชนะบนโต๊ะอาหาร ถ้วย จานเปล ฯลฯ กะทะที่มีฝาปิด กะทะและเคร่ืองใช้อื่นๆ 
ที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า  ซึ่งใช้บนโต๊ะอาหารหรือใช้ในครัว  เคร่ืองใช้ในครัวที่ใช้มือจับและ            
สว่นประกอบอื่นๆ แผน่ขดัถทู าจากโลหะ เช่น ฝอยขดั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร  เคร่ืองใช้ในครัว  ที่ท าจากพลาสติกและเซรามิก                     

ดกิูจกรรม 22291และ กิจกรรม 23931 
- การผลติมีด ช้อนและส้อมที่ใช้ในการรับประทานอาหาร ดกิูจกรรม 25931 

25993 กำรผลิตตู้นิรภยัและเคร่ืองใช้ส ำนักงำนที่ท ำจำกโลหะ (ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์) 
การผลิตตู้นิรภยั ก าป่ัน ประตูนิรภยั ล็อคเกอร์นิรภยั หีบใส่เงินหรือหีบใสเ่อกสารสิทธ์ิและ         
ของที่คล้ายกันที่ท าจากโลหะ การผลิตเคร่ืองใช้โลหะที่ใช้ในส านกังาน (ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์)             
ถาดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถาดใสป่ากกา ขาตัง้ส าหรับแขวนตราประทบัและอปุกรณ์ที่คล้ายกนั
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ที่ใช้ในส านกังานหรือโต๊ะท างาน อปุกรณ์ติดตัง้ ส าหรับแฟ้มเอกสาร คลิบหนีบจดหมายและ          
ของใช้ในส านกังานท่ีคล้ายกนั รวมถึงแถบลวดเย็บ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองใช้พลาสติกที่ใช้ในส านกังาน ดกิูจกรรม 22299 
-  การผลติเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากโลหะ ดกิูจกรรม 31002 

25999 กำรผลิตผลิตภณัฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตถงุฟอยล์ การผลิตกระดาษเคลือบฟอยล์ การผลิตแม่เหล็กโลหะถาวร การผลิตเหยือก
และขวดโลหะสญุญากาศ การผลิตตราและเคร่ืองหมายทางทหาร ป้ายเคร่ืองหมาย  ป้ายช่ือ        
ป้ายที่อยู่และป้ายที่คล้ายกัน ตวัเลข ตวัอกัษรและสญัลกัษณ์อื่นๆ ที่ท าจากโลหะ การผลิต             
ที่ม้วนผม และหวีที่ท าจากโลหะ การผลติด้ามและโครงร่มที่ท าจากโลหะ การผลติตะกร้า ตะแกรง 
หุ้มหรือเคลอืบด้วยโลหะ การผลติของใช้โลหะอื่นๆ เช่น ใบพดัเรือและใบจกัร สมอเรือ ระฆงั ฆ้อง        
ขอเก่ียว หวัเข็มขดั ตะขอ ห่วง โซ่ ตาไก่ท าจากโลหะ ลกูปัดและเลื่อมท าจากโลหะ การผลิต
อุปกรณ์ประกอบการติดตัง้รางรถไฟ การผลิตป้ายสญัญาณชนิดไม่ใช้ไฟฟ้าที่ท าจากโลหะ           
การผลติเหลก็ยกน า้หนกัส าหรับกีฬายกน า้หนกั รวมถึงผลติภณัฑ์จากโลหะประดิษฐ์อื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติวสัดแุมเ่หลก็เซรามิกและแมเ่หลก็เฟอร์ไรท์ ดกิูจกรรม 23939 
-  การผลติกระบ่ี ดาบปลายปืน ดกิูจกรรม 25931 
-  การผลติรถเข็นส าหรับซือ้ของ ดกิูจกรรม 30990 
-  การผลติเคร่ืองกีฬาที่ท าจากโลหะ ดหูมูย่อ่ย 3230 
-  การผลติเกมและของเลน่ท่ีท าจากโลหะ ดหูมูย่อ่ย 3240 
 

26  กำรผลิตผลิตภณัฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทำงทัศนศำสตร์  
หมวดยอ่ยนีร้วมถึงการผลิตผลิตภณัฑ์คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์โทรคมนาคมและ

ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมถึงชิน้สว่นของผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว กระบวนการผลิตในหมวดย่อยนีส้ามารถ
สงัเกตได้จากการออกแบบและการใช้วงจรรวม และการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีขนาดเล็กเฉพาะด้าน นอกจากนัน้
ยงัรวมถึงการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองมือวดั เคร่ืองน าร่อง อุปกรณ์ควบคุม เคร่ืองฉายรังสี อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการบ าบัดรักษา  เคร่ืองมือและอุปกรณ์                       
ทางทศันศาสตร์ และการผลติสือ่แมเ่หลก็และสือ่เชิงแสง 

 
261  2610  กำรผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส าหรับการประยุกต์ใช้         
การผลิตตัวเก็บประจุส าหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์  การผลิตตัวต้านทานส าหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์           
การผลิต   ไมโครโพรเซสเซอร์ การผลิตวงจรแผ่นพิมพ์เปลา่ การใสชิ่น้สว่นบนแผ่นวงจรพิมพ์ การผลิต
หลอดสุญญากาศอิเล็กตรอน  การผลิตตัวต่อส าหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์  การผลิตวงจรรวม                   
(แอนะล็อก ดิจิทัลหรือไฮบริด) การผลิตไดโอด ทรานซิสเตอร์ และชิน้ส่วนแยก การผลิต                        
ตวัเหน่ียวน าไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น โช้ค คอล์ย หม้อแปลง การผลติแร่ควบคมุความถ่ี และ
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การประกอบ การผลิตสวิตช์แบบโซลินอยย์ สวิตช์ไฟฟ้าและเคร่ืองเหนี่ยวน าสญัญาณ การผลิต             
แผ่นเวเฟอร์หรือเวเฟอร์ย่อย สารกึ่งตัวน าส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูป  การผลิตแผ่นวงจรเช่ือมต่อ            
(เช่น การ์ดเสียง การ์ดวีดีโอ การ์ดควบคมุ ซาวด์การ์ด โมเด็มการ์ด) การใสชิ่น้สว่นบนแผ่นวงจรพิมพ์        
การผลิตชิน้ส่วนแสดงผล (เช่น จอพลาสมา จอโพลิเมอร์ จอแอลซีดี) การผลิตไดโอด เปล่งแสง            
การน าชิน้สว่นประกอบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการผลิตสายเคเบิลของเคร่ืองพิมพ์ 
สายเคเบิลของจอภาพ สายเคเบิลยเูอสบีตวัตอ่ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การพิมพ์บตัรอจัฉริยะ ดหูมูย่อ่ย 1811 
-  การผลติอปุกรณ์โมเด็ม (อปุกรณ์คลืน่พาห์) ดหูมูย่อ่ย 2630 
-  การผลติจอแสดงผลของคอมพิวเตอร์และจอโทรทศัน์ ดหูมูย่อ่ย 2620 และหมูย่อ่ย 2640 
-  การผลติหลอดก าเนิดรังสแีละชิน้สว่นเคร่ืองฉายรังสทีี่คล้ายกนั ดหูมูย่อ่ย 2660 
-  การผลติอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางทศันศาสตร์ ดหูมูย่อ่ย 2670 
-  การผลติชิน้สว่นคล้ายกนัส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ดหูมวดยอ่ย 27 
-  การผลติบลัลาสต์ การผลติรีเลย์ไฟฟ้า ดหูมูย่อ่ย 2710 
-  การผลติอปุกรณ์การเดินสายไฟฟ้า ดหูมูย่อ่ย 2733 
-  การผลติอปุกรณ์ส าเร็จรูปท่ีถกูก าหนดไว้ในหมวดอื่นแล้ว ขึน้อยูก่บัประเภทของอปุกรณ์นัน้ 
26101 กำรผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์แสดงภำพ 

การผลิตหลอดสญุญากาศอิเล็กตรอน การผลิตชิน้สว่นแสดงผล เช่น จอพลาสมา จอโพลีเมอร์ 
จอแอลซีดี 

26102 กำรผลิตตวัเก็บประจุและตัวต้ำนทำนส ำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
การผลติตวัเก็บประจสุ าหรับวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ การผลติตวัต้านทานส าหรับวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติบลัลาสต์ การผลติรีเลย์ไฟฟ้า ดกิูจกรรม 27103 

26103 กำรผลิตแผ่นวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
การผลติแผน่วงจรพิมพ์เปลา่ การใสชิ่น้สว่นบนแผน่วงจรพิมพ์ 

26104 กำรผลิตอุปกรณ์กึ่งตวัน ำและวงจรรวม 
การผลิตผลึกอิเล็กทรอนิกส์และชิน้ส่วนผลึก การผลิตไดโอด ทรานซิสเตอร์และชิน้ส่วนแยก     
การผลิตไดโอดเปล่งแสง การผลิตแผ่นเวเฟอร์ หรือเวเฟอร์ย่อย สารกึ่งตัวน าส าเร็จรูปหรือ           
กึ่งส าเร็จรูป การผลติไมโครโพรเซสเซอร์ การผลติวงจรรวม (แอนะลอ็ก ดิจิทลัหรือไฮบริด) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การพิมพ์บตัรอจัฉริยะ ดกิูจกรรม 18119 

26109 กำรผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตตวัเหนี่ยวน าไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์  (โช๊ค คอยล์ หม้อแปลง) การผลิต          
สวิตช์แบบโซลินอยย์ สวิตช์ไฟฟ้า และเคร่ืองเหนี่ยวน าสัญญาณ การผลิตตัวต่อส าหรับ           
วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ การผลติสายเคเบิลของเคร่ืองพิมพ์ สายเคเบิลของจอภาพ สายเคเบิลยเูอสบี     
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ตวัต่อ ฯลฯ การผลิตวงจรเช่ือมต่อ (เช่น การ์ดเสียง การ์ดวีดิโอ การ์ดควบคมุ ซาวด์การ์ด          
โมเด็มการ์ด) การผลติสว่นประกอบอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติจอแสดงผลคอมพิวเตอร์ และจอโทรทศัน์ ดกิูจกรรม 26203 และ 26401 
-  การผลติอปุกรณ์โมเด็ม (อปุกรณ์คลืน่พาห์) ดกิูจกรรม 26309 
-  การผลติหลอดก าเนิดรังสแีละชิน้สว่นเคร่ืองฉายรังสทีี่คล้ายกนั ดกิูจกรรม 26600 
-  การผลติอปุกรณ์และเคร่ืองมือวดัทางทศันศาสตร์ ดกิูจกรรม 26702 
-  การผลติอปุกรณ์ส าเร็จรูปท่ีถกูก าหนดไว้ในหมวดอื่นแล้ว ขึน้อยูก่บัประเภทของอปุกรณ์นัน้ 
-  การผลติชิน้สว่นท่ีคล้ายกนัส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ดหูมวดยอ่ย 27 
-  การผลติอปุกรณ์การเดินสายไฟฟ้า ดกิูจกรรม 27330 
 

262  2620  กำรผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตและ/หรือการประกอบคอมพิวเตอร์ เช่น เมนเฟรม คอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ 
คอมพิวเตอร์แบบวางบนตกัและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมทัง้อปุกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เช่น อปุกรณ์
หนว่ยเก็บ (storage device) และอปุกรณ์รับเข้า/สง่ออก (เคร่ืองพิมพ์ จอภาพ แป้นอกัขระ) คอมพิวเตอร์
ดงักลา่วอาจจะเป็นแบบแอนะล็อก (analog) แบบดิจิทลั (digital) หรือแบบไฮบริดจ์ก็ได้ คอมพิวเตอร์
แบบดิจิทลั ซึง่เป็นแบบธรรมดาที่สดุนีเ้ป็นเคร่ืองที่สามารถท าหน้าที่ได้ ดงัตอ่ไปนีค้ือ 
1.  เก็บและประมวลผลโปรแกรมหนึ่งหรือหลายโปรแกรมที่เป็นข้อมลูได้ในทนัทีที่จ าเป็นต่อการจดัการ

ข้อมลูนัน้ๆ 
2.  สามารถสร้างโปรแกรมได้อยา่งอิสระตามความต้องการของผู้ใช้ 
3.  ด าเนินการค านวณข้อมลูทางคณิตศาสตร์ตามค าสัง่ของผู้ใช้ 
4.  กระท าการโดยไมต้่องมีคนมาแทรกแซงตอ่กระบวนการประมวลผลโปรแกรมที่สัง่ให้คอมพิวเตอร์ปรับ

การปฏิบตัิการในเชิงตรรกะขณะที่ก าลงัด าเนินการประมวลผลได้ ส่วนคอมพิวเตอร์แอนะล็อกนัน้          
มีความสามารถในการกระตุ้นโมเดลทางคณิตศาสตร์และประกอบด้วยการควบคุมแอนะล็อกและ
สว่นประกอบของชดุค าสัง่ หมูย่อ่ยนีย้งัรวมถึงการผลติคอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ การผลติคอมพิวเตอร์
แบบวางบนตกั การผลิตเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ การผลิตคอมพิวเตอร์มือถือ (เช่น PDA) การผลิต
หน่วยขบัจานแม่เหล็ก (magnetic disk drives) แฟลชไดรว์ และอปุกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลอื่นๆ        
การผลิตหน่วยขบัจานแสง (optical disk drives) เช่น แผ่นซีดี บนัทึกซ า้ได้ (CD-RW) แผ่นซีดีที่อ่าน
อย่างเดียว (CD-ROM) แผ่นดีวีดีที่อ่านอย่างเดียว (DVD-ROM) แผ่นดีวีดีที่บนัทึกซ า้ได้ (DVD-RW) 
การผลิตเคร่ืองพิมพ์ การผลิตจอภาพ การผลิตแป้นอกัขระ การผลิตเมาส์ทุกชนิด ก้านควบคุม 
(joystick) และอุปกรณ์ลกูกลมควบคุม (trackball) การผลิตคอมพิวเตอร์ปลายทางเฉพาะงาน 
(dedicated computer terminals) การผลิตคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (computer servers) การผลิต
เคร่ืองสแกนเนอร์ (scanner) และเคร่ืองสแกนรหสัแทง่ (bar code scanner) การผลติเคร่ืองอา่นบตัร
อจัฉริยะ (smart card reader) การผลติหมวกแสดงผลเสมือนจริง (virtual reality helmets) การผลติ
เคร่ืองฉายภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (computer projectors) นอกจากนีย้งัรวมถึงการผลิตคอมพิวเตอร์
ที่เช่ือมโยงกับระบบกลางซึ่งมิได้ใช้เคร่ืองกลในการด าเนินการ  (computer terminals) เช่น         
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เคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมตัิ (ATM) เคร่ืองบริการ ณ จุดขาย (POS) การผลิตเคร่ืองใช้อเนกประสงค์     
ในส านกังาน เช่น เคร่ืองโทรสาร สแกนเนอร์และถ่ายเอกสารรวมอยูใ่นเคร่ืองเดียวกนั 

แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติซ า้สือ่บนัทกึ (เช่น สือ่คอมพิวเตอร์ เสยีง วีดิทศัน์ ฯลฯ) ดหูมูย่อ่ย 1820 
-  การผลิตอปุกรณ์และสว่นประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  การผลิต

โมเด็มคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกการผลิตแผ่นวงจรเช่ือมต่อ (interface cards) สว่นจ าเพาะ 
(modules) และแอสแซมบล ีดหูมูย่อ่ย 2610 

-  การผลิตอุปกรณ์โมเด็ม และอุปกรณ์คลื่นพาห์ การผลิตสวิตช์การสื่อสารแบบดิจิทลั อุปกรณ์         
การสือ่สารข้อมลู (เช่น บริดจ์ อปุกรณ์จดัเส้นทางเกตเวย์) ดหูมูย่อ่ย 2630 

-  การผลิตเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริโภค เช่น เคร่ืองเลน่ซีดี เคร่ืองเลน่ดีวีดี การผลิตวีดีโอเกม
คอนโซล การผลติจอมอนิเตอร์และจอแสดงภาพ ดหูมูย่อ่ย 2640 

-  การผลติสือ่เชิงแสง และสือ่แมเ่หลก็ เพื่อใช้กบัคอมพิวเตอร์และเคร่ืองมืออื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 2680 
26201 กำรผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรือกำรประกอบคอมพวิเตอร์ 

การผลิตคอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ การผลิตคอมพิวเตอร์แบบวางตกั (เช่น โน๊ตบุ๊ค) การผลิต
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ การผลิตคอมพิวเตอร์มือถือ (เช่น PDA) การผลิตคอมพิวเอตร์แม่ข่าย      
การผลิตคอมพิวเตอร์ปลายทางเฉพาะงาน การผลิตคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงกับระบบกลาง         
ซึ่งมิได้ใช้เคร่ืองกลในการด าเนินการ เช่น เคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมตัิ (ATM) เคร่ืองบริการ              
ณ จดุขาย (POS) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตอุปกรณ์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง         

ดหูมูย่อ่ย 2610 
26202 กำรผลิตอุปกรณ์จัดเกบ็ข้อมูล 

การผลติหนว่ยขบัจานแมเ่หล็ก (magnetic disk drives) แฟลชไดรว์ (flash drives) และอปุกรณ์
หน่วยเก็บข้อมลูอื่นๆ การผลิตหน่วยขบัจานแสง (optical disk drives) เช่น แผ่นซีดีบนัทึกซ า้ได้ 
(CD-RW) แผ่นซีดีที่อ่านอย่างเดียว (CD-ROM) แผ่นดีวีดีที่อ่านอย่างเดียว (DVD-ROM)            
แผ่นดีวีดีที่บันทึกซ า้ได้  (DVD-RW) รวมถึงการผลิตอุปกรณ์ท าความสะอาดหัวอ่าน                    
สือ่บนัทกึข้อมลู 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติซ า้สือ่บนัทกึ (สือ่คอมพิวเตอร์ เสยีง วีดิทศัน์ ฯลฯ) ดกิูจกรรม 18200 
-  การผลิตเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ บริโภค  เช่น เคร่ืองเล่นซีดีและเคร่ืองเล่นดีวีดี                 

ดกิูจกรรม 26402 
-  การผลิตสื่อเ ชิงแสง  และสื่อแม่เหล็กเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์และเคร่ืองมืออื่นๆ                         

ดกิูจกรรม 26800 
26203 กำรผลิตจอคอมพวิเตอร์ 

การผลติจอคอมพิวเตอร์ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติจอมอนิเตอร์และจอแสดงภาพของโทรทศัน์ ดกิูจกรรม 26401 

26209 กำรผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตแป้นอกัขระ การผลิตเมาส์ ก้านควบคุมและลกูกลมควบคุม (track ball) ทุกชนิด         
การผลติเคร่ืองพิมพ์ การผลติเคร่ืองสแกนเนอร์ รวมถึง เคร่ืองสแกน รหสัแท่ง (barcode reader) 
การผลิตเคร่ืองอ่านบัตรอัจฉริยะ การผลิตหมวกแสดงผลเสมือนจริง  การผลิตเคร่ืองใช้
เอนกประสงค์ในส านกังาน เช่น เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองสแกนเนอร์และเคร่ืองถ่ายรวมอยู่ใน      
เคร่ืองเดียวกนั การผลติเคร่ืองฉายภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตโมเด็มคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอก การผลิตวงจรเช่ือมต่อส่วนจ าเพาะ และ 

แอสแซมบล ีดกิูจกรรม 26109 
-  การผลติอปุกรณ์โมเด็ม (อปุกรณ์คลืน่พาห์) ดกิูจกรรม 26309 
-  การผลิตสวิตช์การสื่อสารแบบดิจิทัล  อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล  (เช่น บริดจ์                  

อปุกรณ์จดัเส้นทาง เกตเวย์) ดกิูจกรรม 26309 
-  การผลติวีดีโอเกมคอนโซล ดกิูจกรรม 26409 
 

263  2630  กำรผลิตเคร่ืองมือสื่อสำร  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเคร่ืองโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล  ที่ใช้ในการส่งสัญญาณ
อิเลก็ทรอนิกส์ไปตามสายหรือออกอากาศ เช่น การออกอากาศวิทยแุละโทรทศัน์และอปุกรณ์การสื่อสาร
แบบไร้สาย รวมทัง้การผลิตอปุกรณ์สวิตช์สว่นกลางของส านกังาน การผลิตโทรศพัท์ไร้สาย การผลิต
อปุกรณ์ของตู้สาขา (PBX) การผลิตอปุกรณ์ของเคร่ืองโทรศพัท์และเคร่ืองโทรสาร รวมทัง้เคร่ืองตอบรับ
ทางโทรศพัท์ การผลติอปุกรณ์การสื่อสารข้อมลู เช่น บริดจ์ อปุกรณ์จดัเส้นทาง (router) เกตเวย์ การผลติ
เสาอากาศส าหรับเคร่ืองสง่และเคร่ืองรับ การผลิตอปุกรณ์เคเบิลทีวี การผลิตวิทยตุิดตามตวั การผลิต
โทรศพัท์ เคลื่อนที่ การผลิตอปุกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ การผลิตอปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับ ห้องสง่วิทยโุทรทศัน์
และการออกอากาศ รวมถึงกล้องโทรทศัน์ การผลิตอุปกรณ์โมเด็มและอปุกรณ์คลื่นพาห์ การผลิต       
ระบบเตือนภยัโจรผู้ ร้ายและไฟไหม้ซึง่สง่สญัญาณไปยงัสถานีควบคมุ การผลติเคร่ืองสง่วิทยแุละโทรทศัน์ 
การผลติเคร่ืองอินฟราเรด เช่น รีโมทคอนโทรล 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพิวเตอร์ ดหูมูย่อ่ย 2620 
-  การผลติอปุกรณ์ที่เก่ียวกบัเสยีงและภาพส าหรับผู้บริโภค ดหูมูย่อ่ย 2640 
-  การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบย่อยที่ใช้ในเคร่ืองมือสื่อสาร  การผลิต               

โมเด็มคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอก (ชนิดเคร่ืองสว่นบคุคล) ดหูมูย่อ่ย 2610 
-  การผลติป้ายบอกคะแนนไฟฟ้า การผลติสญัญาณไฟจราจร ดหูมูย่อ่ย 2790 
26301 กำรผลิตโทรศัพท์และโทรสำรแบบใช้สำย 

การผลิตโทรศัพท์ (ยกเว้น โทรศัพท์เคลื่อนที่) ทัง้ชนิดใช้ในบ้าน ส านักงาน รวมถึง                     
ชนิดหยอดเหรียญ การผลติเคร่ืองโทรสาร (FAX) การผลติเคร่ืองตอบรับทางโทรศพัท์ 
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26302 กำรผลิตอุปกรณ์สื่อสำรแบบไร้สำย 
การผลติเพจเจอร์/วิทยตุิดตามตวั การผลติโทรศพัท์เคลือ่นท่ี การผลติอปุกรณ์สือ่สารเคลือ่นท่ี 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติโมเด็มคอมพิวเตอร์ภายในหรือภายนอก (ชนิดเคร่ืองสว่นบคุคล) ดกิูจกรรม 26109 

26303 กำรผลิตอุปกรณ์สื่อสำรข้อมูลที่ใช้ในกำรส่งสัญญำณอิเล็กทรอนิกส์ไปตำมสำยหรือ
ออกอำกำศ 
การผลิตเสาอากาศส าหรับเคร่ืองสง่และเคร่ืองรับ การผลิตจานดาวเทียมรับสญัญาณ การผลิต
อปุกรณ์เคเบิลทีวี การผลิตอปุกรณ์ที่ใช้ในห้องสง่วิทยแุละโทรทศัน์และการออกอากาศ รวมถึง
กล้องโทรทศัน์ การผลิตเคร่ืองสง่วิทยแุละโทรทศัน์ การผลิตอปุกรณ์รับและสง่สญัญาณส าหรับ
โทรทศัน์วงจรปิด 

26309 กำรผลิตอุปกรณ์สื่อสำรอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติอปุกรณ์สวิตช์สว่นกลางของส านกังาน การผลิตอปุกรณ์ตู้สาขา (PBX) การผลิตอปุกรณ์
สื่อสารข้อมลู ได้แก่ บริดจ์ อปุกรณ์จดัเส้นทาง (router) และเกตเวย์ การผลิตอปุกรณ์สื่อสาร
เครือข่ายระบบ LAN การผลิตเคร่ืองอินฟราเรด (เช่น รีโมทคอนโทรล) การผลิตอปุกรณ์โมเด็ม
และอุปกรณ์คลื่นพาห์ เช่น โมเด็มชนิดใช้ในโทรศัพท์มือถือ (GPRS และ UMTS) โมเด็ม            
ชนิดใช้ในเคร่ืองเลน่ MP3 (iTouch) การผลิตระบบเตือนภยัโจรผู้ ร้ายและไฟไหม้ ซึ่งสง่สญัญาณ
ไปยงัสถานีควบคมุการผลติอปุกรณ์สือ่สารสถานีภาคพืน้ดิน 

 

264  2640  กำรผลิตเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับผู้บริโภค  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวกบัเสียงและภาพ  เพื่อความบนัเทิงในครัวเรือน 
ยานยนต์ ระบบแจ้งเตือนสาธารณะ (public address systems) และเคร่ืองขยายเสียงของเคร่ืองดนตรี 
รวมถึงการผลิตเคร่ืองบนัทึกภาพวีดิทศัน์และตลบัเทปโทรทศัน์ รวมทัง้เคร่ืองบนัทึกซ า้ (duplicating 
equipment) การผลิตเคร่ืองรับโทรทัศน์ การผลิตจอมอนิเตอร์ และจอแสดงภาพ  การผลิต                
เคร่ืองบันทึกเสียงและระบบบันทึกซ า้ การผลิตเคร่ืองสเตอริโอ  การผลิตเคร่ืองรับวิทยุ การผลิต            
ระบบล าโพง การผลิตกล้องถ่ายวีดิทศัน์ประเภทที่ใช้ในครัวเรือน การผลิตตู้ เพลงแบบหยอดเหรียญ 
(jukebox) การผลติเคร่ืองขยายเสียงของเคร่ืองดนตรีและระบบแจ้งเตือนสาธารณะ การผลิตไมโครโฟน 
การผลิตเคร่ืองเล่นซีดีและดีวีดี การผลิตเคร่ืองคาราโอเกะ การผลิตหูฟัง (เช่น วิทยุ สเตอริโอ
คอมพิวเตอร์) การผลติวีดีโอเกมคอนโซล 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติซ า้สือ่บนัทกึ (สือ่คอมพิวเตอร์ เสยีง วีดิทศัน์ ฯลฯ) ดหูมูย่อ่ย 1820 
-  การผลติอปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพิวเตอร์และจอภาพ ดหูมูย่อ่ย 2620 
-  การผลิตเคร่ืองตอบรับทางโทรศพัท์ การผลิตวิทยุติดตามตวั การผลิตรีโมทคอนโทรล (วิทยุและ

อินฟราเรด) การผลติอปุกรณ์ของห้องสง่ออกอากาศ เช่น เคร่ืองผลิตซ า้ (reproduction equipment) 
เสาอากาศส าหรับเคร่ืองสง่และเคร่ืองรับ กล้องถ่ายภาพวีดิทศัน์เพื่อการพาณิชย์ ดหูมูย่อ่ย 2630 

-  การผลิตเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ (fixed software)          
ดหูมูย่อ่ย 3240 
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26401 กำรผลิตเคร่ืองรับโทรทัศน์ (ทวีี) 
การผลติโทรทศัน์ การผลติจอมอนิเตอร์ การผลติจอแสดงภาพ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตหลอดสญุญากาศอิเล็กตรอนและชิน้สว่นแสดงผล (เช่น จอพลาสมา จอโพลีเมอร์   

จอแอลซีดี) ดกิูจกรรม 26101 
26402 กำรผลิตเคร่ืองรับวทิยุ เคร่ืองบนัทกึและท ำส ำเนำเสยีงและภำพ 

การผลิตเคร่ืองรับวิทยุ การผลิตเคร่ืองบันทึกภาพวีดิทัศน์และเคร่ืองบันทึกซ า้ การผลิต            
เคร่ืองบนัทึกเสียงและระบบบนัทึกซ า้ การผลิตกล้องถ่ายวีดิทศัน์ชนิดใช้ในครัวเรือน การผลิต
เคร่ืองเลน่ซีดีและดีวีดี การผลติเคร่ืองเลน่ MP3 และ MP4 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติซ า้สือ่บนัทกึ (สือ่คอมพิวเตอร์ เสยีง ภาพ ฯลฯ) ดกิูจกรรม 18200 
-  การผลติอปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพิวเตอร์และจอภาพ ดหูมูย่อ่ย 2620 

26403 กำรผลิตไมโครโฟน ล ำโพงและเคร่ืองขยำยเสียง 
การผลิตอุปกรณ์สเตอริโอ การผลิตล าโพง การผลิตเคร่ืองขยายเสียงของเคร่ืองดนตรีและ         
ระบบแจ้งเตือนสาธารณะ การผลติไมโครโฟน การผลติหฟัูง (เช่น วิทย ุสเตอริโอ คอมพิวเตอร์) 

26409 กำรผลิตเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ส ำหรับผู้บริโภค ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตวีดีโอเกมคอนโซล การผลิตตู้ เพลงแบบหยอดเหรียญ การผลิตเคร่ืองเลน่คาราโอเกะ          
การผลติเคร่ืองใช้อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิต เกมอิ เล็กทรอนิก ส์ที่ ใ ช้ ซอฟต์แว ร์ซึ่ ง ไม่สามารถ เปลี่ ยนแปลงแก้ ไขไ ด้                            

ดกิูจกรรม 32409 
 

 265 กำรผลิตเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวัด กำรทดสอบ กำรน ำร่องและอุปกรณ์กำรควบคุม นำฬิกำ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการผลิตเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัด  การทดสอบ การน าร่องและอุปกรณ์การควบคุม                    
เพื่อวตัถปุระสงค์ทางงานอตุสาหกรรมและไม่ใช่งานอตุสาหกรรม  รวมทัง้เคร่ืองมือวดัเวลา เช่น นาฬิกาข้อมือ 
นาฬิกาตัง้โต๊ะ และเคร่ืองมืออื่นที่คล้ายกนั 
 
 2651 กำรผลิตเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวัด กำรทดสอบ กำรน ำร่องและอุปกรณ์กำรควบคุม 

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเคร่ืองมือที่ใช้ในการค้นหา  การสืบค้น การน าร่อง การแนะน าส าหรับ             
ระบบที่เก่ียวกบัการบินและการเดินเรือ เคร่ืองควบคมุและท างานอตัโนมตัิส าหรับเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น              
เคร่ืองท าความร้อน เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าความเย็น เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในการวดั การแสดง 
(displaying) การชีใ้ห้เห็น (indicating) การบันทึก การถ่ายทอดและการควบคุมตัวแปรต่างๆ                 
ในกระบวนการทางอตุสาหกรรม เช่น อณุหภมูิความชืน้ ความดนั สญุญากาศ การเผาไหม้ การไหล 
ระดบั ความหนืด (viscosity) ความหนาแน่น ความเป็นกรด ความเข้มข้นและการหมนุ เคร่ืองค านวณ 
(เช่น เคร่ืองลงทะเบียน) เคร่ืองวดัของเหลว (fluid meters) และเคร่ืองนบั (counting devices)            
เคร่ืองมือวัดและทดสอบคุณสมบตัิของไฟฟ้าและสญัญาณไฟฟ้า  เคร่ืองมือและระบบของเคร่ืองมือ             
ที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการส าหรับการวิเคราะห์สว่นผสมทางเคมีหรือทางฟิสกิส์หรือความเข้มข้นของตวัอย่าง
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ที่เป็นของแข็ง ของเหลว ก๊าซหรือวสัดทุี่เป็นสว่นผสมและเคร่ืองมือวดัและเคร่ืองมือทดสอบประเภทอื่นๆ 
รวมทัง้ส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองมือเหล่านัน้ การผลิตเคร่ืองมือต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า                    
ตามที่กลา่วมาข้างต้น (ยกเว้น เคร่ืองกลธรรมดา) รวมถึงการผลิตเคร่ืองยนต์ของอากาศยาน การผลิต
อุปกรณ์ทดสอบการแพร่ ไอเสียของเคร่ืองยนต์ การผลิตเคร่ืองมือเก่ียวกับอุตุนิยมวิทยา การผลิต
เคร่ืองมือทดสอบคณุสมบตัิทางกายภาพ การผลติกล้องจลุทรรศน์ที่ใช้อิเลก็ตรอนและโปรตรอน การผลิต
เคร่ืองท าส าเนาภาพ การผลิตเคร่ืองมือวดัและทดสอบไฟฟ้าและสญัญาณไฟฟ้า (รวมทัง้โทรคมนาคม) 
การผลิตเคร่ืองมือตรวจจับและเฝ้าระวังรังสี การผลิตเคร่ืองมือส ารวจ การผลิตเคร่ืองวัดอุณหภูมิ             
ชนิดที่มีของเหลวอยู่ในหลอดแก้วและชนิด bimetal (ยกเว้น เคร่ืองมือที่ใช้ในการแพทย์) การผลิต        
เคร่ืองท าความชืน้ในอากาศ การผลิตเคร่ืองควบคมุระดบัไฮดรอลิก การผลิตเคร่ืองควบคมุเปลวไฟและ
การเผาไหม้ การผลติ สเป๊กโตรมีเตอร์ การผลติเกจ์วดัความดนัก๊าซ การผลิตมาตรวดัต่างๆ ของผู้บริโภค 
(เช่น มาตรวัดน า้ มาตรวัดก๊าซ) การผลิตเคร่ืองมือที่เป็นมาตรวดัการไหลและการนับ  การผลิต             
เคร่ืองนับตัวเลข การผลิตเคร่ืองจับเท็จ  เคร่ืองวัดชีพจร เคร่ืองตรวจจับโลหะ การผลิตเคร่ืองมือ                   
ที่ใช้ในการค้นหา ตรวจสอบ น าร่อง ส าหรับการบินและการเดินเรือ รวมทัง้โซโนบอยส์ การผลิต            
เคร่ืองเรดาร์ การผลิตเคร่ืองจีพีเอส (ระบบที่ช่วยบอกต าแหน่งที่อยู่บนพืน้ผิวโลกโดยอาศัย                  
สญัญาณดาวเทียม) การผลิตเคร่ืองควบคมุสภาวะแวดล้อมและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การผลิต
เคร่ืองมือวดัและเคร่ืองมือบนัทกึ (เช่น บนัทกึการบิน) การผลิตเคร่ืองตรวจจบัความเคลื่อนไหว การผลิต
เคร่ืองมือวิเคราะห์ที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ  เช่น เคร่ืองมือวิเคราะห์เลือด การผลิตเคร่ืองชั่งตวงวัด            
เคร่ืองเพาะเชือ้ และเคร่ืองมืออื่นๆ ส าหรับใช้ในห้องปฏิบตัิการเพื่อการวดั การทดสอบ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองตอบรับทางโทรศพัท์ ดหูมูย่อ่ย 2630 
-  การผลติเคร่ืองมือทดสอบทางการแพทย์และเคร่ืองฉายรังสี ดหูมูย่อ่ย 2660 
-  การผลติเคร่ืองมือและอปุกรณ์เคร่ืองวดัและเคร่ืองตรวจสอบเชิงแสง  (เช่น เคร่ืองควบคมุการยิงแสง 

มิเตอร์ตรวจวัดแสงของกล้องถ่ายรูป เคร่ืองวัดระยะทางของกล้องถ่ายรูป) การผลิตเคร่ืองตัง้            
ระยะสายตา ดหูมูย่อ่ย 2670 

-  การผลติเคร่ืองบนัทกึค าพดู (dictating machine) ดหูมูย่อ่ย 2817 
-  การผลิตเคร่ืองมือวดัแบบง่ายๆ เช่น สายวดั เคร่ืองวดัเส้นผ่าศูนย์กลาง (caliper) ดหูมู่ย่อยของ           

การผลติตามวสัดหุลกัที่ใช้เคร่ืองมือเหลา่นี ้
-  การติดตัง้อปุกรณ์ควบคมุกระบวนการผลติในโรงงานอตุสาหกรรม ดหูมูย่อ่ย 3320 
26511 กำรผลิตเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวัด กำรทดสอบ กำรน ำร่อง และอุปกรณ์กำรควบคุม 

(ยกเว้น ในทำงอุตสำหกรรม) 
การผลติเคร่ืองวดัการท างานของเคร่ืองยนต์ที่ใช้กบัอากาศยาน การผลติอปุกรณ์ทดสอบการแพร่
ไอเสียของเคร่ืองยนต์ การผลิตเคร่ืองมือเก่ียวกับอุตุนิยมวิทยา การผลิตเคร่ืองมือทดสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพ การผลิตกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้อิเล็กตรอนและโปรตรอน  การผลิต             
เค ร่ืองท าส าเนาภาพ  การผลิตเคร่ืองมือวัดและทดสอบไฟฟ้าและสัญญาณไฟฟ้า                  
(รวมทัง้โทรคมนาคม) การผลิตเคร่ืองมือตรวจจับและเฝ้าระวงัรังสี การผลิตเคร่ืองมือส ารวจ        
การผลิตเคร่ืองวัดอุณหภูมิ ชนิดที่มีของเหลวอยู่ในหลอดแก้วและชนิด  bimetal (ยกเว้น        
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการแพทย์) การผลิตเคร่ืองท าความชืน้ในอากาศ การผลิตเคร่ืองควบคุม         
ระดบัไฮดรอลิก การผลิตเคร่ืองควบคุมเปลวไฟและการเผาไหม้ การผลิตสเป๊กโตรมีเตอร์            
การผลิตเกจ์วัดความดันก๊าซ การผลิตมาตรวัดต่างๆ ของผู้ บริโภค (เช่น มาตรวัดน า้                 
มาตรวดัก๊าซ) การผลิตเคร่ืองมือที่เป็นมาตรวดัการไหลและการนบั การผลิตเคร่ืองนบัตวัเลข         
การผลิตเคร่ืองจบัเท็จ เคร่ืองวดัชีพจร เคร่ืองตรวจจบัโลหะ การผลิตเคร่ืองมือที่ใช้ในการค้นหา 
ตรวจสอบ น าร่อง ส าหรับการบินและการเดินเรือ รวมทัง้โซโนบอยส์ การผลิตเคร่ืองเรดาร์           
การผลิตเค ร่ืองจีพี เอส (ระบบที่ช่วยบอกต าแหน่งที่ อยู่บนพื น้ ผิว โลก  โดยอาศัย                    
สญัญาณดาวเทียม) การผลิตเคร่ืองควบคุมสภาวะแวดล้อมและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน         
การผลิตเคร่ืองมือวัดและเคร่ืองมือบันทึก  (เช่น บันทึกการบิน) การผลิตเคร่ืองตรวจจับ            
ความเคลือ่นไหว การผลติเคร่ืองมือวิเคราะห์ที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ เช่น เคร่ืองมือวิเคราะห์เลือด 
การผลิตเคร่ืองชั่งตวงวัด เคร่ืองเพาะเชือ้ และเคร่ืองมืออื่นๆ ส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ              
เพื่อการวดั การทดสอบ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองตอบรับทางโทรศพัท์ ดกิูจกรรม 26301 
-  การผลิตเคร่ืองมือที่ใ ช้ในการวัด  การทดสอบและการควบคุมกระบวนการผลิต                 

ในทางอตุสาหกรรม ดกิูจกรรม 26512 
-  การผลติเคร่ืองฉายรังสี ดกิูจกรรม 26600 
-  การผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์เคร่ืองวดัและเคร่ืองตรวจสอบเชิงแสง (เช่น เคร่ืองควบคุม        

การยิงแสง มิเตอร์จรวจวดัแสงของกล้องถ่ายรูป เคร่ืองวดัระยะของกล้องถ่ายรูป) การผลิต
เคร่ืองตัง้ระยะสายตา ดกิูจกรรม 26702 

-  การผลติเคร่ืองบนัทกึค าพดู ดกิูจกรรม 28170 
-  การผลติเคร่ืองมือวดัแบบง่ายๆ เช่น สายวดัและเคร่ืองมือที่ใช้งานด้วยมือที่คล้ายกนั รวมถึง

เคร่ืองมือสอบเทียบของช่างเคร่ือง ดกิูจกรรม 28199 
-  การผลติเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ดกิูจกรรม 32501 
-  การติดตัง้เคร่ืองมือควบคมุกระบวนการผลติในทางอตุสาหกรรม ดกิูจกรรม 33200 

26512 กำรผลิตเคร่ืองมือใช้ในกำรวัด กำรทดสอบ และกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตในทำง
อุตสำหกรรม 
การผลิตระบบควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรมที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ             
การผลิตอปุกรณ์และอปุกรณ์ที่ใช้ในการวดั การแสดง (displaying) การชีใ้ห้เห็น (indicating) 
การบนัทึก การถ่ายทอดและการควบคุมตวัแปรต่างๆ ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น 
อณุหภมูิ ความชืน้ ความดนั สญุญากาศ การเผาไหม้ การไหล ระดบั ความหนืด (viscosity) 
ความหนาแนน่ ความเป็นกรด ความเข้มข้นและการหมนุ เคร่ืองค านวณ (เช่น เคร่ืองลงทะเบียน) 
เคร่ืองวดัของเหลว (fluid meters) และเคร่ืองนบั (counting devices) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตอุปกรณ์เพื่อการวัด การทดสอบ การน าร่อง และการควบคุมที่ไม่ได้ใช้ใน         

กระบวนการผลติในทางอตุสาหกรรม ดกิูจกรรม 26511 
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2652  กำรผลิตนำฬิกำ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตนาฬิกาข้อมือ นาฬิกาตัง้โต๊ะ และเคร่ืองบนัทึกเวลา ชิน้สว่นต่างๆ ของนาฬิกา 
รวมถึงการผลิตนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาตัง้โต๊ะทกุชนิด รวมทัง้นาฬิกาท่ีประกอบกบัแผงควบคมุไฟฟ้า 
การผลิตตวัเรือนนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาตัง้โต๊ะ รวมทัง้ตวัเรือนนาฬิกาท่ีท าด้วยโลหะมีค่า การผลิต
นาฬิกาจบัเวลาและเคร่ืองมือส าหรับวดั บนัทกึและแสดงผลช่วงเวลา ตามท่ีนาฬิกาเดินไปหรือด้วยกลไก
ที่หมุนตามเวลา  เช่น มิเตอร์จอดรถ นาฬิกาบันทึกเวลา เคร่ืองบันทึกเวลา /วันเดือนปี                          
เคร่ืองตัง้เวลาท างาน การผลิตสวิตช์ตัง้เวลา และสวิตช์หมดเวลา ท่ีท างานไปตามการเดินของนาฬิกา
หรือด้วยกลไกที่หมนุตามเวลา การผลิตสว่นประกอบของนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาตัง้โต๊ะ เข็มทกุชนิด
ของนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาตัง้โต๊ะ ขดลวดสปริง เม็ดเพชรพลอยในนาฬิกา หน้าปัดเข็ม แผ่นรอง 
ตวัเช่ือม (bridges) และชิน้สว่นอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสายนาฬิกาท่ีไมไ่ด้ท าจากโลหะ (เช่น สิง่ทอ หนงั พลาสติก) ดหูมูย่อ่ย 1512 
-  การผลติสายนาฬิกาท่ีท าจากโลหะมีคา่ ดหูมูย่อ่ย 3211 
-  การผลติสายนาฬิกาท่ีไมไ่ด้ท าจากโลหะมีคา่ ดหูมูย่อ่ย 3212 
26521 กำรผลิตนำฬิกำ 

การผลตินาฬิกาข้อมือและนาฬิกาตัง้โต๊ะทกุชนิด รวมถึงนาฬิกาท่ีประกอบกบัแผงควบคมุไฟฟ้า 
การผลิตตวัเรือนนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาตัง้โต๊ะ รวมถึงตวัเรือนที่ท าจากโลหะมีค่า การผลิต
ส่วนประกอบของนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาตัง้โต๊ะ เข็มทุกชนิดของนาฬิกาข้อมือและ             
นาฬิกาตัง้โต๊ะ ขดลวดสปริง เม็ดเพชร พลอยในนาฬิกา หน้าปัด เข็ม แผ่นรอง ตวัเช่ือมและ
ชิน้สว่นอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสายนาฬิกาท่ีไมไ่ด้ท าจากโลหะ (สิง่ทอ หนงั พลาสติก) ดกิูจกรรม 15121 
-  การผลติสายนาฬิกาท่ีท าจากโลหะมีคา่ ดกิูจกรรม 32111 
-  การผลติสายนาฬิกาท่ีไมไ่ด้ท าจากโลหะมีคา่ ดกิูจกรรม 32120 

26529 กำรผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่มีเคร่ืองนำฬิกำประกอบอยู่ 
การผลตินาฬิกาจบัเวลาและเคร่ืองมือส าหรับวดั บนัทึกและแสดงผลช่วงเวลาตามท่ีนาฬิกาเดิน
ไปหรือด้วยกลไกที่หมุนตามเวลา เช่น มิเตอร์จอดรถ นาฬิกาบนัทึกเวลา เคร่ืองบนัทึกเวลา/          
วนัเดือนปี เคร่ืองตัง้เวลาท างาน การผลิตสวิตช์ตัง้เวลา (time switches) และสวิตช์หมดเวลา         
ท่ีท างานไปตามการเดินของนาฬิกาหรือด้วยกลไกท่ีหมนุตามเวลา 
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266  2660  26600 กำรผลิตเคร่ืองฉำยรังสี  และเคร่ืองมืออิ เล็กทรอนิกส์ทำงกำรแพทย์และ               
ทำงกำรบ ำบัดรักษำ  
การผลิตเคร่ืองฉายรังสีและหลอดทดลอง (เช่น ส าหรับใช้ในงานอตุสาหกรรมส าหรับใช้เพื่อการ
วินิจฉยัโรค การรักษาโรค การวิจยัทางวิทยาศาสตร์) เคร่ืองฉายรังสีเบต้า รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์
หรือเคร่ืองฉายรังสีอื่นๆ การผลิตเคร่ืองเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scanner) การผลิต                   
เคร่ือง PET Scanner การผลิตเคร่ืองสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก  (MRI Magnetic 
Resonance Imaging) การผลิตเคร่ืองอัลตราซาวด์ การผลิตเคร่ืองตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ          
การผลิตเคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยการส่องกล้อง  การผลิตเคร่ืองเลเซอร์ทางการแพทย์         
การผลติเคร่ืองกระตุ้นหวัใจ การผลติเคร่ืองช่วยฟัง รวมถึงการผลติเคร่ืองฉายรังสอีาหารและนม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองมือวิเคราะห์ที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ เช่น เคร่ืองวิเคราะห์เลอืด ดหูมูย่อ่ย 2651 
-  การผลติเตียงอบผิวสแีทน ดหูมูย่อ่ย 2790 
 

267  2670  กำรผลิตเคร่ืองมือทำงทัศนศำสตร์และอุปกรณ์กำรถ่ำยภำพ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเคร่ืองมือทางทัศนศาสตร์และเลนส์  เช่น กล้องสองตา (binoculars)            
กล้องจลุทรรศน์ (ยกเว้น อิเลก็ตรอน โปรตรอน) กล้องสอ่งทางไกล ปริซมึและเลนส์ (ยกเว้น เลนส์สายตา) 
การเคลือบและการขัดเลนส์ (ยกเว้น เลนส์สายตา) การประกอบเลนส์ (ยกเว้น เลนส์สายตา)                  
และการผลิตเคร่ืองถ่ายภาพ เช่น กล้องถ่ายรูปและมิเตอร์ตรวจวดัแสง หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเลนส์
และปริซมึ การผลิตกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กล้องสองตาและกล้องสอ่งทางไกล การผลิตกระจกเชิง
แสง (optical mirror) การผลติกระจกติดล ากล้องปืน การผลติเคร่ืองตัง้ระยะสายตา การผลติกล้องขยาย
สายตา การผลิตเคร่ืองตรวจวดัความชัดเจนของสายตา  การผลิตเคร่ืองเปรียบเทียบสายตา การผลิต
กล้องถ่ายรูปประเภทใช้ฟิล์มและประเภทดิจิทลั การผลิตเคร่ืองฉายภาพยนตร์และเคร่ืองฉายสไลด์         
การผลติเคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ การผลิตเคร่ืองมือและอปุกรณ์เคร่ืองวดัและเคร่ืองตรวจสอบเชิงแสง 
(เช่น เคร่ืองควบคมุการยิงแสง มิเตอร์ตรวจวดัแสงของกล้องถ่ายรูป เคร่ืองวดัระยะทางของกล้องถ่ายรูป) 
การผลติสว่นประกอบของเคร่ืองเลเซอร์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองฉายภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ดหูมูย่อ่ย 2620 
-  การผลติกล้องโทรทศัน์และกล้องวีดิทศัน์เพื่อการพาณิชย์ ดหูมูย่อ่ย 2630 
-  การผลติกล้องถ่ายวีดิทศัน์ประเภทท่ีใช้ในครัวเรือน ดหูมูย่อ่ย 2640 
-  การผลติกล้องจลุทรรศน์ที่ใช้อิเลก็ตรอนและโปรตรอน ดหูมูย่อ่ย 2651 
-  การผลิตเคร่ืองมือส าเ ร็จรูปที่ใ ช้ เลเซอร์  ดูในหมู่ย่อยของการผลิตเคร่ืองจักรชนิดนัน้ๆ                      

(เช่น เคร่ืองเลเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์ ดหูมูย่อ่ย 2660) 
-  การผลติเคร่ืองถ่ายเอกสาร ดหูมูย่อ่ย 2817 
-  การผลติวสัดตุา่งๆ ที่เก่ียวกบัตา ดหูมูย่อ่ย 3250 
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26701 กำรผลิตเลนส์ 
การผลิตเลนส์ที่ใช้ในทางทศันศาสตร์ การผลิตกระจกที่ใช้ในทางทศันศาสตร์ ปริซึมและเลนส์ 
(ยกเว้น เลนส์สายตา) การเคลือบและการขดัเลนส์ (ยกเว้น เลนส์สายตา) การประกอบเลนส์ 
(ยกเว้น เลนส์สายตา) การผลติเลนส์และปริซมึ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติวสัดตุา่งๆ ที่เก่ียวกบัตา ดกิูจกรรม 32501 

26702 กำรผลิตเคร่ืองมือทำงทัศนศำสตร์ (ยกเว้น เลนส์) 
การผลิตกระจกติดล ากล้องปืน การผลิตเคร่ืองตัง้ระยะสายตา การผลิตกล้องขยายสายตา           
การผลิตเคร่ืองตรวจวดัความชดัเจนของสายตา  การผลิตเคร่ืองเปรียบเทียบสายตา การผลิต
เคร่ืองมือและอุปกรณ์เคร่ืองวดัและเคร่ืองตรวจสอบเชิงแสง (เช่น เคร่ืองควบคุมการยิงแสง         
(fire control equipment) มิเตอร์ตรวจวัดแสงของกล้องถ่ายรูป เคร่ืองวัดระยะทาง                 
ของกล้องถ่ายรูป) การผลติกล้องจลุทรรศน์แบบแสง กล้องสองตาและกล้องสอ่งทางไกล 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติกล้องจลุทรรศน์ที่ใช้อิเลก็ตรอนและโปรตรอน ดกิูจกรรม 26511 
-  การผลิตเคร่ืองมือส าเ ร็จรูปที่ใ ช้ เลเซอร์  ดูหมู่ย่อยการผลิตเคร่ืองจักรชนิดนัน้ๆ                      

(เช่น เคร่ืองเลเซอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ดกิูจกรรม 26600) 
-  การผลติเคร่ืองถ่ายเอกสาร ดกิูจกรรม 28170 

26703 กำรผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรถ่ำยภำพและถ่ำยภำพยนตร์ 
การผลิตกล้องถ่ายรูปประเภทใช้ฟิล์มและประเภทดิจิทลั  การผลิตเคร่ืองฉายภาพยนตร์และ          
เคร่ืองฉายสไลด์ การผลติเคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองฉายภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ดกิูจกรรม 26209 
-  การผลติกล้องโทรทศัน์และกล้องวีดิทศัน์เพื่อการพาณิชย์ ดกิูจกรรม 26303 
-  การผลติกล้องถ่ายวีดิทศัน์ประเภทท่ีใช้ในครัวเรือน ดกิูจกรรม 26402 
 

268 2680 26800 กำรผลิตสื่อแม่เหล็ก และสื่อเชิงแสง  
การผลติสือ่บนัทกึที่ท าจากแมเ่หลก็ และวิธีการทางแสง เช่น เทป และเทปคาสเสท็ ที่เป็นแมเ่หลก็
ส าหรับบนัทึกเสียงและบนัทึกภาพ แผ่นบนัทึกจานแสง (optical discs) และสื่อบนัทึกแบบแข็ง 
(hard drive media หรือ hard disk) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติซ า้สือ่บนัทกึ (สือ่คอมพิวเตอร์ เสยีง วีดิทศัน์ ฯลฯ) ดหูมูย่อ่ย 1820 
 

27  กำรผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  
หมวดย่อยนีร้วมถึงการผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวกบัการผลิต การจ่ายและการใช้ไฟฟ้า รวมทัง้การผลิต

อปุกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสวา่ง เคร่ืองให้สญัญาณไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตผลิตภณัฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ดหูมวดย่อย 26 (การผลิตผลิตภณัฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และ

อปุกรณ์ทางทศันศาสตร์) 
 

271  2710  กำรผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ำ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ำยไฟฟ้ำ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าก าลงั หม้อแปลงเพื่อการจ่ายไฟฟ้าและหม้อแปลงชนิดพิเศษ 
มอเตอร์ไฟฟ้า  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและชุดมอเตอร์เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ของสวิตช์เกียร์                  
และแผงสวิตช์  รี เลย์และอุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม  อุปกรณ์ไฟฟ้าในหมวดนี ้                                 
เพื่อการจ่ายระดบัแรงดนัไฟฟ้า รวมถึงการผลิตหม้อแปลงเพื่อการจ่ายไฟฟ้า การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
งานเช่ือมอาร์ก  การผลิตบัลลาสต์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์  การผลิตหม้อแปลงที่ใช้ใน                 
สถานีไฟฟ้าย่อยส าหรับการจ่ายไฟฟ้า การผลิตเคร่ืองคุมค่าแรงดนัไฟฟ้าในการส่งและการจ่ายไฟฟ้า       
การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า (ยกเว้น มอเตอร์เร่ิมเดินเคร่ืองส าหรับเคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน) การผลิต          
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ยกเว้น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเพื่อประจุแบตเตอร่ีที่ขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์          
สนัดาปภายใน) การผลิตชุดมอเตอร์เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ยกเว้น ชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหนั)          
การผลิตชุดขับเคลื่อนหลกัของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  รวมทัง้การพันขดลวดอาร์มาเจอร์ใหม่ที่กระท า          
ในโรงงาน การผลิตเคร่ืองตัดวงจรไฟฟ้า  การผลิตเคร่ืองปรับระดับแรงดัน (เพื่อการจ่ายระดับ
แรงดนัไฟฟ้า) การผลิตแผงควบคมุการจ่ายไฟฟ้า การผลิตรีเลย์ การผลิตท่อส าหรับอปุกรณ์แผงสวิตช์ 
การผลิตฟิวส์ การผลิตอปุกรณ์สวิตช์ การผลิตสวิตช์ไฟฟ้า (ยกเว้น สวิตช์แบบปุ่ มกด สเนปสวิตช์         
สวิตช์แบบโซลนิอยย์ ทมัเบลอร์สวิตช์) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิต เค ร่ือง เหนี่ยวน าสัญญาณและสวิตช์แบบที่ ใ ช้ส่วนประกอบทางอิ เล็กทรอนิก ส์                        

ดหูมูย่อ่ย 2610 
-  การผลติเคร่ืองควบคมุสภาวะแวดล้อมและควบคมุกระบวนการผลติอตุสาหกรรม ดหูมูย่อ่ย 2651  
-  การผลติสวิตช์ส าหรับวงจรไฟฟ้า เช่น สวิตช์แบบปุ่ มกดและสเนปสวิตช์ ดหูมูย่อ่ย 2733 
-  การผลิตเคร่ืองเช่ือมและเคร่ืองบดักรีที่ใช้ไฟฟ้า การผลิตเคร่ืองอินเวอร์เตอร์เคร่ืองเรียงกระแสและ

เคร่ืองแปลงผนัแบบโซลดิสเตต ดหูมูย่อ่ย 2790 
-  การผลติชดุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกงัหนั ดหูมูย่อ่ย 2811 
-  การผลิตมอเตอร์เ ร่ิมเดินเคร่ืองและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน                      

ดหูมูย่อ่ย 2930 
27101 กำรผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ำและเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 

การผลติมอเตอร์ไฟฟ้า (ยกเว้น มอเตอร์เร่ิมเดินเคร่ืองส าหรับเคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน) การผลิต
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  (ยกเว้น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเพื่อประจุแบตเตอร่ีที่ขับเคลื่อนด้วย                    
เคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน) การผลติชดุมอเตอร์เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ยกเว้น ชดุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
แบบกงัหนั) การผลติชดุขบัเคลือ่นหลกัของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า รวมทัง้การพนัขดลวดอาร์มาเจอร์
ใหมท่ี่กระท าในโรงงาน 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองเช่ือมและบดักรีที่ใช้ไฟฟ้า ดกิูจกรรม 27909 
-  การผลติชดุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกงัหนั ดกิูจกรรม 28110 
-  การผลิตมอเตอร์เร่ิมเดินเคร่ืองและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน         

ดกิูจกรรม 29302 
27102 กำรผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำ 

การผลิตหม้อแปลงเพื่อการจ่ายไฟฟ้า  การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้างานเช่ือมอาร์ก การผลิต            
หม้อแปลงที่ใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อยส าหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า การผลิตบัลลาสต์ส าหรับ          
หลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตเคร่ืองเหนี่ยวน าสัญญาณและสวิตช์แบบที่ใช้ส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์            

ดกิูจกรรม 26109 
27103 กำรผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ำยไฟฟ้ำ 

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการจ่ายระดบัแรงดนัไฟฟ้า  การผลิตอุปกรณ์ของสวิตช์เกียร์และ        
แผงสวิตช์ รีเลย์และอปุกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม การผลิตเคร่ืองตดัวงจรไฟฟ้า การผลิต
เคร่ืองปรับระดบัแรงดนั (เพื่อการจ่ายระดบัแรงดนัไฟฟ้า) การผลิตแผงควบคมุการจ่ายไฟฟ้า       
การผลิตรีเลย์ การผลิตท่อส าหรับอุปกรณ์แผงสวิตช์ การผลิตฟิวส์ การผลิตอุปกรณ์สวิตช์          
การผลติสวิตช์ไฟฟ้า (ยกเว้น สวิตช์แบบปุ่ มกด สเนปสวิตช์ สวิตช์แบบโซลนิอยย์ทมัเบลอร์สวิตช์) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตเคร่ืองควบคุมสภาวะแวดล้อมและควบคุมกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม            

ดหูมูย่อ่ย 2651 
-  การผลติสวิตช์ส าหรับวงจรไฟฟ้า เช่น สวิตช์แบบปุ่ มกดและสเนปสวิตช์ ดกิูจกรรม 27330 
-  การผลิตเคร่ืองอินเวอร์เตอร์  เคร่ืองเรียงกระแส เคร่ืองแปลงผันแบบโซลิดสเตต                       

ดกิูจกรรม 27909 
 

272  2720  27200 กำรผลิตแบตเตอร่ี และหม้อสะสมไฟฟ้ำ  
การผลิตแบตเตอร่ีแบบประจุไฟฟ้าใหม่ไม่ได้ และแบบประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงการผลิต
แบตเตอร่ีปฐมภูมิและเซลปฐมภูมิ  เช่น เซลที่ประกอบด้วย แมงกานีสไดออกไซด์                     
เมอคิวริกไดออกไซด์และซิลเวอร์ออกไซด์  ฯลฯ การผลิตหม้อสะสมไฟฟ้า  รวมทัง้                   
สว่นประกอบอื่นๆ เช่น แผน่กัน้ ภาชนะบรรจ ุฝาครอบ การผลติแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่กรด การผลิต
แบตเตอร่ีชนิดนิกเกิลแคดเมียม (NiCad) การผลิตแบตเตอร่ีชนิดนิกเกิลเมทลัไฮดราย (NiMH) 
การผลิตแบตเตอร่ีชนิดลิเทียม (Li) การผลิตแบตเตอร่ีแบบเซลแห้ง รวมทัง้การผลิตแบตเตอร่ี      
แบบเซลเปียก 
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273  กำรผลิตสำยไฟฟ้ำ และอุปกรณ์กำรเดินสำยไฟฟ้ำ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้าที่น ากระแสไฟฟ้า  และอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า                  
ที่ไม่น ากระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในการเดินสายส าหรับวงจรไฟฟ้าโดยไม่เจาะจงว่าจะใช้วสัดชุนิดใด นอกจากนัน้       
ยงัรวมถึงการหุ้มฉนวนของสายไฟฟ้าและการผลติเคเบิลเส้นใยน าแสง (fiber optic cables) 
 
2731  27310 กำรผลิตเคเบิลเส้นใยน ำแสง  

การผลติเคเบิลเส้นใยน าแสงส าหรับการสง่ผา่นข้อมลูหรือการสง่ผา่นภาพสด 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติไฟเบอร์กลาสหรือการตีเกลยีว ดหูมูย่อ่ย 2310 
-  การผลิตชุดเคเบิลน าแสงหรือชุดประกอบกับขัว้ต่อหรืออุปกรณ์ต่ออื่น ซึ่งขึน้อยู่กับ                      

การน าไปใช้ ดหูมูย่อ่ย 2610 
 

2732  27320 กำรผลิตสำยไฟฟ้ำและเคเบิลส ำหรับงำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  
การผลติสายไฟฟ้าและเคเบิลหุ้มฉนวน ลวดตวัน าเป็นเหลก็ ทองแดงหรืออะลมูิเนียม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติ (การดงึ) ลวดตวัน า ดหูมูย่อ่ย 2410 และ 2420 
-  การผลิตสายเคเบิลของคอมพิวเตอร์ สายเคเบิลของเคร่ืองพิมพ์ สายเคเบิลยเูอสบี (USB) 

และชดุเคเบิลหรือชดุประกอบท่ีคล้ายกนั ดหูมูย่อ่ย 2610 
-  การผลติสายพว่งตอ่ ดหูมูย่อ่ย 2790 
-  การผลติชดุเคเบิล อปุกรณ์รัดสายไฟฟ้าและชดุเคเบิลหรือชดุประกอบท่ีคล้ายกนัส าหรับใช้ใน

รถยนต์ ดหูมูย่อ่ย 2930 
 

2733  27330 กำรผลิตอุปกรณ์กำรเดินสำยไฟฟ้ำ  
การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้าที่น ากระแสไฟฟ้า  และที่ไม่น ากระแสไฟฟ้าเพื่อใช้                    
ในการเดินสายส าหรับวงจรไฟฟ้า โดยไม่เจาะจงว่าจะใช้วสัดชุนิดใด ซึ่งรวมถึงการผลิตบสับาร์ 
ตวัน าไฟฟ้า (ยกเว้น ชนิดสวิตช์เกียร์) การผลิตตวัตดัวงจรเมื่อผิดพร่องลงดิน (GFCI) การผลิต       
ขัว้รับหลอดไฟฟ้า การผลิตกับดัก ฟ้าผ่าและขดลวด  การผลิตสวิตช์แบบต่างๆ (เช่น               
สวิตช์ความดนั สวิตช์แบบปุ่ มกด สเนปสวิตช์ ทมัเบลอร์สวิตช์) การผลิตเต้ารับและซ็อกเก็ต         
การผลติกลอ่งส าหรับการเดินสายไฟฟ้า (เช่น กลอ่งรวมสาย เต้ารับไฟฟ้า กลอ่งสวิตช์) การผลิต
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและข้อต่อของท่อดังกล่าว  การผลิตอุปกรณ์ส าหรับเสาและสายส่งไฟฟ้า          
การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้าที่ไม่น ากระแสไฟฟ้าซึ่งท าจากพลาสติก  รวมทัง้                       
กลอ่งรวมสายสว่นหน้าของแผงและอปุกรณ์ที่คล้ายกนั ซึง่ท าจากพลาสติก อปุกรณ์ประกอบสาย
และเสาที่ท าจากพลาสติก 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ท าจากเซรามิก ดหูมูย่อ่ย 2393 



 

 
216 

-  การผลิตขัว้ต่อเหนี่ยวน าไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ขัว้ต่อ ซ็อกเก็ตและสวิตช์         
ดหูมูย่อ่ย 2610 

 
274  2740  กำรผลิตอุปกรณ์ส ำหรับให้แสงสว่ำง  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลิตหลอดไฟฟ้าแบบหลอดไส้ และแบบหลอดก๊าซดิสชาร์จและสว่นประกอบต่างๆ 
(ยกเว้น สว่นท่ีเป็นแก้วของหลอดแบบหลอดไส้) อปุกรณ์ติดตัง้หลอดไฟฟ้า (ยกเว้น อปุกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กบั
ยานยนต์) อุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่างที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตัง้  (ยกเว้น เคร่ืองมือที่เป็น                  
สายน าไฟฟ้า) การผลิตหลอดปล่อยประจุหลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดอลัตราไวโอเลต 
หลอดอินฟราเรด ฯลฯ โคมไฟที่ติดตัง้และหลอดไฟ การผลิตไฟติดเพดาน การผลิตไฟช่อ การผลิต          
โคมไฟตัง้โต๊ะ การผลิตชุดไฟประดบัต้นคริสต์มาส การผลิตเตาผิงที่ใช้ไฟฟ้า การผลิตไฟฉาย การผลิต
โคมไฟไล่แมลง การผลิตตะเกียงประเภทต่างๆ (ตะเกียงคาร์บอน ตะเกียงไฟฟ้า ตะเกียงก๊าซ                   
ตะเกียงน า้มนั ตะเกียงน า้มนัก๊าด) การผลิตโคมไฟส่อง (ยกเว้น ที่ใช้ในยานพาหนะ) โคมไฟถนน             
(ยกเว้น สัญญาณไฟจราจร) การผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่างส าหรับพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง                         
(เช่น ส าหรับยานยนต์ เคร่ืองบิน เรือ) รวมถึงการผลติอปุกรณ์ส าหรับให้แสงสวา่งชนิดไมใ่ช้ไฟฟ้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติอปุกรณ์ติดตัง้ไฟฟ้าที่ท าจากเคร่ืองแก้วและชิน้สว่นท่ีเป็นแก้ว ดหูมูย่อ่ย 2310 
-  การผลติอปุกรณ์ติดตัง้การเดินสายไฟฟ้าที่น ากระแสไฟฟ้า ดหูมูย่อ่ย 2733 
-  การผลติพดัลมเพดานหรือพดัลมดดูอากาศในห้องน า้ ที่มีเคร่ืองติดตัง้ไฟประกอบ ดหูมูย่อ่ย 2750 
-  การผลิตเคร่ืองมือให้สัญญาณไฟฟ้า  เช่น สญัญาณไฟจราจรและสัญญาณไฟคนข้ามถนน                  

ดหูมูย่อ่ย 2790 
27401 กำรผลิตหลอดไฟฟ้ำ 

การผลิตหลอดไฟฟ้าแบบหลอดไส้ และแบบหลอดก๊าซดิสชาร์จและส่วนประกอบต่างๆ                 
(ยกเว้น สว่นท่ีเป็นแก้วของหลอดแบบหลอดไส้) อปุกรณ์ติดตัง้หลอดไฟฟ้า (ยกเว้น อปุกรณ์ไฟฟ้า
ที่ใช้กับยานยนต์ ) การผลิตหลอดปล่อยประจุ  หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์                          
หลอดอลัตราไวโอเลตหลอดอินฟราเรด ฯลฯ 

27409 กำรผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่นๆ ส ำหรับให้แสงสว่ำง 
การผลติโคมไฟที่ติดตัง้และหลอดไฟ การผลติไฟติดเพดาน การผลติไฟช่อ การผลิตโคมไฟตัง้โต๊ะ 
การผลิตชุดไฟประดบัต้นคริสต์มาส การผลิตเตาผิงที่ใช้ไฟฟ้า การผลิตไฟฉาย การผลิตโคมไฟ      
ไล่แมลง การผลิตตะเกียงประเภทต่างๆ (ตะเกียงคาร์บอน ตะเกียงไฟฟ้า ตะเกียงก๊าซ            
ตะเกียงน า้มนั ตะเกียงน า้มนัก๊าด) การผลติโคมไฟสอ่ง (ยกเว้น ที่ใช้ในยานพาหนะ) โคมไฟถนน 
(ยกเว้น สญัญาณไฟจราจร) การผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่างส าหรับพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง         
(เช่นส าหรับยานยนต์ เคร่ืองบิน เรือ) รวมถึงการผลติอปุกรณ์ส าหรับให้แสงสวา่งชนิดไมใ่ช้ไฟฟ้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติอปุกรณ์ติดตัง้ไฟฟ้าที่ท าจากเคร่ืองแก้วและชิน้สว่นท่ีเป็นแก้ว ดกิูจกรรม 23109 
-  การผลติอปุกรณ์ติดตัง้การเดินสายไฟฟ้าที่น ากระแสไฟฟ้า ดกิูจกรรม 27330 
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-  การผลิตพัดลมเพดานหรือพัดลมดูดอากาศในห้องน า้  ที่มีเคร่ืองติดตัง้ไฟฟ้าประกอบ            
ดกิูจกรรม 27501 

-  การผลิตเคร่ืองมือให้สญัญาณไฟฟ้า เช่น สญัญาณไฟจราจรและสญัญาณไฟคนข้ามถนน      
ดกิูจกรรม 27902 

 
275  2750  กำรผลิตเคร่ืองใช้ในครัวเรือน  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน  เช่น พดัลม เคร่ืองดดูฝุ่ น 
เคร่ืองขดัพืน้ เคร่ืองครัว เคร่ืองซกัผ้า ตู้ เย็น ตู้แช่แข็งและเคร่ืองใช้อื่นๆ ทัง้ที่ใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้า เช่น 
เคร่ืองล้างจาน เคร่ืองท าน า้ร้อนและเคร่ืองก าจัดขยะ นอกจากนัน้ยังรวมถึงการผลิตเคร่ืองใช้อื่นๆ            
ที่ใช้ไฟฟ้า ใช้ก๊าซหรือใช้เชือ้เพลิงอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการผลิตเคร่ืองไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในครัวเรือน  ตู้ เย็น           
ตู้แช่แข็ง เคร่ืองล้างจาน เคร่ืองซกัและอบผ้า เคร่ืองดดูฝุ่ น เคร่ืองขดัพืน้ เคร่ืองก าจัดขยะ เคร่ืองบด       
เคร่ืองป่ัน เคร่ืองคัน้น า้ผลไม้ เคร่ืองเปิดกระป๋อง เคร่ืองโกนหนวดไฟฟ้า แปรงสีฟันไฟฟ้าและของใช้       
ส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ไฟฟ้า เคร่ืองลบัมีด เคร่ืองระบายอากาศในครัว (เคร่ืองดูดควนั) การผลิต         
เคร่ืองใช้ในบ้านประเภทผลิตความร้อนด้วยไฟฟ้า เคร่ืองท าน า้ร้อน ผ้าห่มไฟฟ้า เคร่ืองเป่าผม หวี แปรง
และเคร่ืองม้วนผม เตารีด เคร่ืองท าความร้อนในห้อง พดัลมทัง้ตัง้โต๊ะและเคลื่อนย้ายได้ เตาอบ           
เตาไมโครเวฟ เตาประกอบอาหาร จานร้อน เคร่ืองปิง้ขนมปัง เคร่ืองชงกาแฟหรือชา กะทะส าหรับทอด 
หม้ออบ เตาปิง้ เคร่ืองดดูควนั ตวัต้านทานให้ความร้อนท่ีใช้ไฟฟ้า ฯลฯ การผลิตเคร่ืองใช้ในการประกอบ
อาหารและผลติความร้อนชนิดที่ไมต้่องใช้ไฟฟ้า เคร่ืองท าความร้อนในห้อง เตาหงุต้ม เตา กาต้มน า้ร้อน 
เคร่ืองใช้ในการประกอบอาหาร แผน่อุน่อาหาร 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์และเพื่องานอุตสาหกรรม  เช่น ตู้ เย็นและตู้ แช่แข็ง 

เคร่ืองปรับอากาศ พดัลมเพดาน เคร่ืองท าความร้อนท่ีติดตัง้ถาวร พดัลมระบายอากาศและพดัลมดดู
อากาศ เคร่ืองใช้ในการประกอบอาหาร เคร่ืองซกัผ้า เคร่ืองอบผ้าและเคร่ืองมือที่ใช้ในการซกัแห้งและ
รีดเสือ้ผ้า เคร่ืองดดูฝุ่ น ดหูมวดยอ่ย 28 

-  การผลติจกัรเย็บผ้าใช้ในครัวเรือน ดหูมูย่อ่ย 2826 
-  การติดตัง้ระบบดดูฝุ่ นเพื่อท าความสะอาดจากสว่นกลาง ดหูมูย่อ่ย 4329 
27501 กำรผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้น ประเภทผลิตควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำ) 

การผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้น ประเภทผลิตความร้อนด้วยไฟฟ้า) เช่น ตู้ เย็น 
ตู้แช่แข็ง เคร่ืองล้างจาน เคร่ืองซกัผ้าและเคร่ืองอบผ้า เคร่ืองดูดฝุ่ น พดัลม เคร่ืองขดัพืน้         
เคร่ืองก าจัดขยะ เคร่ืองบด เคร่ืองป่ัน/ผสมและเคร่ืองคัน้น า้ผลไม้ เคร่ืองเปิดกระป๋อง             
เคร่ืองโกนหนวดไฟฟ้า แปรงสีฟันไฟฟ้าและของใช้ส่วนบุคคลที่ใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เคร่ืองลบัมีด       
เคร่ืองระบายอากาศหรือเคร่ืองหมนุเวียนอากาศ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองใช้ในครัวเรือนประเภทผลติความร้อนด้วยไฟฟ้า ดกิูจกรรม 27502 
-  การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชยกรรมและเพื่องานอุตสาหกรรม เช่น  ตู้ เย็นและ             

ตู้แช่แข็ง เคร่ืองปรับอากาศ พดัลมเพดาน เคร่ืองท าความร้อน ในห้องที่ติดตัง้ถาวร พดัลม
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ระบายอากาศและพัดลมดูดอากาศ  เคร่ืองที่ใช้ในการประกอบอาหาร  เคร่ืองซักผ้า        
เคร่ืองอบผ้าและเคร่ืองมือที่ใช้ในการซกัแห้งและรีดเสือ้ผ้า เคร่ืองดดูฝุ่ น ดหูมวดยอ่ย 28 

-  การผลติจกัรเย็บผ้าที่ใช้ในครัวเรือน ดกิูจกรรม 28269 
-  การติดตัง้ระบบดดูฝุ่ นเพื่อท าความสะอาดจากสว่นกลาง ดกิูจกรรม 43299 

27502 กำรผลิตเคร่ืองใช้ในครัวเรือนประเภทผลิตควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำ 
การผลิตเคร่ืองใช้ในครัวเรือนประเภทผลิตความร้อนด้วยไฟฟ้า  เคร่ืองท าน า้ร้อนด้วยไฟฟ้า          
ผ้าห่มไฟฟ้า เคร่ืองเป่าผม หวี แปรง เคร่ืองม้วนผม เตารีดไฟฟ้า เคร่ืองท าความร้อนในห้อง        
เตาอบไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เตาประกอบอาหารจานร้อนเตาปิง้ กะทะส าหรับทอด เคร่ืองดดูควนั 
เคร่ืองปิ้ง  ขนมปัง เคร่ืองชงกาแฟหรือชา ตัวต้านทานให้ความร้อนที่ใช้ไฟฟ้า  พัดลม                  
ทัง้แบบตัง้โต๊ะและแบบเคลือ่นย้ายได้ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การติดตัง้ระบบดดูฝุ่ นเพื่อท าความสะอาดจากสว่นกลาง ดกิูจกรรม 43299 

27503 กำรผลิตเคร่ืองใช้ในครัวเรือนประเภทผลิตควำมร้อนที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้ำ 
เคร่ืองท าความร้อนในห้อง เตาหุงต้ม เตา กาต้มน า้ร้อน เคร่ืองใช้ในการประกอบอาหาร           
แผน่อุน่อาหาร 

 
279  2790  กำรผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำชนิดอื่นๆ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลายอย่างที่นอกเหนือไปจากมอเตอร์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า        
หม้อแปลงไฟฟ้า แบตเตอร่ีและหม้อแบตเตอร่ี สายไฟฟ้าและอปุกรณ์การเดินสายไฟฟ้า อปุกรณ์สอ่ง
สว่าง หรือเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ซึ่งรวมถึงการผลิตเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี  การผลิตเคร่ืองปิด -                
เปิดประตดู้วยไฟฟ้า การผลติกร่ิงหรือกระดิ่งไฟฟ้า การผลิตเคร่ืองอลัตราโซนิกส์ส าหรับท าความสะอาด  
(ยกเว้น เคร่ืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและทันตกรรม) การผลิตเตียงอบผิวสีแทน การผลิต                  
เคร่ืองอินเวอร์เตอร์ เคร่ืองเรียงกระแสเซลล์เชือ้เพลิง เคร่ืองจ่ายก าลงัไฟฟ้าชนิดควบคมุและไม่ควบคมุ 
การผลิตเคร่ืองจ่ายก าลงัไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) การผลิตเคร่ืองปรับแรงดนั (ยกเว้น เพื่อจ่ายระดบั
แรงดันไฟฟ้า) การผลิตสายไฟของเคร่ืองใช้ สายพ่วงต่อ (extension cords) และชุดของสายไฟ        
ประเภทอื่นๆ ที่หุ้มฉนวนพร้อมเคร่ืองติดตัง้ การผลิตขัว้ไฟฟ้าจากคาร์บอนและแกรไฟต์ขัว้สมัผสัและ
ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าอื่นๆ จากคาร์บอนและแกรไฟต์ การผลิตเคร่ืองเร่งอนภุาค การผลิตอุปกรณ์สะสมไฟ      
ตวัต้านทานกระแสไฟฟ้า เคร่ืองพกักระแสไฟฟ้าและอื่นๆ ที่คล้ายกนั เคร่ืองเร่ง การผลิตแม่เหล็กไฟฟ้า 
การผลิตสญัญาณเตือนภยั การผลิตป้ายบอกคะแนนไฟฟ้า การผลิตป้ายสญัญาณไฟฟ้า การผลิต
เคร่ืองมือให้สญัญาณไฟฟ้า เช่น สญัญาณไฟจราจรและสญัญาณไฟคนข้ามถนน การผลิตฉนวนไฟฟ้า 
(ยกเว้น ที่ท าจากแก้วและจากกระเบือ้ง) การผลิตเคร่ืองเช่ือมและเคร่ืองบัดกรีที่ใช้ไฟฟ้า  รวมทัง้            
หวัแร้งบดักรี 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตเคร่ืองหมายชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า  ดูหมู่ย่อยที่เก่ียวข้องกับวัสดุ (ป้ายสญัญาณพลาสติก               

ดหูมูย่อ่ย 2229 ป้ายสญัญาณโลหะ ดหูมูย่อ่ย 2599) 
-  การผลติลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้าปอร์ซเลน ดหูมูย่อ่ย 2393 
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-  การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ท าจากเส้นใยคาร์บอนและแกรไฟต์  (ยกเว้น สายไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า)        
ดหูมูย่อ่ย 2399 

-  การผลติแบบที่ใช้สว่นประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของเคร่ืองเรียงกระแส แผงวงจรรวมควบคมุไฟฟ้า 
แผงวงจรควบคมุการสลบัก าลงัไฟฟ้า ตวัเก็บประจุส าหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตวัต้านทานส าหรับ
วงจรอิเลก็ทรอนิกส์และอปุกรณ์อื่นท่ีคล้ายกนั ดหูมูย่อ่ย 2610 

-  การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ รีเลย์และอุปกรณ์ควบคุม           
ทางอตุสาหกรรม ดหูมูย่อ่ย 2710 

-  การผลติแบตเตอร่ี ดหูมูย่อ่ย 2720 
-  การผลิตสายไฟส าหรับการสื่อสารและพลังงาน  สายไฟที่ เ ป็นตัวน ากระแสไฟฟ้าและ                       

ไมเ่ป็นตวัน ากระแสไฟฟ้า ดหูมูย่อ่ย 2733 
-  การผลติอปุกรณ์ให้แสงสวา่ง ดหูมูย่อ่ย 2740 
-  การผลติเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ดหูมูย่อ่ย 2750 
-  การผลติเคร่ืองเช่ือมและเคร่ืองบดักรีที่ไมใ่ช้ไฟฟ้า ดหูมูย่อ่ย 2819 
-  การผลิตอปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั       

หัวเทียน สายไฟควบคุมการจุดระเบิด ระบบกระจกและประตูไฟฟ้าตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า              
ดหูมูย่อ่ย 2930 

-  การผลิตอปุกรณ์ให้สญัญาณแบบเชิงกลและแบบเชิงกลไฟฟ้า  อปุกรณ์ควบคมุความปลอดภยัและ
การจราจรส าหรับการเดินทางด้วยรถไฟ รถราง ทางแม่น า้ ทางถนน เคร่ืองอ านวยความสะดวก        
ในการจอดรถ สนามบิน ดหูมูย่อ่ย 3020 

27901 กำรผลิตเคร่ืองจ่ำยไฟฟ้ำต่อเน่ือง 
การผลิตเคร่ืองจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง  (UPS) การผลิตเคร่ืองตัดไฟ (ยกเว้น เพื่อจ่ายระดับ
แรงดนัไฟฟ้า) 

27902 กำรผลิตอุปกรณ์ให้สัญญำณแบบไฟฟ้ำ 
การผลติเคร่ืองมือให้สญัญาณไฟฟ้า เช่น สญัญาณไฟจราจร สญัญาณไฟคนข้ามถนน การผลิต
ระบบเตือนภัยโจรผู้ ร้ายและไฟไหม้ที่ไม่ส่งสญัญาณไปยงัสถานีควบคุมการผลิตเคร่ืองหมาย          
ที่ใช้ไฟฟ้า การผลติป้ายบอกคะแนนไฟฟ้า การผลติไซเรน การผลติกระดิ่งไฟฟ้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองหมายชนิดไมใ่ช้ไฟฟ้า ดกิูจกรรมที่เก่ียวข้องกบัวสัด ุ
-  ป้ายสญัญาณพลาสติก ดกิูจกรรม 22299 ป้ายสญัญาณโลหะ ดกิูจกรรม 25999 
-  การผลิตระบบเตือนภัยโจรผู้ ร้ ายและไฟไหม้ซึ่ งส่งสัญญาณไปยังสถานีควบคุม                      

ดกิูจกรรม 26309 
-  การผลติอปุกรณ์ให้สญัญาณแบบเชิงกลและแบบไฟฟ้า อปุกรณ์ควบคมุความปลอดภยัและ

การจราจร ส าหรับการเดินทางด้วยรถไฟ รถราง ทางแม่น า้ ทางถนน เคร่ืองอ านวย           
ความสะดวกในการจอดรถ สนามบิน ดกิูจกรรม 30200 
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27909 กำรผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตอปุกรณ์สะสมไฟ ตวัต้านทานกระแสไฟฟ้า เคร่ืองพกักระแสไฟฟ้าและอื่นๆ ที่คล้ายกนั 
การผลิตเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี  การผลิตเคร่ืองเปิดและปิดประตูด้วยไฟฟ้า การผลิต             
เคร่ืองอลัตราโซนิกส์ส าหรับท าความสะอาด (ยกเว้น เคร่ืองที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการและทนัตกรรม) 
การผลติเคร่ืองอินเวอร์เตอร์ เคร่ืองเรียงกระแสเซลล์เชือ้เพลิง เคร่ืองจ่ายก าลงัไฟฟ้าชนิดควบคมุ
และไมค่วบคมุ การผลติสายไฟของเคร่ืองใช้ สายต่อ และชุดของสายไฟประเภทอื่นๆ ที่หุ้มฉนวน
พร้อมเคร่ืองติดตัง้ การผลติขัว้ไฟฟ้าจากคาร์บอนและแกรไฟต์ ขัว้สมัผสัและผลติภณัฑ์ไฟฟ้าอื่นๆ 
จากคาร์บอนและแกรไฟต์ การผลติเคร่ืองเร่งอนภุาค การผลติแมเ่หลก็ไฟฟ้า การผลติฉนวนไฟฟ้า 
(ยกเว้น ที่ท าจากแก้วและจากกระเบือ้ง) ท่อหุ้มสายไฟและข้อต่อซึ่งมีโลหะเป็นพืน้ การผลิต    
เคร่ืองเช่ือมและเคร่ืองบดักรีที่ใช้ไฟฟ้า หวัแร้งบดักรี รวมถึงการผลติเตียงอบผิวสแีทน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้าปอร์ซเลน ดกิูจกรรม 23933 
-  การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเส้นใยคาร์บอนและแกรไฟต์  (ยกเว้น สายไฟฟ้าและ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า) ดกิูจกรรม 23999 
-  การผลิตแบบที่ใช้ส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของเคร่ืองเรียงกระแสแผงวงจรรวม      

ควบคมุไฟฟ้า แผงวงจรควบคมุการสลบัก าลงัไฟฟ้า ตวัเก็บประจุส าหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ตวัต้านทานส าหรับวงจรอิเลก็ทรอนิกส์และอปุกรณ์อื่นท่ีคล้ายกนั ดหูมูย่อ่ย 2610 

-  การผลิตหม้อแปลง มอเตอร์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ รีเลย์และอปุกรณ์ควบคุม          
ทางอตุสาหกรรม ดหูมูย่อ่ย 2710 

-  การผลติแบตเตอร่ี ดกิูจกรรม 27200 
-  การผลิตสายไฟฟ้าส าหรับการสื่อสารและพลงังาน สายไฟฟ้าที่เป็นตวัน ากระแสไฟฟ้าและ    

ไมน่ ากระแส ดกิูจกรรม 27330 
-  การผลติอปุกรณ์ส าหรับให้แสงสวา่ง ดหูมูย่อ่ย 2740 
-  การผลติเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ดหูมูย่อ่ย 2750 
-  การผลติตวัต้านทานให้ความร้อนท่ีใช้ไฟฟ้า ดกิูจกรรม 27502 
-  การผลติเคร่ืองเช่ือมและบดักรีที่ไมใ่ช้ไฟฟ้า ดกิูจกรรม 28199 
-  การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์  เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

กระแสสลบั หวัเทียน สายไฟควบคมุการจุดระเบิด ระบบกระจกและประตไูฟฟ้า ตวัควบคมุ
แรงดนัไฟฟ้า ดกิูจกรรม 29302 

 
28  กำรผลิตเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  

หมวดย่อยนีร้วมถึงการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ท างานได้อย่างอิสระบนวสัดุต่างๆ ไม่ว่าจะในเชิงกล 
หรือการใช้ความร้อนหรือการปฏิบัติงานบนวัสดุอื่นๆ เช่น การเคลื่อนย้าย การพ่น การชั่งน า้หนักหรือ              
การบรรจุหีบห่อ รวมทัง้ส่วนประกอบของเคร่ืองจกัรที่ผลิตและใช้ก าลงั เคร่ืองมือในการผลิตชิน้สว่นส าคญั 
นอกจากนีย้ังรวมถึงการผลิตเคร่ืองมือที่ติดตัง้อยู่กับที่และเคร่ืองมือที่เคลื่อนย้ายได้  ไม่ว่าจะออกแบบมา          
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เพื่องานอตุสาหกรรม งานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธาและงานเกษตรหรือใช้ภายในครัวเรือน การผลิตอปุกรณ์
พิเศษที่ใช้ในการขนสง่ผู้ โดยสารหรือขนสง่สนิค้าก็รวมอยูใ่นหมวดยอ่ยนีด้้วย 

หมวดย่อยนีแ้ยกความแตกต่างระหว่างการผลิตเคร่ืองจกัรที่ใช้ในวตัถปุระสงค์เฉพาะด้าน เช่น  เคร่ืองจกัร       
ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC) หรือในกลุ่มย่อยของ        
การจดัประเภทดงักลา่วและเคร่ืองจกัรที่ใช้งานทัว่ไป เช่น เคร่ืองจกัรที่ใช้ในงานอย่างกว้างขวางในอตุสาหกรรม     
ที่ระบไุว้ในการจดัประเภทของ ISIC  

หมวดยอ่ยนีย้งัรวมถงึเคร่ืองจกัรที่ใช้ในวตัถปุระสงค์เฉพาะด้านอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น ทัง้ที่ใช้และ
ไมใ่ช้ในกระบวนการผลติ เช่น เคร่ืองเลน่ในสวนสนกุ อปุกรณ์ของรางโบว์ลิ่งอตัโนมตัิ ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงการผลิต
ผลติภณัฑ์โลหะเพื่อใช้ในงานทัว่ไป (หมวดยอ่ย 25) เคร่ืองมือที่ใช้ในการควบคมุ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือ
วดัและเคร่ืองมือทดสอบ เคร่ืองจ่ายและควบคุมกระแสไฟฟ้า (หมวดย่อย 26 และ 27) และยานยนต์                   
ที่ใช้งานทัว่ไป (หมวดยอ่ย 29 และ 30) 

 
281  กำรผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้งำนทั่วไป  

หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้งานทัว่ไป เช่น เคร่ืองจักรที่ใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม           
ที่ระบไุว้ในการจดัประเภทของการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรมสากล (ISIC) นอกจากนัน้ยงัรวมถงึการผลติ
ส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้การผลิตเคร่ืองจักรอื่นๆ หรือในการผลิตเคร่ืองจักรที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน               
ของธุรกิจอื่นๆ 
 
2811  28110 กำรผลิตเคร่ืองยนต์และเคร่ืองกงัหนั ยกเว้น เคร่ืองยนต์ที่ใช้กับอำกำศยำนยำนยนต์และ

จักรยำนยนต์  
การผลิตเคร่ืองยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบูชนิดจุดระเบิด  ยกเว้น เคร่ืองยนต์ที่ใช้ในการ
ขบัเคลือ่นยานยนต์ อากาศยานและจกัรยานยนต์ เช่น เคร่ืองยนต์เรือ เคร่ืองยนต์รถไฟ การผลิต
ลกูสบู แหวนลกูสบู คาร์บเูรเตอร์และอื่นๆ ส าหรับเคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน เคร่ืองยนต์ดีเซล ฯลฯ 
การผลิตท่อและลิน้ไอเสียของเคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน  การผลิตเคร่ืองกังหนัและส่วนต่างๆ       
ของเคร่ืองกงัหนั เช่น เคร่ืองกงัหนัไอน า้และเคร่ืองกงัหนัไอความร้อนอื่นๆ เคร่ืองกงัหนัไฮดรอลิก
เคร่ืองกงัหนัน า้และเคร่ืองควบคมุ เคร่ืองกงัหนัลม เคร่ืองกงัหนัก๊าซ ยกเว้น เคร่ืองยนต์กงัหนั       
ไอพน่และเคร่ืองยนต์กงัหนัใบพดัของเคร่ืองบินส าหรับใช้ขบัเคลือ่นอากาศยาน การผลติชุดกงัหนั
ส าหรับเคร่ืองก าเนิดไอน า้ การผลติชดุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกงัหนั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตชุดขับเคลื่อนหลกัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  การผลิตชุดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้

เคร่ืองยนต์ (ยกเว้น ชดุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกงัหนั) ดหูมูย่อ่ย 2710 
-  การผลติอปุกรณ์และสว่นประกอบทางไฟฟ้าของเคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน ดหูมูย่อ่ย 2790 
-  การผลิตเคร่ืองยนต์ส าหรับยานยนต์ อากาศยานหรือจกัรยานยนต์ ดหูมู่ย่อย 2910 3030 

และ 3091 
-  การผลติเคร่ืองยนต์กงัหนัไอพน่ และเคร่ืองยนต์กงัหนัใบพดัของเคร่ืองบิน ดหูมูย่อ่ย 3030 
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2812 28120 กำรผลิตเคร่ืองสูบของไหล  
การผลิตสว่นประกอบต่างๆ ของไฮดรอลิกและอดัลม (pneumatic) รวมทัง้เคร่ืองสบูไฮดรอลิก 
เคร่ืองยนต์ไฮดรอลิก ลกูสบูไฮดรอลิกและลกูสบูอดัลม วาล์วไฮดรอลิกและวาล์วอดัลม  ท่อยาง
และข้อต่อไฮดรอลิกและอดัลม การผลิตเคร่ืองเตรียมอากาศส าหรับระบบอดัอากาศ การผลิต
ระบบเคร่ืองสบูของไหล รวมทัง้การผลติอปุกรณ์สง่ผา่นแบบไฮดรอลกิ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติคอมเพรสเซอร์ ดหูมูย่อ่ย 2813 
-  การผลติเคร่ืองสบูและวาล์วของเคร่ืองใช้ที่ไมเ่ก่ียวกบัการสบูของไหล ดหูมูย่อ่ย 2813 
-  การผลติอปุกรณ์สง่ผา่นทางกล ดหูมูย่อ่ย 2814 
 

2813  กำรผลิตเคร่ืองสูบ คอมเพรสเซอร์ ก๊อกน ำ้และวำล์วอื่นๆ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเคร่ืองสบูอากาศหรือสุญญากาศ  คอมเพรสเซอร์อากาศและก๊าซ การผลิต    
เคร่ืองสบูส าหรับสบูของเหลว ไม่ว่าจะติดตัง้กบัเคร่ืองมือวดัหรือไม่ การผลิตเคร่ืองสบูที่ออกแบบมาให้
ติดตัง้กับเคร่ืองยนต์ชนิดสนัดาปภายใน เคร่ืองสบูน า้มนัเคร่ือง เคร่ืองสบูน า้ และเคร่ืองสบูเชือ้เพลิง
ส าหรับยานยนต์ ฯลฯ นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการผลิตก๊อกน า้และวาล์วในงานอุตสาหกรรม  รวมทัง้      
วาล์วควบคมุและทอ่ทางเข้า การผลติก๊อกน า้และวาล์วของเคร่ืองสขุภณัฑ์ การผลติก๊อกน า้และวาล์วของ
เคร่ืองท าความร้อนและการผลติเคร่ืองสบูท่ีใช้มือหมนุ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตวาล์วที่ท าจากยางวลัแคไนซ์ชนิดไม่คงรูป แก้วหรือวสัดทุี่ท าจากเซรามิก ดหูมู่ย่อย 2219, 

2310 หรือ 2393 
-  การผลติอปุกรณ์สง่ผา่นแบบไฮดรอลกิ ดหูมูย่อ่ย 2812 
-  การผลติทอ่และลิน้ไอเสยีของเคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน ดหูมูย่อ่ย 2811 
28131 กำรผลิตเคร่ืองสูบอื่นๆ และคอมเพรสเซอร์  

การผลิตเคร่ืองสบูอากาศหรือสญุญากาศ คอมเพรสเซอร์อากาศและก๊าซ การผลิตเคร่ืองสบู
ส าหรับสบูของเหลว ไม่ว่าจะติดตัง้กบัเคร่ืองมือวดัหรือไม่ การผลิตเคร่ืองสบูที่ออกแบบมาให้
ติดตัง้กบัเคร่ืองยนต์ชนิดสนัดาปภายในเคร่ืองสบูน า้มนัเคร่ือง เคร่ืองสบูน า้และเคร่ืองสบูเชือ้เพลงิ
ส าหรับยานยนต์ ฯลฯ การผลติเคร่ืองสบูชนิดใช้หมนุ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติอปุกรณ์สง่ผา่นแบบไฮดรอลกิ ดกิูจกรรม 28120 

28132 กำรผลิตก๊อกและวำล์วอื่นๆ  
การผลิตก๊อกน า้และวาล์วในงานอุตสาหกรรม รวมทัง้วาล์วควบคมุและท่อทางเข้า การผลิต      
ก๊อกน า้และวาล์วของเคร่ืองสขุภณัฑ์ การผลติก๊อกน า้และวาล์วของเคร่ืองท าความร้อน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตวาล์วที่ท าจากยางวัลแคไนซ์ชนิดไม่คงรูป  แก้วหรือวัสดุที่ท าจากเซรามิก                   

ดกิูจกรรม 22199, 23109 และ 23939 
-  การผลติทอ่และลิน้ไอเสยีของเคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน ดกิูจกรรม 28110 
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2814  28140 กำรผลิตตลับลูกปืน เกียร์และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน  

การผลิตตลบัลกูปืน เม็ดกลมและเม็ดยาว และสว่นประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง การผลิตอปุกรณ์     
สง่ก าลงัทางกล เพลาและข้อเหวี่ยง เพลาลกูเบีย้ว เพลาข้อเหวี่ยง ข้อเหวี่ยง ฯลฯ เสือ้ตลบัลกูปืน
และประกับเพลา การผลิตเกียร์ ชุดเกียร์ กระปุกเกียร์ และเคร่ืองเปลี่ยนความเร็วอื่นๆ              
การผลิตคลทัช์และเพลา การผลิตล้อช่วยแรงและลกูรอก การผลิตโซ่ข้อต่อ รวมทัง้การผลิต         
โซส่ง่ก าลงั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติโซอ่ื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 2599 
-  การผลติคลตัช์แมเ่หลก็ไฟฟ้า ดหูมูย่อ่ย 2930 
-  การผลิตชิน้ส่วนของเคร่ืองส่งก าลงัที่เป็นส่วนประกอบย่อยของยานยนต์และอากาศยาน           

ดหูมวดยอ่ย 29 และ 30 
2815  28150 กำรผลิตเตำอบ เตำหลอม และเตำเผำ  

การผลิตเตาหลอมและเตาอบไฟฟ้าที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและในห้องปฏิบัติการ รวมทัง้      
เตาเผาขยะ การผลิตเตาเผา การผลิตเคร่ืองท าความร้อนไฟฟ้าที่ติดตัง้อย่างถาวรในห้องและ
เคร่ืองท าความร้อนไฟฟ้าที่ติดตัง้อย่างถาวรของสระว่ายน า้ การผลิตเคร่ืองท าความร้อนที่ไม่ใช้
ไฟฟ้า ซึ่งติดตัง้อย่างถาวรในครัวเรือน  เช่น เคร่ืองท าความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์         
เค ร่ืองท าความร้อนด้วยไอน า้  เค ร่ืองท าความร้อนด้วยน า้มัน  รวมทัง้ เตาหลอม และ                   
เคร่ืองท าความร้อนชนิดอื่นๆ ที่คล้ายกัน การผลิตเตาผิงไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน นอกจากนี ้          
ยงัรวมถึงการผลติเคร่ืองเติมเชือ้เพลงิ ตะกรับและเคร่ืองไลข่ีเ้ถ้าที่เป็นเคร่ืองกล ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเตาอบท่ีใช้ในครัวเรือน ดหูมูย่อ่ย 2750 
-  การผลติเคร่ืองอบแห้งที่ใช้ในงานเกษตร การผลติเตาอบขนม ดหูมูย่อ่ย 2825 
-  การผลิตเคร่ืองอบไม้ เคร่ืองอบเยื่อกระดาษ  เคร่ืองอบกระดาษหรือกระดาษแข็ง                    

ดหูมูย่อ่ย 2829 
-  การผลิตเคร่ืองฆ่าเชือ้ทางการแพทย์ การผ่าตัดหรือในห้องปฏิบัติการ การผลิตเตาเผา         

ทางทนัตกรรมที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ ดหูมูย่อ่ย 3250 
 

2816  28160 กำรผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรับยก และขนย้ำย  
การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการยก การขนย้าย การขนสิน้ค้าขึน้ การขนสินค้าลง ซึ่งเป็นเคร่ืองจกัร
ที่ขบัเคลื่อนด้วยมือหรือขบัเคลื่อนด้วยก าลงัไฟฟ้า เช่น เคร่ืองผ่อนแรงที่ใช้ลกูรอก ปัน้จัน่และ
เคร่ืองชกัรอก เคร่ืองกว้านและแม่แรง ปัน้จัน่ ปัน้จัน่ยกของหนกั เฟรมส าหรับยกที่เคลื่อนที่ได้ 
เคร่ืองบรรทกุขาตัง้ที่ใช้ยกของ รถยก (forklift) ฯลฯ รถบรรทกุที่มีปัน้จั่นหรืออปุกรณ์ส าหรับยก
และขนย้ายติดอยู่ด้วย ไม่ว่าจะขบัเคลื่อนเองหรือไม่ ซึ่งเป็นชนิดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
รวมทัง้รถบรรทุกที่ขบัด้วยมือและรถสาลี่ (รถเข็นล้อเดียว) หุ่นยนต์ส าหรับปฏิบตัิงานกลและ    
งานอุตสาหกรรม ที่ออกแบบมาเพื่อให้ยกขนย้าย ยกของขึน้ – ลง การผลิตสายพาน             
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เคร่ืองล าเลียง ฯลฯ การผลิตลิฟต์ บนัไดเลื่อนและทางเดินเลื่อน (moving walk way) รวมทัง้        
การผลติชิน้สว่นอะไหลเ่ฉพาะ ที่ใช้กบัอปุกรณ์ยกและขนย้าย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติลฟิต์และสายพานล าเลยีง ซึง่เคลือ่นท่ีตลอดเวลาส าหรับใช้ใต้ดิน 
-  การผลติเคร่ืองตกั เคร่ืองขดุ เคร่ืองขนวสัดทุี่ตกัหรือขดุ ดหูมูย่อ่ย 2824 
-  การผลติหุน่ยนต์อตุสาหกรรมที่ใช้ท างานได้หลายอยา่ง ดหูมูย่อ่ย 2829 
-  การผลติปัน้จัน่รถบรรทกุ สิง่ก่อสร้างลอยน า้ ปัน้จัน่รถไฟ ดหูมูย่อ่ย 2910, 3011 และ 3020 
-  การติดตัง้ลฟิต์และบนัไดเลือ่น ดหูมูย่อ่ย 4329 

 
2817  28170 กำรผลิตเคร่ืองจักร และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน (ยกเว้น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง)  

การผลิตเคร่ืองใช้ต่างๆ ในส านักงานดังต่อไปนี  ้ คือ เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองบวกเลข                   
เคร่ืองค านวณเงินสด เคร่ืองคิดเลขแบบใช้หรือไม่ใช้ไฟฟ้า  มาตรวัดที่ใช้ในงานไปรษณีย์         
เคร่ืองจดัการเอกสารที่สง่มาทางไปรษณีย์ (การบรรจุซองจดหมาย การปิดซอง การจ่าหน้าซอง 
การเปิดซอง การจดัหมวดหมูก่ารตรวจสอบ) เคร่ืองมือตรวจสอบ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองจดชวเลข 
เคร่ืองใช้ในการเข้าเล่ม (พลาสติกหรือเทป) เคร่ืองเขียนเช็ค  เคร่ืองนับเหรียญและ                 
เคร่ืองห่อเหรียญ เคร่ืองเหลาดินสอ เคร่ืองเย็บกระดาษและเคร่ืองถอดลวดเย็บกระดาษ          
เคร่ืองนบัคะแนน เคร่ืองจ าหน่ายเทป เคร่ืองเจาะรู เคร่ืองค านวณเงินสดที่เป็นเคร่ืองมือกล      
เคร่ืองถ่ายเอกสาร กลอ่งใสห่มกึพิมพ์ที่ใช้กบัคอมพิวเตอร์ กระดานด า กระดานขาวและกระดาน
ส าหรับเขียนและเคร่ืองบนัทกึค าพดู (dictating machine) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่ง ดหูมูย่อ่ย 2620 
 

 2818  28180 กำรผลิตเคร่ืองมือที่ใช้พลังงำนขับเคลื่อน  
การผลิตเคร่ืองมือที่ใช้งานด้วยมือ แบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือแบบมีมอเตอร์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้าหรือ
เคร่ืองยนต์ที่อดัลม เช่น เลื่อยวงเดือน สว่าน เคร่ืองขดัไม้ เคร่ืองยิงตะปทูี่ใช้แรงดนั เคร่ืองขดัเงา 
เคร่ืองเจาะร่องเดือย เคร่ืองบด เคร่ืองเย็บกระดาษ เคร่ืองตอกหมดุที่ใช้ความดนั กบ กรรไกรและ
กรรไกรเลม็ ประแจและที่ตอกตะป ู
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองเช่ือมและเคร่ืองบดักรีที่ใช้ไฟฟ้า ดหูมูย่อ่ย 2790 

 

2819  กำรผลิตเคร่ืองจักรอื่นๆ ที่ใช้ในงำนทั่วไป  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเคร่ืองท าความเย็นหรือเคร่ืองแช่แข็ง  ส าหรับใช้ในงานอตุสาหกรรม รวมทัง้
สว่นประกอบที่ส าคญั การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ รวมทัง้เคร่ืองปรับอากาศภายในรถยนต์ การผลิต     
พดัลมที่ไม่ได้ใช้ในครัวเรือน การผลิตเคร่ืองชั่งน า้หนกั (ที่ไม่ไช่เคร่ืองชั่งที่มีความละเอียดสงูซึ่งใช้ใน
ห้องปฏิบตัิการ) เช่น ตาชัง่ที่ใช้ในบ้านและในร้านค้า เคร่ืองชัง่ชนิดมีแทน่ เคร่ืองชัง่น า้หนกั แทน่ชัง่ ลกูตุ้ม 
การผลติเคร่ืองกรองอากาศหรือเคร่ืองฟอกอากาศให้บริสทุธ์ิและเคร่ืองกรองน า้ การผลิตอปุกรณ์ส าหรับ
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ฉีดพน่ของเหลวหรือสิง่ที่เป็นผง ปืนส าหรับฉีดพ่น เคร่ืองดบัเพลิง เคร่ืองพ่นทราย เคร่ืองท าความสะอาด
ด้วยไอน า้ เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ เช่น เคร่ืองจักรที่ใช้ในการบรรจุ การห่อ การปิดผนึก          
การบรรจุถงุ การติดป้ายฉลาก ฯลฯ การผลิตเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการล้างหรือการอบขวดส าหรับบรรจุ
เคร่ืองดื่ม การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการกลัน่หรือการกรองส าหรับโรงกลัน่น า้มนั โรงงานอตุสาหกรรมเคมี 
โรงงานอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่ม ฯลฯ การผลิตเคร่ืองจกัรที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อน การผลิตเคร่ืองจกัร
ผลติของเหลวจากอากาศหรือจากก๊าซ การผลติเคร่ืองก าเนิดก๊าซ การผลติเคร่ืองรีดแบบคาเลนเดอร์ หรือ
เคร่ืองจักรที่ใช้ม้วน รวมทัง้ลกูกลิง้ ยกเว้น ลกูกลิง้ที่ใช้กบัโลหะหรือแก้ว การผลิตเคร่ืองป่ัน ยกเว้น    
เคร่ืองแยกครีมและเคร่ืองอบผ้า การผลิตปะเก็นและข้อต่อที่คล้ายกนัซึ่งท าจากวสัดหุลายอย่างรวมกนั
หรือซ้อนกันเป็นชัน้ๆ โดยใช้วสัดปุระเภทเดียวกนั การผลิตตู้ขายสินค้าอตัโนมตัิ การผลิตชิน้สว่นของ
เคร่ืองจกัรที่ใช้ในงานทัว่ไป การผลิตพดัลมระบายอากาศส าหรับห้องใต้หลงัคา (พดัลมหลงัคาหน้าจัว่ 
เคร่ืองระบายอากาศตรงหลงัคา ฯลฯ) การผลิตเคร่ืองมือวดัระดบั สายเทปส าหรับวดัและเคร่ืองมือ           
ที่คล้ายกนั เคร่ืองมือวดัความเที่ยงตรงอื่นๆ (ยกเว้น เคร่ืองมือวดัสายตา) รวมทัง้การผลติเคร่ืองเช่ือมและ
เคร่ืองบดักรีที่ไมใ่ช้ไฟฟ้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองชัง่น า้หนกัที่มีความละเอียดสงู (ชนิดที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ) ดหูมูย่อ่ย 2651 
-  การผลิตเคร่ืองท าความเย็นหรือตู้ แช่แข็งที่ใช้ในครัวเรือน  การผลิตพัดลมที่ใช้ในครัวเรือน                   

ดหูมูย่อ่ย 2750 
-  การผลติเคร่ืองเช่ือมและเคร่ืองบดักรีที่ใช้ไฟฟ้า ดหูมูย่อ่ย 2790 
-  การผลติเคร่ืองฉีดพน่ส าหรับใช้ในงานเกษตร ดหูมูย่อ่ย 2821 
-  การผลติเคร่ืองรีดโลหะหรือแก้วที่ใช้ลกูกลิง้ ดหูมูย่อ่ย 2823 และ หมูย่อ่ย 2829 
-  การผลติเคร่ืองอบแห้งที่ใช้ในการเกษตร เคร่ืองกรองหรือท าให้อาหารบริสทุธ์ิ การผลติเคร่ืองแยกครีม 

ดหูมูย่อ่ย 2825 
-  การผลติเคร่ืองอบผ้าเพื่อการพาณิชย์ การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการพิมพ์สิง่ทอ ดหูมูย่อ่ย 2826 
28191 กำรผลิตเคร่ืองท ำควำมเยน็ 

การผลิตเคร่ืองท าความเย็นหรือเคร่ืองแช่แข็งส าหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม  (เช่น ตู้ แช่เย็น            
ตู้แช่แข็ง ฯลฯ) รวมถึงส่วนประกอบที่ส าคัญ การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ รวมถึงชนิดใช้ใน         
ยานยนต์ การผลิตพดัลมที่ไม่ได้ใช้ในครัวเรือน การผลิตเคร่ืองจกัรที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อน 
การผลิตเคร่ืองจกัรผลิตของเหลวจากอากาศหรือจากก๊าซ  การผลิตพดัลมระบายอากาศส าหรับ
ห้องใต้หลงัคา (พดัลม หลงัคาหน้าจัว่ เคร่ืองระบายอากาศตรงหลงัคา ฯลฯ) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองท าความเย็นหรือตู้แช่แข็งที่ใช้ในครัวเรือน ดกิูจกรรม 27501 
-  การผลติพดัลมที่ใช้ในครัวเรือน ดกิูจกรรม 27501 

28199 กำรผลิตเคร่ืองจักรอื่นๆ ที่ใช้งำนทั่วไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตเคร่ืองชั่งน า้หนกั (ที่ไม่ใช่เคร่ืองชั่งที่มีความละเอียดสงูซึ่งใช้ในห้องปฏิบตัิการ) เช่น     
ตาชั่งที่ใช้ในครัวเรือนและร้านค้า เคร่ืองชั่งชนิดมีแท่น เคร่ืองชั่งส าหรับชั่งของอย่างต่อเนื่อง 
เคร่ืองชัง่ของบนเคร่ืองล าเลียงอย่างต่อเนื่อง เคร่ืองชัง่น า้หนกั ฯลฯ การผลิตเคร่ืองกรองอากาศ
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หรือเคร่ืองฟอกอากาศให้บริสทุธ์ิ และเคร่ืองกรองน า้ การผลิตอปุกรณ์ส าหรับฉีดพ่นของเหลว 
หรือสิ่งที่เป็นผง ปืนส าหรับฉีดพ่น เคร่ืองดับเพลิง  เคร่ืองพ่นทราย เคร่ืองท าความสะอาด          
ด้วยไอน า้ ฯลฯ การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการบรรจหุีบหอ่ เช่น เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการบรรจุ การห่อ 
การปิดผนึก การบรรจุถุง หรือติดป้ายฉลาก ฯลฯ การผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ในการล้างหรือ            
การอบขวดส าหรับบรรจุเคร่ืองดื่ม การผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ในการกลัน่หรือการกรองส าหรับ        
การกลัน่น า้มัน โรงงานอุตสาหกรรมเคมี โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม  ฯลฯ การผลิต           
เคร่ืองก าเนิดก๊าซ การผลิตเคร่ืองรีดแบบคาเลนเดอร์หรือเคร่ืองจกัรที่ใช้ม้วน  รวมทัง้ลกูกลิง้ 
(ยกเว้น ลกูกลิง้ที่ใช้กับโลหะและแก้ว) การผลิตเคร่ืองป่ัน (ยกเว้น เคร่ืองแยกครีมหรือ        
เคร่ืองอบผ้า) การผลิตปะเก็นและข้อต่อที่คล้ายกันที่ท าจากวสัดุหลาย  ๆ อย่างรวมกันหรือ       
ซ้อนกันเป็นชัน้ ๆ โดยใช้วัสดุประเภทเดียวกัน การผลิตตู้ ขายสินค้าอัตโนมัติ การผลิต          
ชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรที่ใช้งานทัว่ไป การผลิตเคร่ืองวดัระดบั สายเทปส าหรับวดั และเคร่ืองมือ          
ที่คล้ายกนั เคร่ืองมือวดัความเที่ยงตรงอื่นๆ (ยกเว้น เคร่ืองมือวดัสายตา) การผลิตเคร่ืองเช่ือม
และเคร่ืองบดักรีที่ไมใ่ช้ไฟฟ้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองชัง่น า้หนกัที่มีความละเอียดสงู (ชนิดใช้ในห้องปฏิบตัิการ) ดกิูจกรรม 26511 
-  การผลติเคร่ืองเช่ือมและเคร่ืองบดักรีที่ใช้ไฟฟ้า ดกิูจกรรม 27909 
-  การผลติเคร่ืองฉีดพน่ท่ีใช้ในงานเกษตร ดกิูจกรรม 28219 
-  การผลติเคร่ืองรีดโลหะหรือแก้วที่ใช้ลกูกลิง้ ดกิูจกรรม 28230 และ 28292 
-  การผลิตเคร่ืองอบแห้งที่ใช้ในงานเกษตร และการผลิตเคร่ืองกรองหรือท าให้ อาหารบริสทุธ์ิ     

ดกิูจกรรม 28250 
-  การผลติเคร่ืองแยกครีม ดกิูจกรรม 28250 
-  การผลติเคร่ืองอบผ้าเพื่อการพาณิชย์ ดกิูจกรรม 28269 
-  การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการพิมพ์สิง่ทอ ดกิูจกรรม 28269 
 

282  กำรผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ในงำนเฉพำะอย่ำง  
หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในวตัถปุระสงค์เฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึง่เป็นพิเศษ เช่น เคร่ืองจกัร       ที่
ใช้งานเฉพาะอย่างที่ระบุไว้ในการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล  (ISIC) หรือในกลุ่มย่อยของ
อุตสาหกรรมที่จัดประเภทไว้ตามมาตรฐานดังกล่าว  แม้ว่าจะมีการน าเคร่ืองจักรดังกล่าวไปใช้ใน         
กระบวนการผลติอื่นๆ เช่น ในการผลติอาหารหรือในการผลิตสิ่งทอ หมู่ใหญ่เหลา่นีย้งัรวมถึงการผลิตเคร่ืองจกัร    
ที่ใช้เฉพาะงานอื่นๆ ที่ไมใ่ช่อตุสาหกรรมการผลติ (เช่น ฐานสง่เคร่ืองบิน หรือเคร่ืองเลน่ในสวนสนกุ) 
 
2821  กำรผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ในกำรเกษตร และกำรป่ำไม้  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตรและงานป่าไม้  การผลิตรถไถเดินตาม การผลิต
รถตัดหญ้า รวมทัง้เคร่ืองตัดหญ้า  การผลิตรถพ่วงหรือรถกึ่งรถพ่วงที่ใช้ในการขนถ่ายผลผลิต              
ทางการเกษตรได้เองหรือขนถ่ายเองไม่ได้  การผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ในงานเกษตรเพื่อการเตรียมดิน        
การเพาะปลกูหรือการหว่านปุ๋ ย การไถ การหว่านปุ๋ ยคอก การหว่านเมล็ด การคราด ฯลฯ การผลิต
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เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการเก็บเก่ียวหรือในการนวด เคร่ืองเก็บเก่ียว เคร่ืองนวด เคร่ืองคดัแยกขนาด การผลิต
เคร่ืองรีดนม การผลิตเคร่ืองฉีดพ่นส าหรับใช้ในงานเกษตร การผลิตเคร่ืองจกัรทางการเกษตรชนิดอื่นๆ 
เคร่ืองจักรที่ใช้ในการเลีย้งสัตว์ปีก  เคร่ืองจักรที่ใช้ในการเลีย้งผึง้  อุปกรณ์ส าหรับเตรียมหรือ                 
ผสมอาหารสตัว์ รวมทัง้เคร่ืองจกัรส าหรับท าความสะอาด คดั หรือแยกขนาดไข ่ผลไม้ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองมือเกษตรที่ไมไ่ด้ใช้พลงังานขบัเคลือ่น ดหูมูย่อ่ย 2593 
-  การผลติสายพานล าเลยีงส าหรับใช้ในฟาร์ม ดหูมูย่อ่ย 2816 
-  การผลติเคร่ืองมือที่ใช้พลงังานขบัเคลือ่น ดหูมูย่อ่ย 2818 
-  การผลติเคร่ืองแยกครีม ดหูมูย่อ่ย 2825 
-  การผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ในการท าความสะอาด คดัหรือแยกขนาดเมล็ดพืช ธัญพืชหรือพืชฝักแห้ง       

ดหูมูย่อ่ย 2825 
-  การผลติรถแทรกเตอร์ที่ใช้บนถนนส าหรับรถกึ่งพว่ง ดหูมูย่อ่ย 2910 
-  การผลติรถพว่งหรือรถกึ่งพว่งที่ใช้บนถนน ดหูมูย่อ่ย 2920 
28211 กำรผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงำนเกษตรและงำนป่ำไม้ 

การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ ใ ช้ ในงานเกษตรและงานป่าไม้  การผลิตรถไถเดินตาม                           
(พิเดสเตรียนคอนโทรลแทรกเตอร์) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติรถแทรกเตอร์ที่ใช้บนถนนส าหรับรถกึ่งรถพว่ง ดกิูจกรรม 29109 

28219 กำรผลิตเคร่ืองจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทำงกำรเกษตรและกำรป่ำไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้
ในทำงกำรเกษตรและงำนป่ำไม้) 
การผลิตรถตดัหญ้า รวมทัง้เคร่ืองตดัหญ้า การผลิตรถพ่วงหรือรถกึ่งรถพ่วง ที่ใช้ในการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้เองหรือขนถ่ายเองไม่ได้ การผลิตเคร่ืองจกัรที่ใช้ในงานเกษตรเพื่อการ
เตรียมดิน การเพาะปลูกหรือการหว่านปุ๋ ย การไถ  การหว่านปุ๋ ยคอก การหว่านเมล็ด                
การคราด ฯลฯ การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการเก็บเก่ียวหรือในการนวด เคร่ืองเก็บเก่ียว เคร่ืองนวด 
เคร่ืองคัดแยกขนาด การผลิตเคร่ืองรีดนม  การผลิตเคร่ืองฉีดพ่นส าหรับใช้ในงานเกษตร            
การผลิตเคร่ืองจักรทางการเกษตรชนิดอื่นๆ เคร่ืองจักรที่ใช้ในการเลีย้งสตัว์ปีกเคร่ืองจักร                         
ที่ใช้ในการเลีย้งผึง้ อุปกรณ์ส าหรับเตรียมหรือผสมอาหารสัตว์ รวมทัง้เคร่ืองจักรส าหรับ             
ท าความสะอาด คดัหรือแยกขนาดไข ่ผลไม้ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองมือเกษตรที่ไมไ่ด้ใช้พลงังานขบัเคลือ่น ดหูมูย่อ่ย 2593 
-  การผลติสายพานล าเลยีงส าหรับใช้ในฟาร์ม ดกิูจกรรม 28160 
-  การผลติเคร่ืองมือที่ใช้พลงังานขบัเคลือ่น ดกิูจกรรม 28180 
-  การผลติเคร่ืองแยกครีม ดกิูจกรรม 28250 
-  การผลิตเคร่ืองจักรที่ท าความสะอาด คดัหรือแยกขนาดเมล็ดพืช ธัญพืชหรือพืชฝักแห้ง          

ดหูมูย่อ่ย 28250 
-  การผลติรถพว่งหรือรถกึ่งรถพว่งที่ใช้บนถนน ดกิูจกรรม 29202 
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2822  กำรผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ในกำรขึน้รูปโลหะ และเคร่ืองมือกล  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเคร่ืองมือกลส าหรับใช้ในงานโลหะ  และกับวัสดุอื่นๆ (ไม้ กระดูก หิน              
ยางชนิดแข็ง พลาสติกชนิดแข็ง แก้ว ฯลฯ) รวมทัง้เคร่ืองมือกล ที่ใช้แสงเลเซอร์ คลื่นอลัตราโซนิก 
พลาสมาอาร์ก แมกเนติกพลัส์ ฯลฯ การผลติเคร่ืองมือกลตา่งๆ ที่ใช้ในงานต่อไปนี ้คือ การกลงึ การเจาะ 
การขัด การขึน้รูป การตัด การขุดเจาะ การโม่ การผลิตเคร่ืองมือประทับตราหรือเคร่ืองอัด                      
การผลิตเคร่ืองอัดแบบตอก เคร่ืองอัดแบบไฮดรอลิก เคร่ืองห้ามล้อไฮดรอลิก ฆ้อนทุบโลหะ                          
เคร่ืองหลอมโลหะ ฯลฯ การผลิตเคร่ืองดึงโลหะ เคร่ืองท าเกลียว หรือเคร่ืองจักรที่ใช้ในงานสายไฟ        
การผลิตเคร่ืองจักรที่ติดตัง้อยู่กับที่ส าหรับใช้ในการตอกตะปู การเย็บ การติดกาวหรือการประกอบ       
วสัดุต่างๆ ได้แก่ ไม้ก๊อก กระดูก ยางชนิดแข็งหรือพลาสติกชนิดแข็ง ฯลฯ การผลิตสว่านโรตาร่ี                        
ที่ติดตัง้อยู่กบัที่ หรือสว่านโรตาร่ีส าหรับตอกเคร่ือง เคร่ืองตอกหมดุ เคร่ืองตดัแผ่นโลหะ ฯลฯ การผลิต
เคร่ืองอดัเพื่อผลิตไม้อดั และไม้อื่นๆ ที่คล้ายกนั และการผลิตเคร่ืองชุบโลหะด้วยไฟฟ้า นอกจากนี ้        
ยงัรวมถึงการผลติชิน้สว่นอะไหลแ่ละสว่นประกอบของเคร่ืองมือตา่งๆ ที่กลา่วมาแล้วข้างต้น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตเคร่ืองมือชนิดถอดสบัเปลี่ยนได้ ส าหรับใช้งานด้วยมือหรือด้วยเคร่ืองมือกล เช่น สว่าน 

เคร่ืองเจาะรู แบบแมพ่ิมพ์ เคร่ืองตอก เคร่ืองตดั เคร่ืองกลงึ ใบเลือ่ย มีดตดั ฯลฯ ดหูมูย่อ่ย 2593 
-  การผลติหวัแร้งบดักรีและปืนหวัแร้ง ดหูมูย่อ่ย 2790 
-  การผลติเคร่ืองมือที่ใช้พลงังานขบัเคลือ่น ดหูมูย่อ่ย 2818 
-  การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในโรงหลอ่โลหะ (foundries) ดหูมูย่อ่ย 2823 
-  การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในงานเหมืองแร่และเหมืองหิน ดหูมูย่อ่ย 2824 
28221 กำรผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ในกำรขึน้รูปโลหะ 

การผลติเคร่ืองมือกลส าหรับใช้กบังานโลหะ รวมถึงเคร่ืองมือกลท่ีใช้แสงเลเซอร์ คลืน่อลัตราโซนิก 
พลาสมาอาร์ก แมกเนติกพลสั ฯลฯ การผลติเคร่ืองมือกลส าหรับกลงึ เจาะ เซาะ ขึน้รูป ไส คว้าน 
เจียระไน ฯลฯ การผลติเคร่ืองมือประทบัตราหรือเคร่ืองอดั การผลิตเคร่ืองอดัแบบตอก เคร่ืองอดั
แบบไฮโดรลิก เคร่ืองห้ามล้อไฮโดรลิก  ฆ้อนทุบโลหะ เคร่ืองหลอมโลหะ ฯลฯ การผลิต            
เคร่ืองดงึโลหะ เคร่ืองท าเกลยีว หรือเคร่ืองจกัรที่ใช้ในงานสายไฟ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตเคร่ืองมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้  ส าหรับที่ใช้งานด้วยมือหรือ เคร่ืองมือกล          

(สว่าน เคร่ืองเจาะรู แบบแม่พิมพ์ เคร่ืองตอก เคร่ือตดั เคร่ืองกลงึ ใบเลื่อย มีดตดั ฯลฯ)                    
ดกิูจกรรม 25939 

-  การผลติหวัแร้งบดักรีและปืนหวัแร้ง ดกิูจกรรม 27909 
28229 กำรผลิตเคร่ืองมือกลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

การผลติเคร่ืองมือกลท่ีใช้ส าหรับวสัดอุื่นๆ (กระดกู หิน ยางชนิดแข็ง พลาสติกชนิดแข็ง แก้ว ฯลฯ) 
รวมถึงการผลิตเคร่ืองมือกลดังกล่าวที่ใช้แสงเลเซอร์ คลื่นอัลตราโซนิก  พลาสมาอาร์ก            
แมกเนติกพลสั ฯลฯ การผลิตเคร่ืองจักรแบบติดตัง้อยู่กับที่ ส าหรับใช้ตอกตะปู การเย็บ            
การติดกาว หรือการประกอบวัสดุต่างๆ ได้แก่ ไม้ก๊อก กระดูก ยางชนิดแข็ง พลาสติก              
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ชนิดแข็ง ฯลฯ การผลิตสว่านโรตาร่ีที่ติดตัง้อยู่กับที่ หรือสว่านโรตาร่ีส าหรับตอกเคร่ือง           
เคร่ืองตอกหมดุ เคร่ืองตดัแผน่โลหะ ฯลฯ การผลติเคร่ืองอดัเพื่อผลติไม้อดัและไม้อื่นๆ ที่คล้ายกนั 
การผลิตเคร่ืองชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การผลิตชิน้สว่นอะไหล่ และส่วนประกอบของเคร่ืองมือกล      
ที่กลา่วมาข้างต้น เช่น ชดุจบัยดึชิน้งาน หวัจบัชิน้งาน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองมือชนิดถอดสบัเปลี่ยนได้ ส าหรับใช้งานด้วยมือ หรือด้วยเคร่ืองมือกล (สว่าน 

เคร่ืองเจาะรู แบบแม่พิมพ์เคร่ืองตอก เคร่ืองตัด เคร่ืองกลึง ใบเลื่อย ใบมีด ฯลฯ)                    
ดกิูจกรรม 25939 

-  การผลติหวัแร้งบดักรีและปืนหวัแร้ง ดหูมูย่อ่ย 27909 
-  การผลติเคร่ืองมือที่ใช้พลงังานขบัเคลือ่น ดกิูจกรรม 28180 
-  การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในโรงหลอ่โลหะ ดกิูจกรรม 28230 
-  การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในงานเหมืองแร่และเหมืองหิน ดกิูจกรรม 28240 
 

2823  28230 กำรผลิตเคร่ืองจักรส ำหรับงำนโลหะกรรม  
การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือที่ใช้กบัโลหะร้อน เช่น เตาหลอม แม่พิมพ์โลหะ เคร่ืองตกัโลหะ 
เคร่ืองหลอ่โลหะ รวมทัง้การผลติเคร่ืองรีดโลหะท่ีใช้ลกูกลิง้และลกูกลิง้ส าหรับเคร่ืองจกัรดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองดงึโลหะ ดหูมูย่อ่ย 2822 
-  การผลติเบ้าหลอมและแบบส าหรับหลอม (ยกเว้น แมพ่ิมพ์โลหะ) ดหูมูย่อ่ย 2593 
-  การผลติเคร่ืองจกัรส าหรับสร้างแบบหลอ่โลหะ ดหูมูย่อ่ย 2829 
 

2824  28240 กำรผลิตเคร่ืองจักรส ำหรับกำรท ำเหมืองแร่ เหมืองหินและกำรก่อสร้ำง 
การผลิตลิฟต์ และสายพานล าเลียง ซึ่งเคลื่อนที่ตลอดเวลาส าหรับใช้ใต้ดิน การผลิต              
เคร่ืองขดุเจาะ เคร่ืองสกดั เคร่ืองเซาะและเคร่ืองเจาะอโุมงค์ (ไม่ว่าจะน าไปใช้ใต้ดินหรือไม่)       
การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการท าแร่โดยการร่อน การคดั การแยก การล้าง การบด ฯลฯ การผลิต
เคร่ืองผสมคอนกรีตและปนูซีเมนต์ผง การผลิตเคร่ืองจกัร (รถแทรกเตอร์) ที่ใช้เก่ียวกบังานดิน 
เช่น รถปรับดิน รถดนัดิน รถเกลี่ยดิน รถขดุอุ้มดิน รถขดุดิน เคร่ืองบรรทกุดิน ฯลฯ การผลิต       
เคร่ืองตอกเสาเข็มและเคร่ืองถอนเสาเข็ม เคร่ืองพ่นปนูซีเมนต์ผสม เคร่ืองพ่นถ่านหิน เคร่ืองจกัร
ส าหรับแต่งหน้าผิวคอนกรีต การผลิตรถแทรกเตอร์ ตีนตะขาบ และรถแทรกเตอร์ส าหรับ           
งานก่อสร้างและงานเหมือง การผลติใบมีดของรถปรับดินและรถดนัดิน รวมทัง้การผลติรถดมัพ์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติอปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับยกและขนย้าย ดหูมูย่อ่ย 2816 
-  การผลติรถแทรกเตอร์ชนิดอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 2821และ 2910 
-  การผลิตเคร่ืองมือกลที่ใช้ในงานหิน  รวมทัง้เคร่ืองมือกลที่ใช้ในการสกัดหรือผ่าหิน                 

ดหูมูย่อ่ย 2822 
-  การผลติรถผสมคอนกรีต ดหูมูย่อ่ย 2910 
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-  การผลติหวัรถจกัรและตวัรถที่ใช้ในงานเหมือง ดหูมูย่อ่ย 3020 
 
2825  28250 กำรผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตอำหำร เคร่ืองดื่ม และยำสูบ  

การผลิตเคร่ืองอบแห้งที่ใช้ในการเกษตร การผลิตเคร่ืองจักรส าหรับอุตสาหกรรมนม เช่น         
เคร่ืองแยกครีม เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลติน า้นม (เช่น เคร่ืองโฮโมจีไนเซอร์)ฯลฯ เคร่ืองจกัรที่ใช้ใน
การแปรรูปน า้นม (เช่น เคร่ืองป่ันเนย เคร่ืองท าพิมพ์เนย) เคร่ืองจักรที่ใช้ในการท าเนยแข็ง         
(เช่น เคร่ืองโฮโมจีไนเซอร์ เคร่ืองท าพิมพ์เนยแข็ง เคร่ืองกดเนยแข็ง) การผลิตเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน
อตุสาหกรรมการโม่แป้ง เช่น เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการท าความสะอาด คดัหรือแยกขนาด เมล็ดพืช 
ธัญพืชหรือพืชฝักแห้ง (เช่น เคร่ืองฝัดข้าว สายพานส าหรับเคร่ืองร่อน เคร่ืองแยก เคร่ืองปัด       
เมล็ดพืชด้วยแปรง) เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลิตแป้ง และผลิตภณัฑ์จากแป้ง (เช่น เคร่ืองโม ่    
เคร่ืองป้อนวตัถดุิบเข้าเคร่ือง เคร่ืองร่อนแป้ง เคร่ืองท าความสะอาดร าข้าว เคร่ืองสีข้าวเปลือก 
เคร่ืองกะเทาะเมล็ดถัว่ การผลิตเคร่ืองอดับีบ เคร่ืองคัน้ ฯลฯ ที่ใช้ในการผลิตไวน์ น า้แอปเปิล     
น า้ผลไม้อื่นๆ ฯลฯ การผลติเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมผลติขนมอบหรือผลติมกักะโรนี สปาเก็ตตีห้รือ
ผลิตภณัฑ์ ที่คล้ายกนั เช่น เตาอบขนม เคร่ืองผสมแป้ง เคร่ืองตดัแป้ง พิมพ์ขนม เคร่ืองตดัขนม 
เคร่ืองเก็บขนมเค้ก ฯลฯ การผลติเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารอย่างหลากหลาย 
เช่น เคร่ืองผลติลกูกวาด โกโก้หรือช็อกโกแลต เคร่ืองผลติน า้ตาลส าหรับการหมกัเบียร์ เคร่ืองผลติ
เนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีก เคร่ืองเตรียมผลไม้ ถัว่เปลือกแข็งหรือผกัต่างๆ เคร่ืองเตรียมปลา หอย
หรืออาหารทะเลประเภทอื่นๆ เคร่ืองกรองและท าให้บริสทุธ์ิ เคร่ืองจกัรประเภทอื่นๆ ที่ใช้ใน       
การเตรียมหรือผลิตอาหารหรือเคร่ืองดื่ม การผลิตเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการสกดัหรือการเตรียมเพื่อ
การผลติไขมนัและน า้มนัจากสตัว์และจากพืช การผลิตเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการเตรียมเพื่อการผลิต
ยาสบูและส าหรับการผลิตยาสบู ซิการ์ ยาเส้นส าหรับกล้องยาสบู ยาเส้นส าหรับเคีย้ว ยานตัถุ์ 
รวมทัง้การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการเตรียมอาหารในโรงแรมและในภตัตาคาร 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองฉายรังสอีาหาร และนม ดหูมูย่อ่ย 2660 
-  การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการบรรจุ การหอ่และการชัง่น า้หนกั ดหูมูย่อ่ย 2819 
-  การผลิตเคร่ืองจักรส าหรับท าความสะอาด คดัหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้หรือผลิตผลอื่นๆ        

ทางการเกษตร (ยกเว้น เมลด็พืช เมลด็ธญัพืชและเมลด็พืชฝักแห้ง) ดหูมูย่อ่ย 2821 
 
2826  กำรผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ในกำรผลิตสิ่งทอ เคร่ืองแต่งกำย และเคร่ืองหนัง 

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติเคร่ืองจกัรส าหรับการผลติสิง่ทอ เช่น เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการเตรียมเส้นใย การป่ัน
และการกรอด้าย เช่น เคร่ืองสาง หวีและรีดเส้นใย เคร่ืองหีบฝ้าย เคร่ืองป่ันด้ายและป่ันเกลียว          
เคร่ืองกรอด้าย เคร่ืองจักรที่ใช้การเตรียมเส้นใยสิ่งทอ  เคร่ืองป่ันฝ้าย เคร่ืองฉีกฝ้ายหรือเส้นใยสัน้        
เคร่ืองตะกุยเส้นใย อุปกรณ์ขยายหน้าผ้า (ฝ้าย) เคร่ืองย่อยเซลลโูลสออกจากขนสตัว์ เคร่ืองหวีใย      
หนามหวีเส้นใย เคร่ืองสางใย โครงก่ีทอผ้า เคร่ืองกรอด้าย เคร่ืองจกัรส าหรับเตรียมเส้นด้ายสิง่ทอ ก่ีทอผ้า
และเคร่ืองจักรอื่นๆ ที่คล้ายกัน รวมทัง้ก่ีทอมือ เคร่ืองถักผ้า เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตผ้าตาข่าย             
ผ้าคลมุหน้า ผ้าลกูไม้ ผ้าถกั ฯลฯ การผลิตเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เสริมของเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต        
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สิง่ทอ เช่น เคร่ืองทอระบบด็อบบี ้(dobbies) เคร่ืองทอระบบแจ็กการ์ด (jacquard) เคร่ืองหยดุอตัโนมตัิ 
เคร่ืองเปลีย่นกระสวย แกนหมนุ ฯลฯ การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการพิมพ์สิง่ทอ การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน
การผลิตผ้า เช่น เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการด าเนินงานเก่ียวกบัเส้นใยสิ่งทอ ได้แก่ การฟอก การฟอกขาว       
การย้อมสี การตกแต่ง การแต่งส าเร็จ การเคลือบหรือการชุบ เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการม้วนผ้า การคลี่ผ้า     
การพบัผ้า การตดัผ้าหรือการตดัผ้าซิกแซก การผลิตเคร่ืองซกั อบ รีด เสือ้ผ้า เช่น เคร่ืองรีดผ้า รวมทัง้
เคร่ืองรีดผ้าที่ใช้รีดคราวละมากๆ เคร่ืองซกัผ้าและเคร่ืองอบผ้า เพื่อการพาณิชย์ เคร่ืองซกัผ้าแบบซกัแห้ง 
การผลติจกัรเย็บผ้า หวัจกัรเย็บผ้าและเข็มเย็บผ้า (ไมว่า่จะใช้ภายในครัวเรือนหรือไม่) การผลติเคร่ืองจกัร
ที่ใช้ในการผลิตหรือการแต่งส าเร็จ ผ้าขนสตัว์ (ผ้าสกัหลาด) หรือผ้าที่ไม่ต้องทอ (non-wovens) รวมทัง้
การผลิตเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลิตหนงั เช่น เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการเตรียมหนงั การฟอกหนงัชนิดต่างๆ 
หรือหนงัสตัว์ การผลิตเคร่ืองท าหรือซ่อมรองเท้าหรือของใช้อื่นๆ ที่ท าจากหนงัฟอก หนงั หนงัสตัว์        
หรือขนสตัว์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติกระดาษหรือกระดาษแข็งส าหรับใช้กบัเคร่ืองทอระบบแจ็กการ์ด (Jacquard) ดหูมูย่อ่ย 1709 
- การผลติเคร่ืองซกัผ้าและเคร่ืองอบผ้าที่ใช้ในครัวเรือน ดหูมูย่อ่ย 2750 
- การผลติเคร่ืองรีดแบบคาเลนเดอร์ ดหูมูย่อ่ย 2819 
- การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการเข้าเลม่หนงัสอื ดหูมูย่อ่ย 2829 
28261 กำรผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ในกำรเตรียม ป่ัน ทอและถกันิตสิ่งทอ 

การผลิตเคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตสิ่งทอ เช่น เคร่ืองจักรที่ใช้ในการเตรียมเส้นใย การป่ันและ     
การกรอด้าย เช่น เคร่ืองสาง หวีและรีดเส้นใย เคร่ืองหีบฝ้าย เคร่ืองป่ันด้ายและป่ันเกลียว     
เคร่ืองกรอด้าย เคร่ืองจกัรที่ใช้การเตรียมเส้นใย สิง่ทอ เคร่ืองป่ันฝ้าย เคร่ืองฉีกฝ้ายหรือเส้นใยสัน้ 
เคร่ืองตะกยุเส้นใย อปุกรณ์ขยายหน้าผ้า (ฝ้าย) เคร่ืองยอ่ยเซลลโูลสออกจากขนสตัว์ เคร่ืองหวีใย 
หนามหวีเส้นใย เคร่ืองสางใย โครงก่ีทอผ้า เคร่ืองกรอด้าย เคร่ืองจกัรส าหรับเตรียม เส้นด้าย       
สิ่งทอ ก่ีทอผ้าและเคร่ืองจกัรอื่นๆ ที่คล้ายกัน รวมทัง้ก่ีทอมือ เคร่ืองถกัผ้า เคร่ืองจกัรที่ใช้ใน      
การผลิตผ้าตาข่าย ผ้าคลมุหน้า ผ้าลกูไม้ ผ้าถกั ฯลฯ การผลิตเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เสริมของ
เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลติสิง่ทอ เช่น เคร่ืองทอระบบด็อบบี ้(dobbies) เคร่ืองทอระบบแจ็กการ์ด 
(jacquard) เคร่ืองหยดุอตัโนมตัิ เคร่ืองเปลีย่นกระสวย แกนหมนุ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติกระดาษหรือกระดาษแข็งส าหรับใช้กบัเคร่ืองทอระบบแจ็กการ์ด ดกิูจกรรม 17099 

28269 กำรผลิตเคร่ืองจักรอื่นๆ ที่ใช้ในกำรผลิตสิ่งทอ เคร่ืองแต่งกำยและเคร่ืองหนัง 
การผลิตเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการพิมพ์สิ่งทอ การผลิตเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลิตผ้า เช่น เคร่ืองจกัร     
ที่ใช้ในการด าเนินงานเก่ียวกบัเส้นใยสิ่งทอ ได้แก่ การฟอก การฟอกขาว การย้อมสี การตกแต่ง 
การแตง่ส าเร็จ การเคลอืบหรือการชบุ เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการม้วนผ้า การคลี่ผ้า การพบัผ้า การตดั
ผ้าหรือการตดัผ้าซิกแซก การผลิตเคร่ืองซกั อบ รีด เสือ้ผ้า เช่น เคร่ืองรีดผ้า รวมทัง้เคร่ืองรีดผ้า     
ที่ใช้รีดคราวละมากๆ เคร่ืองซกัผ้า และเคร่ืองอบผ้าเพื่อการพาณิชย์ เคร่ืองซกัผ้าแบบซกัแห้ง      
การผลิตจกัรเย็บผ้า หวัจกัรเย็บผ้าและเข็มเย็บผ้า (ไม่ว่าจะใช้ภายในครัวเรือนหรือไม่) การผลิต
เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตหรือการแต่งส าเร็จผ้าขนสัตว์ (ผ้าสักหลาด) หรือผ้าที่ไม่ต้องทอ       
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(non-wovens) รวมทัง้การผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตหนงั  เช่น เคร่ืองจักรที่ใช้ในการ       
เตรียมหนัง การฟอกหนังชนิดต่างๆ หรือหนังสัตว์ การผลิตเคร่ืองท าหรือซ่อมรองเท้า               
หรือของใช้อื่นๆ ที่ท าจากหนงัฟอก หนงั หนงัสตัว์หรือขนสตัว์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองซกัผ้าและเคร่ืองอบผ้าชนิดใช้ในครัวเรือน ดกิูจกรรม 27501 
-  การผลติเคร่ืองรีดแบบคาเลนเดอร์ ดกิูจกรรม 28199 
-  การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการเข้าเลม่หนงัสอื ดกิูจกรรม 28299 
 

2829  กำรผลิตเคร่ืองจักรเพื่อใช้ในงำนเฉพำะอย่ำงอื่นๆ  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น รวมถึงการผลิต
เคร่ืองจกัรส าหรับผลิตเยื่อกระดาษ การผลิตเคร่ืองจกัรส าหรับผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง การผลิต
เคร่ืองอบไม้ เคร่ืองอบเยื่อกระดาษ เคร่ืองอบกระดาษหรือกระดาษแข็ง การผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ใน         
การผลิตของใช้ต่างๆ ที่ท าจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง การผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้งานกับยางหรือ       
พลาสติกอย่างอ่อน หรือเพื่อการผลิตผลิตภณัฑ์จากวสัดุต่างๆ ดงักลา่ว เช่น เคร่ืองบีบ เคร่ืองหล่อ
แมพ่ิมพ์ เคร่ืองผลติยางในรถยนต์หรือเคร่ืองหลอ่ดอกยางและเคร่ืองจกัรอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์
ที่ท าจากยางหรือจากพลาสติก การผลิตเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการพิมพ์หนงัสือและการเข้าเลม่หนงัสือและ
เคร่ืองจักรที่ใช้สนับสนุนการพิมพ์วสัดุต่างๆ อย่างหลากหลาย การผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต        
แผ่นกระเบือ้ง แผ่นอิฐ เซรามิก ท่อ ลวดเช่ือมต่อไฟฟ้าท าจากแกรไฟต์ ชอล์ค ส าหรับเขียนกระดานด า 
แบบหล่อโลหะ ฯลฯ การผลิตเคร่ืองผลิตสารกึ่งตวัน า การผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ใช้ท างานได้      
หลายอย่างตามวตัถุประสงค์เฉพาะ การผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ เช่น เคร่ืองจักรใน        
การประกอบหลอดไฟฟ้าหรือหลอดอิเลก็ทรอนิกส์ หลอดไฟฟ้าแบบก๊าซดิสชาร์จหรือหลอดไส้ เคร่ืองจกัร
ส าหรับการผลิตแก้วหรือเคร่ืองแก้วใยแก้วหรือด้ายแก้ว เคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์แยกไอโซโทป การผลิต
เคร่ืองจักรที่ใช้ในการจัดเรียงยางและเคร่ืองชั่ง  (ยกเว้น เคร่ืองถ่วงล้อ) การผลิตระบบก าจัดไขมัน
สว่นกลาง การผลติฐานสง่เคร่ืองบิน การผลติอปุกรณ์ส าหรับรางโบว์ลิง่อตัโนมตัิ รวมทัง้การผลิตม้าหมนุ
ส าหรับเด็กเลน่ ชิงช้า สถานท่ีฝึกหดัยิงปืนและเคร่ืองเลน่ในสวนสนกุและสนามเด็กเลน่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ดหูมูย่อ่ย 2750 
-  การผลติเคร่ืองถ่ายเอกสาร ดหูมูย่อ่ย 2817 
-  การผลติเคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์เพื่อท ายางชนิดแข็ง พลาสติกชนิดแข็งหรือแก้ว ดหูมูย่อ่ย 2822 
-  การผลติแมพ่ิมพ์โลหะ ดหูมูย่อ่ย 2823 
-  การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการพิมพ์สิง่ทอ ดหูมูย่อ่ย 2826 
28291 กำรผลิตเคร่ืองจักรเพื่อใช้ในกำรผลิตกระดำษและกระดำษแข็ง 

การผลิตเคร่ืองจักรส าหรับผลิตเยื่อกระดาษ  การผลิตเคร่ืองจักรส าหรับผลิตกระดาษและ     
กระดาษแข็ง การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลติของใช้ตา่งๆ ที่ท าจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง 
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28292 กำรผลิตเคร่ืองจักรเพื่อใช้งำนกับยำงหรือพลำสติก 
การผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้งานกับยางอ่อนหรือพลาสติกอย่างอ่อน  หรือเพื่อผลิตผลิตภณัฑ์จาก     
วสัดตุา่งๆ ดงักลา่ว เช่น เคร่ืองบีบ เคร่ืองหลอ่แม่พิมพ์ เคร่ืองผลิตยางในรถยนต์ หรือเคร่ืองหลอ่
ดอกยาง และเคร่ืองจกัรอื่นๆ ที่ใช้ในการผลติผลติภณัฑ์ที่ท าจากยางหรือพลาสติก 

28299 กำรผลิตเคร่ืองจักรเพื่อใช้งำนเฉพำะอย่ำงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการพิมพ์และเข้าเลม่หนงัสือ และเคร่ืองจักรที่ใช้สนบัสนุนการพิมพ์   
วสัดตุ่างๆ อย่างหลากหลาย การผลิตเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลิตแผ่นกระเบือ้ง แผ่นอิฐ เซรามิก 
ทอ่ ลวดเช่ือมต่อไฟฟ้าท าจากแกรไฟต์ชอล์กที่ใช้เขียนกระดานด า  แบบหลอ่โลหะ ฯลฯ การผลิต
เคร่ืองผลิตสารกึ่งตวัน า การผลิตหุ่นยนต์อตุสาหกรรมที่ท างานได้หลายอย่างตามวตัถปุระสงค์
เฉพาะ การผลติเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์พิเศษอื่นๆ เช่น เคร่ืองจกัรในการประกอบหลอดไฟฟ้าหรือ
หลอดอิเลก็ทรอนิกส์ หลอดไฟแบบก๊าซดิสชาร์จหรือหลอดไส้เคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตแก้วหรือ
เคร่ืองแก้ว ใยแก้วหรือด้ายแก้ว เคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์แยกสีไอโซโทป การผลิตเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน
การจัดเรียงยางและเคร่ืองชั่ง (ยกเว้น เคร่ืองถ่วงล้อ) การผลิตระบบก าจัดไขมนัส่วนกลาง        
การผลิตฐานส่งเคร่ืองบิน การผลิตอุปกรณ์ส าหรับรางโบว์ลิ่งอัตโนมตัิ (เช่น เคร่ืองตัง้พิน)        
การผลติม้าหมนุส าหรับเด็กเลน่ ชิงช้า เคร่ืองเลน่ยิงเป้าและเคร่ืองเลน่อื่นๆ ในสวนสนกุ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ดหูมูย่อ่ย 2750 
-  การผลติเคร่ืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ ดกิูจกรรม 28170 
-  การผลิตเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์เพื่อท ายางชนิดแข็ง  พลาสติกชนิดแข็งหรือแก้ว                       

ดกิูจกรรม 28229 
-  การผลติแมพ่ิมพ์โลหะ ดกิูจกรรม 28230 

 
29  กำรผลิตยำนยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง  

หมวดย่อยนีร้วมถึงการผลิตยานยนต์เพื่อการขนสง่ผู้ โดยสารหรือขนสง่สินค้า  การผลิตชิน้ส่วนรถยนต์และ
ชิน้สว่นอื่นๆ รวมทัง้การผลติรถพว่งและรถกึ่งพว่ง การบ ารุงรักษาและการซ่อมยานยนต์ในหมวดย่อยนี  ้จดัไว้ใน
หมูย่อ่ย 4520 

 
291  2910  กำรผลิตยำนยนต์  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตรถยนต์นัง่สว่นบคุคล การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถตู้  รถบรรทุก      
รถแทรกเตอร์ที่ใช้บนถนนส าหรับรถกึ่งพ่วง การผลิตรถขนส่งผู้ โดยสาร รถรางและรถโค้ช การผลิต
เคร่ืองยนต์ส าหรับยานยนต์ การผลติแชสซีส์ พร้อมติดตัง้เคร่ืองยนต์ การผลิตยานยนต์ประเภทอื่นๆ เช่น 
รถเลก็ส าหรับวิ่งบนหิมะ รถกอล์ฟ รถสะเทินน า้สะเทินบก รถดบัเพลงิ รถกวาดถนน รถห้องสมดุเคลื่อนที่ 
รถหุ้มเกราะ รถผสมคอนกรีต รถที่วิ่งได้ทกุสภาพพืน้ที่ (ATVs) รถโกคาร์ตและรถอื่นๆ ที่คล้ายกนั รวมทัง้
รถแขง่ นอกจากนีย้งัรวมถึงโรงงานท่ีผลติเคร่ืองยนต์ใหมจ่ากเคร่ืองยนต์เก่า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติอปุกรณ์ให้แสงสวา่งส าหรับยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 2740 
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-  การผลติลกูสบู แหวนลกูสบูและคาร์บเูรเตอร์ ดหูมูย่อ่ย 2811 
-  การผลติรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตร ดหูมูย่อ่ย 2821 
-  การผลติรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและในงานเหมือง ดหูมูย่อ่ย 2824 
-  การผลติรถดมัพ์ ดหูมูย่อ่ย 2824 
-  การผลติตวัถงัรถยนต์ ดหูมูย่อ่ย 2920 
-  การผลิตชิน้สว่นอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ การผลิตชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมส าหรับยานยนต์     

ดหูมูย่อ่ย 2930 
-  การผลติรถถงัและยานยนต์ทางทหารอื่นๆ เพื่อใช้ในการสู้รบ ดหูมูย่อ่ย 3040 
-  การบ ารุงรักษา การซอ่มและการดดัแปลงยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 4520 
29101 กำรผลิตเคร่ืองยนต์ส ำหรับยำนยนต์ 

การผลิตเคร่ืองยนต์ส าหรับยานยนต์  การผลิตแชสซีส์พร้อมติดตัง้เคร่ืองยนต์โรงงานที่ผลิต
เคร่ืองยนต์ใหมจ่ากเคร่ืองยนต์เก่า 

29102 กำรผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล 
การผลติ/ประกอบรถยนต์สว่นบคุคล 

29103 กำรผลิตรถกระบะ 1 ตัน 
การผลติ/ประกอบรถกระบะ 1 ตนั รวมถึงรถยนต์นัง่ที่มีกระบะ และรถยนต์นัง่กึ่งบรรทกุ 

29104 กำรผลิตยำนยนต์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อกำรโดยสำร 
การผลติ/ประกอบรถตู้ รถบสัและรถโค้ช 

29109 กำรผลิตยำนยนต์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิต/ประกอบยานยนต์ที่ใช้เพื่อวตัถุประสงค์อื่นๆ รถกระบะมากกว่า 1 ตนั รถบรรทุก          
รถแทรกเตอร์ที่ใช้บนถนนส าหรับรถกึ่งรถพ่วง ฯลฯ รถเล็กส าหรับวิ่งบนหิมะ รถกอล์ฟ ยานยนต์
สะเทินน า้สะเทินบก รถดบัเพลงิ รถกวาดถนน รถห้องสมดุเคลือ่นท่ี รถหุ้มเกราะ รถผสมคอนกรีต 
รถที่วิ่งได้ทกุสภาพพืน้ท่ี (ATVs) รถโกคาร์ทและรถอื่นท่ีคล้ายกนั รวมถึงรถแขง่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตร ดกิูจกรรม 28211 
-  การผลติรถแทรกเตอร์ชนิดใช้ในงานก่อสร้างหรือเหมืองแร่ ดกิูจกรรม 28240 
-  การผลติรถดมัพ์ ดกิูจกรรม 28240 
-  การผลติรถถงัและยานยนต์ทางทหารอื่นๆ เพื่อใช้ในการสู้รบ ดกิูจกรรม 30400 

 

292  2920  กำรผลิตตัวถงัยำนยนต์ กำรผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตตวัถัง รวมทัง้ห้องโดยสารส าหรับยานยนต์ การติดตัง้อุปกรณ์ประกอบของ     
ยานยนต์ทกุชนิด รวมทัง้ของรถพว่งและรถกึ่งพว่ง การผลติรถพว่งและรถกึ่งพว่ง เช่น เพื่อการขนสง่สนิค้า 
รถบรรทกุของเหลวหรือก๊าซ รถพ่วงที่สามารถถอดออกได้ ฯลฯ รวมทัง้เพื่อการขนสง่ผู้ โดยสาร รถพ่วง
แบบคาราวาน ฯลฯ และการผลติตู้บรรทกุสนิค้าส าหรับการขนสง่ด้วยวิธีใดก็ตาม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติรถพว่งและรถกึ่งพว่งที่ออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับใช้ในงานการเกษตร ดหูมูย่อ่ย 2821 
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-  การผลติชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมของตวัถงัยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 2930 
-  การผลติรถลากที่ใช้สตัว์ลากจงู ดหูมูย่อ่ย 3099 
29201 กำรผลิตตัวถงัยำนยนต์ 

การผลิตตวัถัง รวมทัง้ห้องโดยสารส าหรับยานยนต์ การติดตัง้อปุกรณ์ประกอบของยานยนต์    
ทกุชนิด รวมทัง้ของรถพว่งและรถกึ่งพว่ง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมตวัถงัส าหรับยานยนต์ ดกิูจกรรม 29303 

29202 กำรผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง 
การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง เพื่อการขนสง่สินค้า เช่น รถบรรทกุของเหลวหรือก๊าซ (tanker) 
รถพว่งที่สามารถถอดออกได้ ฯลฯ รวมทัง้เพื่อการขนสง่ผู้ โดยสาร รถพว่งแบบคาราวาน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง  ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับใช้ในงานเกษตร                       

ดกิูจกรรม 28219 
-  การผลติรถลากที่ใช้สตัว์ลากจงู ดกิูจกรรม 30990 

29203 กำรผลิตตู้บรรทุกสินค้ำ 
การผลติตู้บรรทกุสนิค้าที่ใช้ส าหรับการขนสง่ได้หลายวิธี เช่น ทางถนน ทางรถไฟ ทางน า้ ฯลฯ 

 
293  2930  กำรผลิตชิน้ส่วน และอุปกรณ์เสริม ส ำหรับยำนยนต์  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมต่างๆ ส าหรับยานยนต์ เช่น เบรคชุดเกียร์ เพลาข้าง   
ล้อรถ โช้คอพั หม้อน า้ ชุดเก็บเสียง ท่อไอเสีย เคร่ืองฟอกไอเสีย คลทัช์ พวงมาลยั คอพวงมาลยัและ
กระปกุพวงมาลยั การผลิตชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมของตวัถงัยานยนต์ เช่น เข็มขดันิรภยั ถงุลมนิรภยั 
ประตู กันชน การผลิตที่นั่งภายในรถยนต์ รวมทัง้การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์  เช่น           
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั หวัเทียน สายไฟควบคมุการจุดระเบิด ระบบกระจก
และประตไูฟฟ้า แผงหน้าปัดประกอบด้วยมาตรวดัตา่งๆ ตวัควบคมุแรงดนัไฟฟ้าและอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติยางล้อรถยนต์ ดหูมูย่อ่ย 2211 
-  การผลติทอ่ยาง สายพานและผลติภณัฑ์ยางประเภทอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 2219 
-  การผลติทอ่พลาสติก สายพานและผลติภณัฑ์พลาสติกอื่นๆ ดหูมูใ่หญ่ 222 
-  การผลติแบตเตอร่ียานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 2720 
-  การผลติอปุกรณ์ให้แสงสวา่งส าหรับยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 2740 
-  การผลติลกูสบู แหวนลกูสบูและคาร์บเูรเตอร์ ดหูมูย่อ่ย 2811 
-  การผลติเคร่ืองสบูส าหรับยานยนต์และเคร่ืองยนต์ ดหูมูย่อ่ย 2813 
-  การบ ารุงรักษา การซอ่มและการดดัแปลงยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 4520 
29301 กำรผลิตที่ น่ังภำยในยำนยนต์ 

การผลติที่นัง่ภายในยานยนต์ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติที่นัง่ภายในรถไฟ ดกิูจกรรม 30200 
-  การผลติที่นัง่ภายในอากาศยาน ดกิูจกรรม 30300 

29302 กำรผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำส ำหรับยำนยนต์ 
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์  ชุดสายไฟควบคุมการจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่นๆ         
ที่ใช้ส าหรับยานยนต์ หัวเทียน แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม แมกนีติกฟลายวีล              
จานจ่ายไฟ รวมถึงคอยล์จุดระเบิด สตาร์ตเตอร์ มอเตอร์ และที่เป็นทัง้สตาร์ตเตอร์และ          
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าอื่นๆ และอปุกรณ์อื่นๆ (โกลว์ปลัก๊ คทัเอาท์ ไดนาโม) 
เคร่ืองปัดน า้ฝน เคร่ืองละลายน า้แข็งและเคร่ืองก าจัดฝ้าที่ใช้กับยานยนต์  ระบบกระจกและ     
ประตไูฟฟ้า แผงหน้าปัดประกอบด้วยมาตรวดัตา่งๆ อปุกรณ์ควบคมุแรงดนัไฟฟ้า ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติแบตเตอร่ียานยนต์ ดกิูจกรรม 27200 
-  การผลติอปุกรณ์ให้แสงสวา่งส าหรับยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 2740 

29309 กำรผลิตชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ส ำหรับยำนยนต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมอื่นๆ ส าหรับยานยนต์ เข็มขดันิรภยัถงุลมนิรภยั ประต ูกนัชน 
เบรค ชุดเกียร์ เพลาข้าง คลตัช์ ล้อรถ โช้คอพั หม้อน า้ หม้อพกั ท่อไอเสีย เคร่ืองฟอกไอเสีย 
พวงมาลยั คอพวงมาลยัและกระปกุพวงมาลยั ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติยางล้อรถยนต์ ดกิูจกรรม 22111 
-  การผลติทอ่ยาง สายพาน และผลติภณัฑ์ยางประเภทอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 2219 
-  การผลติทอ่พลาสติก สายพาน และผลติภณัฑ์พลาสติกอื่นๆ ดหูมูใ่หญ่ 222 
-  การผลติลกูสบู แหวนลกูสบูและคาร์บเูรเตอร์ ดกิูจกรรม 28110 
-  การผลติเคร่ืองสบูส าหรับยานยนต์และเคร่ืองยนต์ ดกิูจกรรม 28131 
-  การบ ารุงรักษา การซอ่มและการดดัแปลงยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 4520 

 
30  กำรผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ  

หมวดย่อยนีร้วมถึงการผลิตอปุกรณ์ขนสง่ เช่น การต่อเรือใหญ่และการต่อเรือเล็ก การผลิตตู้ส าหรับขนสง่
ทางรถไฟ ทัง้ที่เป็นตู้ โดยสารและตู้ขนสง่สนิค้า และหวัรถจกัร เคร่ืองบินและยานอวกาศ รวมทัง้การผลิตชิน้สว่น
อปุกรณ์ตา่งๆ ของเคร่ืองเหลา่นัน้ 

 

301  กำรต่อเรือใหญ่ และเรือเล็ก  
หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการตอ่เรือใหญ่และเรือเลก็และสิง่ก่อสร้างลอยน า้อื่นๆ เพื่อวตัถปุระสงค์ในการขนสง่และการค้า 
รวมทัง้เพื่อการกีฬาและนนัทนาการ 
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3011  30110 กำรต่อเรือใหญ่ และสิ่งก่อสร้ำงลอยน ำ้  
การต่อเรือใหญ่ ยกเว้น เรือส าหรับกีฬาและนนัทนาการ และการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างลอยน า้    
การต่อเรือสินค้า เรือโดยสาร เรือข้ามฟาก เรือสินค้า เรือบรรทุกน า้มัน เรือลากจูง ฯลฯ             
การต่อเรือรบ การต่อเรือประมงและเรือที่ใช้ในกิจการพิเศษ (เรือโรงงาน) นอกจากนีย้งัรวมถึง    
การตอ่เรือที่มีเบาะอากาศรองรับ (hovercraft) (ยกเว้น เรือโฮเวอร์คราฟท่ีใช้เพื่อการนนัทนาการ) 
การก่อสร้างแท่นขุดเจาะที่ลอยน า้หรือที่จมน า้ได้  การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างลอยน า้ เช่น                 
อู่เรือลอยน า้ ทุ่นลอยน า้ ที่กัน้น า้ บนัไดขึน้ - ลงเรือ ทุ่น ถงัลอยน า้ เรือล าเลียง ปัน้จัน่ลอยน า้     
แพชนิดพองลมที่ไม่ใช้เพื่อการนนัทนาการ รวมทัง้การผลิตส่วนประกอบต่างๆ ของเรือและ
สิง่ก่อสร้างที่ลอยน า้ได้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสว่นตา่งๆ ของเรือ ที่นอกเหนือไปจากสว่นประกอบหลกัของล าเรือ 

* การผลติใบเรือ ดหูมูย่อ่ย 1392 
* การผลติใบจกัรเรือ ดหูมูย่อ่ย 2599 

-  การผลติสมอเรือที่ท าจากเหลก็หรือเหลก็กล้า ดหูมูย่อ่ย 2599 
-  การผลติเคร่ืองยนต์เรือ ดหูมูย่อ่ย 2811 
-  การผลติอปุกรณ์น าร่อง ดหูมูย่อ่ย 2651 
-  การผลติอปุกรณ์ให้แสงสวา่งส าหรับเรือ ดหูมูย่อ่ย 2740 
-  การผลติรถสะเทินน า้สะเทินบก ดหูมูย่อ่ย 2910 
-  การตอ่เรือเลก็หรือแพชนิดพองลมส าหรับนนัทนาการ ดหูมูย่อ่ย 3012 
-  การซ่อมและการบ ารุงรักษาเรือและสิ่งก่อสร้างลอยน า้โดยผู้ ช านาญการเฉพาะด้าน                  

ดหูมูย่อ่ย 3315 
-  การรือ้เรือ ดหูมูย่อ่ย 3830 
-  การติดตัง้ภายในส าหรับเรือขนาดเลก็ ดหูมูย่อ่ย 4330 
 

3012  30120 กำรต่อเรือที่ใช้เพื่อควำมส ำรำญและกำรกีฬำ  
การต่อเรือเล็กและแพชนิดพองลม  การต่อเรือใบที่มีหรือไม่มีเคร่ืองยนต์ การต่อเรือยนต์           
การต่อเรือที่มีเบาะอากาศรองรับ (hovercraft) ที่ใช้เพื่อการนันทนาการ การผลิตเรือเร็ว           
สว่นบคุคล รวมทัง้การต่อเรือประเภทอื่นๆ ที่ใช้เพื่อความส าราญและการกีฬา เช่น เรือแคน ู      
เรือคยกั เรือกรรเชียง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติชิน้สว่นตา่งๆ ของเรือที่ใช้เพื่อความส าราญและการกีฬา 

* การผลติใบเรือ ดหูมูย่อ่ย 1392 
* การผลติสมอเรือที่ท าจากเหลก็หรือเหลก็กล้า ดหูมูย่อ่ย 2599 
* การผลติเคร่ืองยนต์เรือ ดหูมูย่อ่ย 2811 

-  การผลติกระดานแลน่ใบและกระดานโต้คลืน่ ดหูมูย่อ่ย 3230 
-  การบ ารุงรักษา การซอ่มและการดดัแปลงเรือส าราญ ดหูมูย่อ่ย 3315 
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302  3020  30200 กำรผลิตหัวรถจักร และตู้ส ำหรับขนส่งทำงรถไฟหรือรถรำง  

การผลิตหวัรถจกัรไฟฟ้า ดีเซล ไอน า้และอื่นๆ การผลิตตู้ โดยสารและตู้สินค้าที่มีหลงัคาและ        
ไม่มีหลงัคา ยานยนต์บ ารุงรักษาหรือบริการที่ขบัเคลื่อนได้ด้วยตนเองบนทางรถไฟหรือรถราง       
การผลิตตู้ส าหรับขนสง่ทางรถไฟหรือรถรางที่ไม่สามารถขบัเคลื่อนได้ด้วยตนเอง  เช่น ตู้ โดยสาร    
ตู้สนิค้า ตู้รถที่เป็นถงับรรทกุน า้มนัหรือของเหลวอื่นๆ ตู้รถที่ปลดแยกจากขบวนรถได้ ตู้รถส าหรับ
ใช้เป็นโรงงาน ตู้รถส าหรับบรรทกุปัน้จัน่ รถเสบียงหรือรถฟืนพว่งท้ายรถจกัร ฯลฯ รวมทัง้การผลิต
สว่นประกอบเฉพาะของหวัรถจกัรหรือตู้ส าหรับขนสง่ที่วิ่งบนทางรถไฟหรือรถราง  เช่น ตู้ โดยสาร 
เพลาและล้อ ห้ามล้อและส่วนของห้ามล้อ ตะขอเก่ียว  และอุปกรณ์ช่วยพ่วงรถกันชนและ
สว่นประกอบของกนัชน แหนบ โครงแคร่ของตวัรถและหวัรถจกัร ตวัรถ ทางเดินระหว่างคนัรถ 
ฯลฯ นอกจากนี ้ยงัรวมถึงการผลติอปุกรณ์ให้สญัญาณแบบเชิงกลและแบบเชิงกลไฟฟ้า อปุกรณ์
ควบคมุความปลอดภยัและควบคมุการจราจรส าหรับการเดินทางด้วยรถไฟ รถราง ทางแมน่ า้และ
ทางถนน สิ่งอ านวยความสะดวกในการจอดรถ สนามบิน ฯลฯ การผลิตหวัรถจักรและตวัรถ         
ที่ใช้ในงานเหมืองและการผลติที่นัง่ภายในรถไฟ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติรางรถไฟท่ียงัไมไ่ด้ประกอบเข้าด้วยกนั ดหูมูย่อ่ย 2410 
-  การผลติอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้รางรถไฟ ดหูมูย่อ่ย 2599 
-  การผลติมอเตอร์ไฟฟ้า ดหูมูย่อ่ย 2710 
-  การผลติป้ายสญัญาณไฟฟ้า อปุกรณ์ความปลอดภยัหรือควบคมุการจราจร ดหูมูย่อ่ย 2790 
-  การผลติเคร่ืองยนต์และเคร่ืองกงัหนั ดหูมูย่อ่ย 2811 
 

303  3030  30300 กำรผลิตอำกำศยำน ยำนอวกำศและเคร่ืองจักรที่เกี่ยวข้อง  
การผลติเคร่ืองบินส าหรับขนสง่สินค้าหรือผู้ โดยสาร เคร่ืองบินที่ใช้เป็นกองก าลงัป้องกนัประเทศ 
และเคร่ืองบินที่ใช้เพื่อการกีฬาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ การผลิตเฮลิคอปเตอร์ การผลิต       
เคร่ืองร่อน เคร่ืองร่อนแบบปีกกว้างมีคานยาว ให้ผู้ ร่อนยึดจบัส าหรับควบคมุ การผลิตโพยมยาน
ซึง่บงัคบัทิศทางได้ และลกูบอลลนูที่อดัด้วยอากาศร้อน การผลิตชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมต่างๆ 
ของเคร่ืองบิน ในกิจกรรมนีเ้ป็นสว่นประกอบส าคญั เช่น สว่นล าตวัเคร่ืองบิน ปีก ประต ูพืน้บงัคบั 
ฐานล้อ ถังน า้มัน ส่วนที่ตัง้เคร่ืองยนต์ของเคร่ืองบิน ฯลฯ ใบพัดเคร่ืองบิน ชุดฐาน                  
ใบพัดเฮลิคอปเตอร์และชุดใบพัดของเฮลิคอปเตอร์  เคร่ืองยนต์และเคร่ืองจักรที่ใช้ภายใน
เคร่ืองบิน ส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์ กังหนัไอพ่นและเคร่ืองยนต์กังหนัใบพดัของเคร่ืองบิน      
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเก่ียวกับบริภัณฑ์ภาคพืน้ การผลิตยานอวกาศและ         
เคร่ืองสง่ยานอวกาศ ดาวเทียม อปุกรณ์ส ารวจในอวกาศ สถานีอวกาศ กระสวยอวกาศ การผลิต
ขีปนาวธุน าวิถีข้ามทวีป (ICBM) และขีปนาวธุอื่นๆ ในประเภทเดียวกนั นอกจากนีย้งัรวมถึง      
การซ่อมใหญ่และการดัดแปลงตัวเคร่ืองบินหรือเคร่ืองยนต์ของ เคร่ืองบิน และการผลิต                
ที่นัง่ภายในเคร่ืองบิน 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติร่มชชีูพ ดหูมูย่อ่ย 1392 
-  การผลติอาวธุทางการทหารกระสนุและวตัถรุะเบิด ดหูมูย่อ่ย 2520 
-  การผลติอปุกรณ์การสือ่สารส าหรับดาวเทียม ดหูมูย่อ่ย 2630 
-  การผลติเคร่ืองมือส าหรับอากาศยานและเคร่ืองมือเก่ียวกบัการบิน 
-  การผลติระบบน าร่องอากาศยาน ดหูมูย่อ่ย 2651 
-  การผลติอปุกรณ์ให้แสงสวา่งส าหรับเคร่ืองบิน ดหูมูย่อ่ย 2740 
- การผลติสว่นประกอบชนิดจุดระเบิดในเคร่ืองยนต์และสว่นประกอบไฟฟ้าอื่นๆ ส าหรับใช้กบั

เคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน ดหูมูย่อ่ย 2790 
-  การผลติลกูสบู แหวนลกูสบูและคาร์บเูรเตอร์ ดหูมูย่อ่ย 2811 
-  การผลิตฐานส่งเคร่ืองบิน เคร่ืองส่งเคร่ืองบินขึน้จากเรือบรรทุกเคร่ืองบินและเคร่ืองมือ

ประเภทเดียวกนั ดหูมูย่อ่ย 2829 
 

304  3040  30400 กำรผลิตยำนยนต์ทำงกำรทหำรเพื่อใช้ในกำรสู้รบ  
การผลิตรถถัง การผลิตรถรบแบบสะเทินน า้สะเทินบก และการผลิตยานยนต์ทางการทหาร
ประเภทอื่นๆ รวมทัง้ยทุโธปกรณ์เพื่อใช้ในการสู้รบ  
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติอาวธุ กระสนุและวตัถรุะเบิด ดหูมูย่อ่ย 2520 

 
309  กำรผลิตอุปกรณ์ขนส่งซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  

หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการผลิตอุปกรณ์ขนส่งที่นอกเหนือไปจากอุปกรณ์ที่ใช้กับยานยนต์และทางราง ทางน า้            
ทางอากาศหรืออวกาศและยานยนต์ทางการทหาร 
 
3091  กำรผลิตจักรยำนยนต์  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตจักรยานยนต์  โมเปท (moped) และจักรยานที่ติดตัง้มอเตอร์ช่วยใน              
การขบัเคลื่อน การผลิตเคร่ืองยนต์ส าหรับจกัรยานยนต์ การผลิตรถพ่วงข้าง (sidecar) รวมทัง้การผลิต
ชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมของจกัรยานยนต์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติจกัรยานสองล้อ การผลติรถเข็นส าหรับคนพิการ ดหูมูย่อ่ย 3092 
30911 กำรผลิตจักรยำนยนต์ 

การผลิต/ประกอบจกัรยานยนต์ จกัรยานยนต์ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 ซีซี) และจกัรยานที่ติดตัง้
มอเตอร์ช่วยในการขบัเคลื่อน รวมถึงการผลิตรถอื่นๆ ที่ขบัเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์จกัรยานยนต์ 
เช่น รถพว่งข้าง รถสามล้อเคร่ือง รถตุ๊กตุ๊ก รถสกายแลป็ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติจกัรยานสองล้อ ดกิูจกรรม 30921 
-  การผลติรถเข็นส าหรับคนพิการ ดกิูจกรรม 30922 
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30912 กำรผลิตเคร่ืองยนต์ ชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมส ำหรับจักรยำนยนต์ 
การผลิตเคร่ืองยนต์ส าหรับจักรยานยนต์และรถอื่นๆ ที่ขบัเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์จักรยานยนต์ 
การผลิตชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมของจักรยานยนต์และรถอื่นๆ ที่ขบัเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์
จกัรยานยนต์ 

 
3092  กำรผลิตจักรยำนสองล้อและรถส ำหรับคนพิกำร  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตจกัรยานสองล้อที่ไม่ใช้มอเตอร์ หรือวิธีอื่นๆ และจกัรยานประเภทอื่นๆ รวมทัง้
รถสามล้อ จกัรยานท่ีนัง่ป่ันมากกวา่หนึง่ที่ จกัรยานสองล้อ และรถสามล้อของเด็ก ๆ การผลติชิน้สว่นและ
อปุกรณ์เสริมส าหรับจกัรยานสองล้อ การผลิตรถส าหรับคนพิการทัง้ที่มีและไม่มีเคร่ืองยนต์  การผลิต
ชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมของรถส าหรับคนพิการ รวมทัง้การผลติรถส าหรับเด็กทารก 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติจกัรยานสองล้อที่ติดตัง้มอเตอร์ช่วยในการขบัเคลือ่น ดหูมูย่อ่ย 3091 
-  การผลิตของเลน่ที่มีลกูล้อซึ่งออกแบบมาให้ขี่เลน่ได้ รวมทัง้จกัรยานสองล้อและรถสามล้อที่ท าจาก

พลาสติก ดหูมูย่อ่ย 3240 
30921 กำรผลิตจักรยำน 

การผลิตจกัรยานสองล้อและจกัรยานประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช้มอเตอร์ รวมถึง รถสามล้อ จกัรยาน       
ที่นัง่ป่ันมากกวา่หนึง่ที่ จกัรยานสองล้อและรถสามล้อของเด็ก การผลิตชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริม
ส าหรับจกัรยานสองล้อ 
แต่ไม่รวมถงึ 
 - การผลติจกัรยานสองล้อที่ติดตัง้มอเตอร์ช่วยในการขบัเคลือ่น ดกิูจกรรม 30911  

30922 กำรผลิตรถส ำหรับคนพิกำร 
การผลติรถส าหรับคนพิการที่มีหรือไมม่ีเคร่ืองยนต์ การผลิตชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมของรถ เช่น 
ส าหรับคนพิการ และการผลติรถส าหรับเด็กทารก 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตของเล่นที่มีลกูล้อซึ่งออกแบบมาให้ขี่เล่นได้  รวมถึงจักรยานสองล้อและสามล้อ          

ที่ท าจากพลาสติก ดกิูจกรรม 32401 
 

3099  30990 กำรผลิตอุปกรณ์กำรขนส่งอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
การผลิตยานพาหนะที่ลากจูงด้วยมือ เช่น รถยกกระเป๋าเดินทาง รถเข็นด้วยมือ รถเข็น           
ส าหรับซือ้ของ ล้อเลื่อน ฯลฯ และการผลิตรถลากที่ใช้สตัว์ลากจูง เช่น รถลากสองล้อเทียมม้า      
รถที่เทียมลา รถบรรทกุศพ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  รถบรรทกุที่ใช้ในการปฏิบตัิงานประเภทที่ติดตัง้อปุกรณ์ส าหรับยกขนหรือขนถ่ายหรืออปุกรณ์

ส าหรับเคลื่อนย้ายหรือไม่ก็ได้ ซึ่งเป็นประเภทที่ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม (รวมทัง้รถขนของ 
รถเข็นและรถเข็นล้อเดียว) ดหูมูย่อ่ย 2816 

-  รถเข็นอาหารในภตัตาคาร เช่น รถเข็นของหวาน รถเข็นอาหาร ดหูมูย่อ่ย 3100 
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31  กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์  
หมวดย่อยนีร้วมถึงการผลิตเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภณัฑ์เก่ียวเนื่องจากวสัดุใดๆ ยกเว้น หิน คอนกรีต และ

เซรามิก กรรมวิธีที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นวิธีการมาตรฐานในการขึน้รูปวสัดแุละประกอบชิน้ส่วนต่างๆ    
เข้าด้วยกัน รวมทัง้การตัด การขึน้รูปและการเคลือบ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ทัง้ในด้านคุณภาพ                   
ด้านความสวยงาม และการใช้สอยนัน้เป็นสว่นส าคญัในกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตบางขัน้ตอนที่ใช้ใน
การผลติเฟอร์นิเจอร์คล้ายกบักระบวนการอื่นๆ ที่ใช้ในการผลติ เช่น การตดัและการประกอบท่ีเกิดขึน้ในการผลติ
โครงไม้ที่จดัไว้ในหมวดยอ่ย 16 (การผลติไม้และผลิตภณัฑ์ที่ท าจากไม้) อย่างไรก็ตาม การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้มี
กระบวนการผลติหลายขัน้ตอน แตกตา่งจากการผลติผลติภณัฑ์ไม้ เช่นเดียวกนักบัการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจาก
โลหะใช้เทคนิค ซึ่งใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นม้วนในหมวดย่อย  25 (การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจาก              
โลหะประดิษฐ์) กระบวนการขึน้รูปของเฟอร์นิเจอร์พลาสติก คล้ายกบัการขึน้รูปของผลติภณัฑ์จากพลาสติกอื่นๆ      
แตอ่ยา่งไรก็ตามการผลติเฟอร์นิเจอร์พลาสติกคอ่นข้างจะเป็นวิธีการพิเศษ 

 
310  3100  กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเฟอร์นิเจอร์ทกุประเภท ที่ท าจากวสัดุต่างๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีตหรือเซรามิก) 
เพื่อใช้ในสถานที่และวตัถปุระสงค์ต่างๆ การผลิตเก้าอีแ้ละที่นัง่ส าหรับส านกังาน ห้องท างาน โรงแรม 
ร้านอาหาร อาคาร และที่ดินสาธารณะ และส่วนบุคคล การผลิตเก้าอี ้และที่นั่งส าหรับโรงละคร           
โรงภาพยนตร์และอื่นๆ ที่คล้ายกนั การผลติโซฟา เตียงโซฟาและชุดโซฟา การผลิตเก้าอีแ้ละที่นัง่ในสวน 
การผลิตเฟอร์นิเจอร์พิเศษส าหรับร้านค้า เช่น เคาน์เตอร์ ตู้ โชว์ ชัน้วางสินค้า ฯลฯ การผลิตเฟอร์นิเจอร์
ส านกังาน การผลติเฟอร์นิเจอร์ในครัว การผลติเฟอร์นิเจอร์ห้องนอน ห้องนัง่เลน่ สวน ฯลฯ การผลติตู้ เก็บ
ของส าหรับเคร่ืองจกัรเย็บผ้า โทรทศัน์ ฯลฯ การผลิตม้านัง่ยาวในห้องปฏิบตัิการ ม้านัง่กลมและที่นัง่
ประเภทอื่นๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ เฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบตัิการ (เช่น ตู้ เก็บของและโต๊ะ) รวมทัง้การ
ผลติเฟอร์นิเจอร์ในโบสถ์ ในโรงเรียนและในร้านอาหาร นอกจากนีย้งัรวมถึงการแต่งส าเร็จเก้าอีแ้ละที่นัง่
ด้วยการบดุ้วยผ้า การแตง่ส าเร็จเฟอร์นิเจอร์ เช่น การพน่ส ีการทาส ีการขดัเงาและการบดุ้วยผ้า การผลติ
ฐานรองที่นอน การผลติที่นอน เช่น ที่นอนสปริงหรือที่นอนยดัด้วยวสัดสุ าหรับยดัที่นอน ที่นอนที่ยงัไม่ได้
หุ้มด้วยเซลลลูาร์ยางหรือเซลลลูาร์พลาสติก รวมทัง้การผลิตรถเข็นอาหารในภตัตาคาร เช่น รถเข็น       
ของหวาน รถเข็นอาหาร 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติหมอน หมอนอิง เบาะรองนัง่ ผ้าหม่นวมและผ้านวมขนเป็ด ดหูมูย่อ่ย 1392 
-  การผลติที่นอนยางเติมลม ดหูมูย่อ่ย 2219 
-  การผลติเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากเซรามิก คอนกรีตและหิน ดหูมูย่อ่ย 2393, 2395 และ 2396 
-  การผลติอปุกรณ์ติดตัง้หลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟ ดหูมูย่อ่ย 2740 
-  การผลติกระดานด า ดหูมูย่อ่ย 2817 
-  การผลติที่นัง่ภายในรถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน ดหูมูย่อ่ย 2930, 3020 และ 3030 
-  การติดตัง้เฟอร์นิเจอร์ติดผนัง  การติดตัง้ฉากกัน้ห้อง  การติดตัง้เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ต่างๆ                 

ในห้องปฏิบตัิการ ดหูมูย่อ่ย 4330 
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31001 กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
การผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ชนิดใช้ในครัวเรือน (ห้องครัว ห้องนอน ห้องนัง่เลน่สนาม ฯลฯ) ส านกังาน 
โรงเรียน โบสถ์ ร้าน ภตัตาคาร ฯลฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ตู้ โชว์สนิค้า ชัน้วางของ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การตดัและการประกอบท่ีเกิดขึน้ในการผลติโครงไม้ ดหูมวดยอ่ย 16 
-  การผลติกระดานด า ดกิูจกรรม 28170 
-  การผลติที่นัง่ภายในรถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน ดกิูจกรรม 29301, 30200 และ 30300 
-  การผลติเฟอร์นิเจอร์หวายและไผ่ ดกิูจกรรม 31009 

31002 กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ 
การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะชนิดใช้ในครัวเรือน (ห้องครัว ห้องนอน ห้องนัง่เล่น สนาม ฯลฯ) 
ส านกังาน โรงเรียน โบสถ์ ร้าน ภตัตาคาร ฯลฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ตู้ โชว์สนิค้า ชัน้วางของ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ดหูมวดยอ่ย 25 
-  การผลติที่นัง่ภายในรถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน ดกิูจกรรม 29301, 30200 และ 30300 

31003 กำรผลิตฐำนรองที่นอนและที่นอน 
การผลติฐานรองที่นอน การผลิตที่นอน เช่น ที่นอนสปริงหรือที่นอนยดัด้วยวสัดสุ าหรับยดัที่นอน 
ที่นอนท่ียงัไมไ่ด้หุ้มด้วยเซลลลูาร์ยางหรือเซลลลูาร์พลาสติก 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติหมอน หมอนอิง เบาะรองนัง่ ผ้าหม่นวม และผ้านวมขนเป็ด ดกิูจกรรม 13921 
-  การผลติที่นอนยางเติมลม ดกิูจกรรม 22199 

31009 กำรผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ท ำจำกวัสดุอื่นๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีตหรือเซรำมิก) 
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากหวาย  (ทัง้หวายธรรมชาติและหวายเทียม) ไผ่ ผ้า หนัง           
พลาสติก ฯลฯ ชนิดใช้ในครัวเรือน (ห้องครัว ห้องนอน ห้องนัง่เลน่ สนาม ฯลฯ) ส านกังาน 
โรงเรียน โบสถ์ ร้าน ภตัตาคาร ฯลฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ตู้ โชว์สินค้า ชัน้วางของ ฯลฯ การผลิตโซฟา 
เตียงโซฟาและชุดโซฟา การหุ้มเบาะเก้าอีแ้ละที่นัง่ การแต่งส าเร็จเฟอร์นิเจอร์ เช่น การพ่นฉีด 
การทาสี การขดัเงาและการบุ การผลิตรถเข็นอาหารในภัตตาคาร เช่น รถเข็นของหวาน          
รถเข็นอาหาร 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากเซรามิก คอนกรีตและหิน ดกิูจกรรม 23939 23959 และ 23969 
-  การผลติที่นัง่ภายในรถยนต์ รถไฟ เคร่ือบิน ดกิูจกรรม 29301 30200 และ 30300 

 

32  กำรผลิตผลิตภณัฑ์ประเภทอื่นๆ  
หมวดย่อยนีร้วมถึงการผลิตสินค้าประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้จัดเข้าไว้ในส่วนของการจัดประเภทใน                 

หมวดใหญ่อื่นๆ เนื่องจากหมวดนีเ้ป็นหมวดยอ่ย ดงันัน้ กระบวนการผลิต วสัดทุี่ใช้ในการผลิตและการน าสินค้า     
ที่ผลิตแล้วไปใช้จึงมีความหลากหลายและเกณฑ์ปกติที่ใช้ในการจดักลุม่เข้าด้วยกนัเป็นหมู่ย่อย  (class) และ
หมวดยอ่ย (division) จึงมิได้น ามากลา่วไว้ในท่ีนี ้
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321  กำรผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี เคร่ืองประดับเพชรพลอยและสิ่งของอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการผลติเคร่ืองประดบัท่ีท าจากอญัมณีแท้และอญัมณีเทียม 
 
3211  กำรผลิตเคร่ืองประดับอัญมณีและสิ่งของอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเคร่ืองประดบัส าเร็จรูปจากไข่มกุ การผลิตเคร่ืองประดบัส าเร็จรูปจากหินมีค่า 
(อญัมณี) และกึ่งมีค่า รวมถึงอตุสาหกรรมการผลิตหินมีค่าและการสงัเคราะห์หรือการผลิตหินมีค่าหรือ
กึ่งมีค่าเทียม การเจียระไนเพชร การผลิตเคร่ืองประดบัจากโลหะมีค่าหรือที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ
พืน้ฐาน ที่หุ้มด้วยโลหะมีคา่ หินมีคา่หรือกึ่งมีคา่ หรือ การผสมด้วยโลหะมีค่าและหินมีค่ากบักึ่งมีค่าหรือ
กับวสัดุอื่นๆ การผลิตข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ ที่ท าจากทองค าหรือกะไหล่ทองหรือด้วยหินมีค่า  เช่น        
ชุดอาหารค ่า จานอาหาร ถ้วยชาม ของใช้ในห้องน า้ ของใช้ในส านักงาน ของใช้ในพิธีการ                   
ทางศาสนา ฯลฯ การผลิตเคร่ืองใช้ในทางเทคนิคหรือในห้องปฏิบตัิการที่ท าจากโลหะมีค่า  (ยกเว้น 
เคร่ืองมือและชิน้ส่วน) เช่น เบ้าที่ใช้ส าหรับเผาพลอย ที่ตกัพลอย เคร่ืองชุบไฟฟ้าส าหรับชุบหรือ               
เคลือบ ฯลฯ การผลิตสายนาฬิกาท่ีท าจากโลหะมีค่า ก าไลข้อมือ สายคล้องนาฬิกาและกลอ่งยาสบู         
การผลติเหรียญกษาปณ์ รวมทัง้เหรียญตราของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ไม่ว่าจะท าจากโลหะมีค่าหรือไม่ 
นอกจากนีย้งัรวมถึงการแกะสลกัผลติภณัฑ์สว่นบคุคลจากโลหะมีคา่และไมม่ีคา่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสายนาฬิกาท่ีไมไ่ด้ท าจากโลหะ (ผ้า หนงั พลาสติก ฯลฯ) ดหูมูย่อ่ย 1512 
-  การผลติของใช้ที่มีโลหะเป็นพืน้ชบุด้วยโลหะมีคา่ (ยกเว้น อญัมณีเทียม) ดหูมวดยอ่ย 25 
-  การผลติหน้าปัดนาฬิกา ดหูมูย่อ่ย 2652 
-  การผลิตสายนาฬิกาท่ีไม่ได้ท าจากโลหะมีค่า การผลิตเคร่ืองประดับที่ท าจากอัญมณีเทียม                  

ดหูมูย่อ่ย 3212 
32111 กำรผลิตเคร่ืองประดับจำกอัญมณีและโลหะมีค่ำ 

การผลิตเคร่ืองประดบัส าเร็จรูปจากไข่มกุ การผลิตเคร่ืองประดบัส าเร็จรูปจากหินมีค่า (อญัมณี 
เช่น เพชร พลอย) และกึ่งมีค่า การผลิตเคร่ืองประดับจากโลหะมีค่าหรือที่มีโลหะเป็น
สว่นประกอบพืน้ฐานท่ีหุ้มด้วยโลหะมีคา่ เช่น เงิน ทอง นากรูปพรรณ หินมีคา่หรือกึ่งมีคา่หรือการ
ผสมด้วยโลหะมีค่าและหินมีค่ากบักึ่งมีค่าหรือกับวสัดุอื่นๆ การผลิตสายนาฬิกาท่ีท าจากโลหะ     
มีคา่ ก าไลข้อมือ สายคล้องนาฬิกาและกลอ่งยาสบู 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองประดบัท่ีท าจากอญัมณีเทียม ดกิูจกรรม 32120 

32112 กำรผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้จำกเพชรพลอยและโลหะมีค่ำ 
การผลิตข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ ที่ท าจากทองค าหรือกะไหล่ทองหรือด้วยหินมีค่า  เช่น                
ชุดอาหารค ่า จานอาหาร ถ้วยชาม ของใช้ในห้องน า้ ของใช้ในส านกังาน ของใช้ในพิธีการ        
ทางศาสนา เคร่ืองทอง เคร่ืองเงิน เคร่ืองถม เคร่ืองทองลงหินหรือเคร่ืองเขิน  ฯลฯ การผลิต
เคร่ืองใช้ในทางเทคนิคหรือในห้องปฏิบตัิการที่ท าจากโลหะมีค่า (ยกเว้น เคร่ืองมือและชิน้สว่น) 
เช่น เบ้าที่ใช้ส าหรับ   เผาพลอย ที่ตกัพลอย เคร่ืองชุบไฟฟ้าส าหรับชุบหรือเคลือบ ฯลฯ การผลิต
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เหรียญกษาปณ์ รวมทัง้เหรียญตราของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ไม่ว่าจะท าจากโลหะมีค่าหรือไม่ 
นอกจากนีย้งัรวมถึงการแกะสลกัผลติภณัฑ์สว่นบคุคลจากโลหะมีคา่และไมม่ีคา่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสายนาฬิกาท่ีไมไ่ด้ท าจากโลหะ (เช่น ผ้า หนงั พลาสติก) ดกิูจกรรม 15121 
-  การผลติของใช้ที่มีโลหะเป็นพืน้ชบุด้วยโลหะมีคา่ (ยกเว้น อญัมณีเทียม) ดหูมวดยอ่ย 25 
-  การผลติหน้าปัดนาฬิกา ดกิูจกรรม 26521 
-  การผลติสายนาฬิกาท่ีไมไ่ด้ท าจากโลหะมีคา่ ดกิูจกรรม 32120 

32113 กำรเจียระไนและกำรขัดเพชรพลอย 
การเจียระไนเพชร การผลติไข่มกุที่ตกแต่งแล้ว การผลิตหินมีค่าหรือกึ่งมีค่าที่ตกแต่งแล้ว รวมถึง
อตุสาหกรรมการผลติหินมีคา่จากการสงัเคราะห์หรือการผลติหินมีคา่หรือกึ่งมีคา่เทียม 
 

3212  32120 กำรผลิตเคร่ืองประดับ ที่ท ำจำกอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง 
การผลิตเคร่ืองแต่งกายจากอญัมณีเทียม หรือเคร่ืองประดบัที่ท าจากอญัมณีเทียม เช่น แหวน 
สร้อยข้อมือ สร้อยคอ และเคร่ืองประดับอญัมณีที่คล้ายกัน ที่มีการแทรกด้วยโลหะมีค่า 
เคร่ืองประดบัท่ีท าจากหินเทียม เช่น พลอยเทียมเพชรเทียมและอื่นๆ ในประเภทเดียวกนั รวมทัง้
การผลติสายนาฬิกาท่ีเป็นโลหะ (ยกเว้น โลหะมีคา่) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตเคร่ืองประดบัที่ท าจากโลหะมีค่าหรือหุ้มด้วยโลหะมีค่า  การผลิตเคร่ืองประดับ           

ที่ท าจากอญัมณีแท้ การผลติสายนาฬิกาท่ีท าจากโลหะมีคา่ ดหูมูย่อ่ย 3211 
 

322  3220  กำรผลิตเคร่ืองดนตรี  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเคร่ืองดนตรี  ประเภทเคร่ืองสาย การผลิตเคร่ืองดนตรีคีย์บอร์ด รวมทัง้        
เปียโนอตัโนมตัิ การผลิตคีย์บอร์ดออร์แกนแบบมีท่อ รวมทัง้ออร์แกนเล็กและเคร่ืองคีย์บอร์ดประเภท
เดียวกนัที่มีลิน้ท าจากโลหะ การผลิตหีบเพลงชกั (แอคคอร์เดียน) และเคร่ืองดนตรีที่คล้ายกนั รวมทัง้     
หีบเพลงปาก การผลิตเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่า การผลิตเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีหรือ        
เคร่ืองเคาะ การผลิตเคร่ืองดนตรีประเภทที่ใช้ไฟฟ้า การผลิตกล่องบรรจุเคร่ืองดนตรี ออร์แกนตัง้พืน้     
การผลิตชิน้สว่นและอปุกรณ์ประกอบเคร่ืองดนตรี เช่น เคร่ืองก ากบัจังหวะ ส้อมเสียง หลอดเป่าส าหรับ
เทียบเสยีงการ์ด แผน่ดิสก์และลกูกลิง้ ส าหรับเคร่ืองดนตรีอตัโนมตัิ นอกจากนีย้งัรวมถึงการผลิตนกหวีด 
แตรและเคร่ืองเป่าให้สญัญาณเสยีง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติซ า้แผน่เสยีงและแถบวีดิทศัน์และแผน่ดิสก์ ดหูมูย่อ่ย 1820 
-  การผลิตไมโครโฟน เคร่ืองขยายเสียง ล าโพง หูฟังและอุปกรณ์ที่คล้ายกัน การผลิตเคร่ืองเล่น

แผน่เสยีง เคร่ืองบนัทกึเสยีงและผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนั ดหูมูย่อ่ย 2640 
-  การผลติของเลน่ท่ีเป็นเคร่ืองดนตรี ดหูมูย่อ่ย 3240 
-  การซอ่มเคร่ืองออร์แกนและเคร่ืองดนตรีประเภทอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 3319 
-  การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่แผน่เสยีง แถบวีดิทศัน์และแผน่ดิสก์ ดหูมูย่อ่ย 5920 
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-  การตัง้เสยีงเปียโน ดหูมูย่อ่ย 9529 
32201 กำรผลิตเคร่ืองดนตรีไทย 

การผลิตเคร่ืองดนตรีไทยประเภทต่างๆ เคร่ืองดีด เช่น กระจบัป่ี จะเข้ พิณน า้เต้า ; เคร่ืองสี เช่น 
ซอด้วง ซอสามสาย ซออู้  ; เคร่ืองตี เช่น กรับ ระนาด ฆ้อง ฉาบ ฉ่ิง กลอง ตะโพน ร ามะนา 
เปิงมาง ; เคร่ืองเป่า เช่น ขลุย่ ป่ี แตร 

32209 กำรผลิตเคร่ืองดนตรี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลิตเคร่ืองดนตรี ประเภทเคร่ืองสาย การผลิตเคร่ืองดนตรีคีย์บอร์ด รวมทัง้เปียโนอตัโนมตัิ 
การผลิตคีย์บอร์ดออร์แกนแบบมีท่อ รวมทัง้ออร์แกนเล็กและเคร่ืองคีย์บอร์ดประเภทเดียวกัน       
ที่มีลิน้ท าจากโลหะ การผลิตหีบเพลงชกั (แอคคอร์เดียน) และเคร่ืองดนตรีที่คล้ายกนั รวมทัง้     
หีบเพลงปาก การผลิตเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่า การผลิตเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีหรือ
เคร่ืองเคาะ การผลิตเคร่ืองดนตรีประเภทที่ใช้ไฟฟ้า  การผลิตกล่องบรรจุเคร่ืองดนตรี          
ออร์แกนตัง้พืน้ การผลิตชิน้ส่วนและอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองดนตรี เช่น เคร่ืองก ากับจังหวะ       
ส้อมเสยีง หลอดเป่าส าหรับเทียบเสียง การ์ด แผ่นดิสก์และลกูกลิง้ ส าหรับเคร่ืองดนตรีอตัโนมตัิ 
นอกจากนีย้งัรวมถึง การผลตินกหวีด แตรและเคร่ืองเป่าให้สญัญาณเสยีง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติซ า้แผน่เสยีงและแถบวีดิทศัน์ และแผน่ดิสก์ ดกิูจกรรม 18200 
-  การผลติเคร่ืองเลน่แผน่เสยีง เคร่ืองบนัทกึเสยีงและอปุกรณ์ที่คล้ายกนั ดกิูจกรรม 26402 
-  การผลติไมโครโฟน เคร่ืองขยายเสยีง ล าโพง หฟัูงและอปุกรณ์ที่คล้ายกนั ดกิูจกรรม 26403 
-  การผลติเคร่ืองดนตรีไทย ดกิูจกรรม 32201 
-  การผลติของเลน่ท่ีเป็นเคร่ืองดนตรี ดกิูจกรรม 32409 
-  การซอ่มเคร่ืองออร์แกนและเคร่ืองดนตรีประเภทอื่นๆ ดกิูจกรรม 33190 
-  การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่แผน่เสยีง แถบวีดิทศัน์และแผน่ดิสก์ ดกิูจกรรม 59202 
-  การตัง้เสยีงเปียโน ดหูมูย่อ่ย 95294 
 

323  3230  กำรผลิตเคร่ืองกีฬำ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตสินค้าเก่ียวกับการกีฬาและการออกก าลงักาย  (ยกเว้น เคร่ืองแต่งกายและ
รองเท้า) ซึง่รวมถึงการผลติวสัดแุละเคร่ืองใช้ตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการกีฬา การเลน่เกมกีฬา ทัง้กีฬากลางแจ้ง
และกีฬาในร่ม โดยวสัดุใดๆ ก็ได้ เช่น ลกูบอล ทัง้ชนิดแข็ง ชนิดอ่อนและชนิดพองลม ไม้เทนนิส             
ไม้แบดมินตนั ไม้เทเบิลเทนนิส ไม้สควอชและไม้กอล์ฟ สกี ที่ยึดเท้าและไม้สกี รองเท้าสกี กระดาน       
แลน่ใบและกระดานโต้คลืน่ อปุกรณ์ส าหรับกีฬาตกปลา รวมทัง้สวิงช้อนปลา อปุกรณ์ส าหรับการลา่สตัว์     
การไต่เขา ฯลฯ ถงุมือหนงัและเคร่ืองสวมศีรษะที่ใช้ในการเลน่กีฬา สเก๊ตน า้แข็ง สเก๊ตล้อ ฯลฯ ธน ูและ
คนัธน ูสถานท่ีฝึกหดัหรือเลน่กีฬาในร่ม และศนูย์ออกก าลงักายหรืออปุกรณ์กีฬา 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติใบเรือ ดหูมูย่อ่ย 1392 
-  การผลติชดุกีฬา ดหูมูย่อ่ย 1411 
-  การผลติอานและเคร่ืองลากเทียมสตัว์ การผลติแส้และสายบงัเหียน ดหูมูย่อ่ย 1512 
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-  การผลติรองเท้ากีฬา ดหูมูย่อ่ย 1520 
-  การผลติอาวธุและกระสนุท่ีใช้ในการกีฬา ดหูมูย่อ่ย 2520 
-  การผลติเหลก็ยกน า้หนกัส าหรับกีฬายกน า้หนกั ดหูมูย่อ่ย 2599 
-  การผลติอปุกรณ์ส าหรับรางโบว์ลิง่อตัโนมตัิ (เช่น เคร่ืองตัง้พิน) ดหูมูย่อ่ย 2829 
-  การผลิตยานยนต์ส าหรับการกีฬานอกเหนือไปจากเลื่อนและอื่นๆ ที่คล้ายกัน ดูหมวดย่อย 29         

และ 30 
-  การตอ่เรือ ดหูมูย่อ่ย 3012 
-  การผลติโต๊ะบิลเลยีด ดหูมูย่อ่ย 3240 
-  การผลติเคร่ืองอดุหแูละเคร่ืองป้องกนัเสยีง เช่น ใช้ในเวลาวา่ยน า้และป้องกนัเสยีง ดหูมูย่อ่ย 3290 
32301 กำรผลิตลูกบอลที่ใช้ในกำรกีฬำ 

การผลิตลูกบอลชนิดแข็ง ชนิดอ่อนและชนิดพองลม เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล               
ลกูวอลเลย์ ฯลฯ 

32302 กำรผลิตกระดำนแล่นใบและกระดำนโต้คลื่นและอุปกรณ์ส ำหรับเล่นกีฬำทำงน ำ้ 
การผลติกระดานเลน่วินด์เซิร์ฟและกระดานโต้คลืน่ 

32303 กำรผลิตอุปกรณ์ส ำหรับกีฬำตกปลำ 
การผลติอปุกรณ์ส าหรับกีฬาตกปลา เช่น เบ็ด คนัเบ็ด รอกม้วนสายเบ็ด ฯลฯ รวมถึงสวิงจบัปลา 

32309 กำรผลิตอุปกรณ์กีฬำอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติอปุกรณ์กีฬากลางแจ้งและในร่ม ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น แร็กเกต ไม้แบดมินตนัและ
ไม้กอล์ฟ อปุกรณ์ส าหรับเลน่สกี เช่น เสาสกี รองเท้าสกี อปุกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการลา่สตัว์      
การไต่เขา ฯลฯ ถงุมือหนงั และเคร่ืองสวมศีรษะที่ใช้ในการเลน่กีฬา สเก็ตน า้แข็ง สเก็ต ธนแูละ
คนัธน ูสถานท่ีฝึกหดัหรือ เลน่กีฬาในร่มและศนูย์ออกก าลงักายหรืออปุกรณ์กรีฑา 

 
324  3240  กำรผลิตเกมและของเล่น  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติตุ๊กตา ของเลน่และเกม (รวมทัง้เกมอิเลก็ทรอนิกส์) ของเลน่ที่ย่อสว่นจากโมเดล
ของจริง และยานพาหนะของเลน่ส าหรับเด็ก (ยกเว้น จักรยานสองล้อและรถสามล้อที่ท าจากโลหะ)       
ซึ่งรวมถึงการผลิตตุ๊กตา และเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย ชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมของตุ๊กตา การผลิตตุ๊กตา
หุ่นจ าลอง การผลิตของเล่นที่เป็นตวัสตัว์ชนิดต่างๆ การผลิตของเล่นที่เป็นเคร่ืองดนตรี การผลิตไพ ่     
การผลิตเกมกระดานและเกมที่คล้ายกนั การผลิตเกมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เกมหมากรุก ฯลฯ การผลิต     
ของเลน่ย่อสว่นจากโมเดลของจริงและโมเดลส าหรับนนัทนาการ  รถไฟฟ้า ชุดก่อสร้าง ฯลฯ การผลิต     
เกมหยอดเหรียญ โต๊ะบิลเลียด โต๊ะพิเศษส าหรับเลน่กาสิโน ฯลฯ การผลิตสิ่งของเพื่อความสนกุสนาน   
บนโต๊ะ หรือห้องนัง่เล่น การผลิตของเล่นที่มีล้อหมนุออกแบบมาให้เด็กขี่เลน่  รวมทัง้รถสองล้อและ
รถสามล้อที่ท าจากพลาสติก การผลติเกมปริศนา (puzzles) และเกมที่คล้ายกนั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติวีดีโอเกมคอนโซล ดหูมูย่อ่ย 2640 
-  การผลติจกัรยานสองล้อ ดหูมูย่อ่ย 3092 
-  การเขียนและการจดัท าซอฟต์แวร์ส าหรับวีดีโอเกมคอนโซล ดหูมูย่อ่ย 5820 และ 6201 
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32401 กำรผลิตของเล่นที่มีล้อ 
การผลติของเลน่ท่ีมีล้อออกแบบมาเพื่อให้เด็กขี่เลน่ เช่น รถเด็กหดัเดิน รถเข็น ตุ๊กตา ฯลฯ รวมถึง
รถสองล้อและสามล้อที่ท าจากพลาสติก 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติจกัรยานสองล้อ ดกิูจกรรม 30921 

32402 กำรผลิตตุ๊กตำ 
การผลิตตุ๊กตาและเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย ชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมของตุ๊กตา การผลิตตุ๊กตา
หุน่จ าลอง การผลติตุ๊กตากระดาษ การผลติของเลน่ท่ีเป็นตวัสตัว์ชนิดตา่งๆ 

32409 กำรผลิตเกมและของเล่นอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การผลติของเลน่ท่ีเป็นเคร่ืองดนตรี การผลติไพ ่การผลติเกมกระดานและเกมที่คล้ายกนั การผลิต
เกมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เกม หมากรุก เกมบอย ฯลฯ การผลิตของเลน่ย่อสว่นจากโมเดลของจริง
และโมเดลส าหรับการนนัทนาการ เช่น รถไฟฟ้า ชุดสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ การผลิตเกมหยอดเหรียญ 
โต๊ะบิลเลียด โต๊ะพิเศษส าหรับเลน่คาสิโน ฯลฯ การผลิตสิ่งของเพื่อความสนกุสนาน เพื่อเล่น     
บนโต๊ะหรือในห้องนัง่เลน่ การผลิตเกมปริศนาและเกมที่คล้ายกนั การผลิตของเลน่ไม้ การผลิต
เกมและของเลน่ท่ีท าจากกระดาษและกระดาษแข็ง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติวีดิโอเกมคอนโซล ดกิูจกรรม 26409 
-  การจดัท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ ใช้ส าหรับใช้

กบัวีดิโอเกมคอนโซล ดกิูจกรรม 58201 และ 62012 
 
325  3250  กำรผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และทำงทันตกรรม  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์  และชุดเคร่ืองมือที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ 
เคร่ืองมือผา่ตดัและเคร่ืองมือแพทย์ อปุกรณ์ตา่งๆ ส าหรับการผา่ตดั เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางทนัตกรรม 
วสัดุต่างๆ ที่ใช้ในทนัตกรรมจัดฟัน ฟันเทียมและเคร่ืองมือที่ใช้ในทันตกรรมจัดฟัน รวมถึงการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ทางทันตกรรมและอุปกรณ์ที่คล้ายกัน  ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะที่เพิ่มขึน้เป็นตวัก าหนด
วตัถุประสงค์ของผลิตภณัฑ์ เช่น เก้าอีท้นัตกรรมที่ติดระบบไฮดรอลิก ซึ่งรวมถึงการผลิตผ้าที่ใช้ใน       
การผ่าตดั ด้ายและผ้าปลอดเชือ้ การผลิตสารอดุฟันและซีเมนต์อดุฟัน (ยกเว้น กาวส าหรับฟันเทียม) 
ขีผ้ึง้และพลาสเตอร์ที่ใช้ในการเตรียมงานทางทนัตกรรม  การผลิตซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก การผลิต
เตาเผาทางทนัตกรรมที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ การผลิตเคร่ืองท าความสะอาดฟันเทียมแบบอลัตราโซนิก     
ที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ การผลิตเคร่ืองฆ่าเชือ้ที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ การผลิตเคร่ืองกลัน่และเคร่ืองป่ัน     
แยกสารในห้องปฏิบตัิการ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ทางการแพทย์ ศลัยกรรม ทนัตกรรม หรือสตัวกรรม 
เช่น เตียงผ่าตดั เตียงตรวจโรค เตียงพยาบาลพร้อมอปุกรณ์ เก้าอีท้ าฟัน การผลิตเหล็กดามกระดกูและ
ตะปคูวง กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา ท่อ และสายดดู ฯลฯ การผลิตเคร่ืองมือทางทนัตกรรม (รวมทัง้เก้าอี ้
ท าฟันที่ติดตัง้เคร่ืองมือพร้อม) การผลิตฟันเทียม ที่ยึดฟันเทียม ฯลฯ ในห้องปฏิบตัิการทางทนัตกรรม 
การผลิตเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกและเคร่ืองมือผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ การผลิตกระจกส าหรับตัดแว่น         
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การผลิตเทอร์โมมิเตอร์ รวมทัง้การผลิตวสัดุต่างๆ ที่เก่ียวกับตา เช่น แว่นสายตา แว่นกันแดด             
เลนส์สายตาเพื่อน าไปตดัแวน่ เลนส์สมัผสั แวน่นิรภยั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสารยดึเกาะทางทนัตกรรม ดหูมูย่อ่ย 2023 
-  การผลติอปุกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ส าล ีอปุกรณ์ตกแตง่บาดแผล ฯลฯ ดหูมูย่อ่ย 2100 
-  การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาด้วยไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกายภาพบ าบัดด้วยไฟฟ้า               

ดหูมูย่อ่ย 2660 
-  การผลติเก้าอีร้ถเข็น ดหูมูย่อ่ย 3092 
32501 กำรผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในทำงกำรแพทย์ (ยกเว้น ทำงทันตกรรม) 

การผลติเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และชดุเคร่ืองมือที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ เคร่ืองมือผ่าตดั
และเคร่ืองมือแพทย์ อปุกรณ์ต่างๆ ส าหรับการผ่าตดั การผลิตผ้าที่ใช้ในการผ่าตดั ด้ายและ        
ผ้าปลอดเชือ้ การผลิตเคร่ืองฆ่าเชือ้ที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ การผลิตเคร่ืองกลัน่และเคร่ืองป่ัน      
แยกสารในห้องปฏิบตัิการ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ศลัยกรรม หรือสตัวกรรม 
เช่น เตียงผา่ตดั เตียงตรวจโรค เตียงพยาบาลพร้อมอปุกรณ์ การผลิตเหล็กดาม กระดกูและตะปู
ควง กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา ทอ่และสายดดู ฯลฯ การผลิตเคร่ืองมือผ่าตดักระดกูและเคร่ืองมือ
ผ่าตดัเปลี่ยนอวยัวะ การผลิตกระจกส าหรับตดัแว่น การผลิตเทอร์โมมิเตอร์ รวมทัง้การผลิต      
วสัดตุา่งๆ ที่เก่ียวกบัตา เช่น แวน่สายตา แวน่กนัแดด เลนส์สายตาเพื่อน าไปตดัแว่น เลนส์สมัผสั 
แวน่นิรภยั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติอปุกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ส าล ีอปุกรณ์ตกแตง่แผล ฯลฯ ดกิูจกรรม 21001 
-  การผลติอปุกรณ์ที่ใช้ในการรักษาด้วยไฟฟ้าและอปุกรณ์ที่ใช้ในการกายภาพบ าบดัด้วยไฟฟ้า 

ดกิูจกรรม 26600 
-  การผลติเลนส์และกระจกที่ใช้ในเชิงทศันศาสตร์ ดกิูจกรรม 26701 
-  การผลติเก้าอีล้้อเข็นส าหรับคนพิการ ดกิูจกรรม 30922 

32502 กำรผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในทำงทันตกรรม 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางทนัตกรรม วสัดตุ่างๆ ที่ใช้ในทนัตกรรมจดัฟัน ฟันเทียมและเคร่ืองมือ     
ที่ใช้ในทนัตกรรมจดัฟัน รวมถึงการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ทางทนัตกรรมและอปุกรณ์ที่คล้ายกัน     
ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะที่เพิ่มขึน้เป็นตวัก าหนดวตัถุประสงค์ของผลิตภณัฑ์  เช่น เก้าอีท้นัตกรรม         
ที่ติดระบบไฮดรอลิก ซึ่งรวมถึงการผลิตผ้าที่ใช้ในการผ่าตดั ด้ายและผ้าปลอดเชือ้ การผลิต       
สารอดุฟันและซีเมนต์อดุฟัน (ยกเว้น กาวส าหรับฟันเทียม) ขีผ้ึง้และพลาสเตอร์ที่ใช้ในการเตรียม
งานทางทนัตกรรม การผลิตซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก การผลิตเตาเผาทางทันตกรรมที่ใช้ใน
ห้องปฏิบตัิการ การผลิตเคร่ืองท าความสะอาดฟันเทียมแบบอลัตราโซนิกที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการ 
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ทันตกรรม  เคร่ืองมือทางทันตกรรม (รวมทัง้เก้าอีท้ าฟันที่ติดตัง้      
เคร่ืองมือพร้อม) การผลติฟันเทียม ที่ยดึฟันเทียม ฯลฯ ในห้องปฏิบตัิการทางทนัตกรรม 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติสารยดึเกาะทางทนัตกรรม ดกิูจกรรม 20232 
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329  3290  กำรผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตอุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัต่างๆ เช่น การผลิตเสือ้ทนไฟและเสือ้นิรภยั
ส าหรับกนัไฟ การผลิตเข็มขดันิรภยัส าหรับคนงานปีนที่สงูและเข็มขดัอื่นๆ ที่ใช้ในการท างาน การผลิต
เสือ้ชูชีพ การผลิตหมวกนิรภยัที่ท าจากพลาสติกและอปุกรณ์ความปลอดภยัส่วนบคุคลอื่นๆ ที่ท าจาก
พลาสติก (หมวกนิรภยันกักีฬา) การผลติชดุดบัเพลงิ การผลติเคร่ืองสวมศีรษะนิรภยัซึ่งท าจากโลหะและ
เคร่ืองมือป้องกนัภยัสว่นบคุคลชนิดอื่นๆ ที่ท าจากโลหะ การผลติเคร่ืองอดุหแูละเคร่ืองป้องกนัเสียง (เช่น 
ใช้ในเวลาวา่ยน า้และป้องกนัเสยีง) การผลติหน้ากากก๊าซ การผลติไม้กวาดและแปรง รวมทัง้แปรงที่เป็น
สว่นหนึง่ของเคร่ืองจกัร เคร่ืองท าความสะอาดพืน้ท่ีบงัคบัด้วยมือ ไม้กวาดฝุ่ น ไม้ถพูืน้และไม้กวาดขนไก่ 
แปรงทาส ีไม้ทาสพีร้อมผ้าและลกูกลิง้ยาว ไม้กวาดหุ้มยางส าหรับกวาดน า้และแปรงชนิดอื่นๆ ไม้กวาด 
ไม้ถพูืน้ ฯลฯ การผลติแปรงขดัรองเท้าและแปรงปัดฝุ่ นส าหรับเสือ้ผ้า การผลิตปากกาและดินสอทกุชนิด 
ไม่ว่าจะเป็นการผลิตด้วยเคร่ืองจกัรหรือไม่ การผลิตไส้ดินสอด า การผลิตตรายางที่ประทบัวนัเดือนปี 
ประทับตรา หรือประทับตวัเลข เคร่ืองมือที่ใช้ในการพิมพ์ซึ่งบังคับด้วยมือ  ป้ายสลกัด้วยลายนูน           
ชดุเรียงพิมพ์ แถบผ้าหมกึพิมพ์ และผ้าหมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ดีด การผลิตถงุมือ การผลิตร่ม ร่มกนัแดด 
ไม้เท้า การผลิตกระดุม กระดุมป๊ัม แป๊ะติดเสือ้ กระดุมสองหวัและซิปแบบกด การผลิตที่จุดยาสบู       
การผลิตของใช้สว่นบคุคล เช่น กล้องยาสบู หวี แปรงส าหรับแปรงผม ขวดสเปรย์น า้หอม ขวดแก้ว
สญุญากาศและภาชนะแก้วสญุญากาศ ส าหรับใช้สว่นบคุคลหรือใช้ในครัวเรือน ผมปลอม เคราปลอม 
คิว้ปลอม การผลติของใช้อื่นๆ เช่น เทียนไข เทียนขนาดเลก็และอื่นๆ ที่คล้ายกนั ช่อดอกไม้ พวงหรีดและ
กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้ ผลไม้และใบไม้เทียม กระชอนและตะแกรงร่อน แบบตดัเสือ้ของช่างตดัเสือ้       
โลงศพ ฯลฯ รวมทัง้กิจกรรมการท าซากสตัว์ให้คงสภาพเหมือนมีชีวิตจริง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติไส้ตะเกียง ดหูมูย่อ่ย 1399 
-  การผลิตชุดที่สวมในการปฏิบตัิงาน และเคร่ืองแต่งกายส าหรับงานบริการ (เช่น เสือ้คลมุใน

ห้องปฏิบตัิการ เสือ้คลมุกนัเปือ้นเวลาท างาน เคร่ืองแบบ) ดหูมูย่อ่ย 1411 
-  การผลติผลติภณัฑ์แบบใหม่ๆ  จากกระดาษ ดหูมูย่อ่ย 1709 
-  การผลติผลติภณัฑ์แบบใหม่ๆ  จากพลาสติก ดหูมูย่อ่ย 2229 
32901 กำรผลิตไม้กวำดและแปรง 

การผลติไม้กวาดและแปรง รวมถึงแปรงที่เป็นสว่นหนึง่ของเคร่ืองจกัร เคร่ืองท าความสะอาดพืน้ที่
บงัคบัด้วยมือ ไม้กวาดฝุ่ น ไม้ถพูืน้ และไม้กวาดขนไก่ที่ท าจากขนสตัว์ปีก แปรงทาส ีไม้ทาสพีร้อม
ผ้า และลกูกลิง้ส าหรับทาสี ไม้กวาดหุ้มยางหรือท าจากยางส าหรับกวาดน า้ และแปรงชนิดอื่นๆ 
ไม้กวาด ไม้ถพูืน้ ฯลฯ การผลติแปรงขดัรองเท้าและแปรงปัดฝุ่ นส าหรับเสือ้ผ้า 

32902 กำรผลิตอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
การผลิตปากกาและดินสอทกุชนิด การผลิตไส้ดินสอ การผลิตตรายางที่ใช้ประทบัวนั เดือน ปี 
ประทับตราหรือตราประทับตัวเลข เคร่ืองมือที่ใช้ในการพิมพ์ซึ่งบังคับด้วยมือ  ป้ายสลัก           
ด้วยลายนนู ชดุเรียงพิมพ์ แถบผ้าหมกึพิมพ์ ผ้าหมกึเคร่ืองพิมพ์ดีดและแทน่ประทบัตรา 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติกระดาษเขียนหนงัสอื ดกิูจกรรม 17092 
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32903 กำรผลิตอุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภยั 
การผลติเสือ้ทนไฟและเสือ้นิรภยัส าหรับกนัไฟ การผลิตเข็มขดันิรภยัส าหรับคนงานปีนที่สงู และ
เข็มขัดอื่นๆ ที่ใช้ในการท างานช่าง การผลิตเสือ้ชูชีพ การผลิตหมวกนิรภัยและอุปกรณ์          
ความปลอดภยัสว่นบคุคลอื่นๆ ที่ท าจากพลาสติก (เช่น หมวกนิรภยัส าหรับนกักีฬา) การผลิต     
ชุดดบัเพลิง การผลิตเคร่ืองสวมศีรษะและเคร่ืองป้องกนัภยัสว่นบคุคลชนิดอื่นๆ ที่ท าจากโลหะ 
การผลิตเคร่ืองอดุหแูละเคร่ืองป้องกนัเสียง (เช่น ใช้ในเวลาว่ายน า้และป้องกนัเสียง) การผลิต
หน้ากากก๊าซ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติเคร่ืองสวมศีรษะที่ท าจากพลาสติก ดกิูจกรรม 22299 

32904 กำรผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ 
การผลิตช่อดอกไม้ พวงหรีด กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้ ผลไม้ ใบไม้เทียม ต้นไม้เทียมที่ท าจากวสัดุ
ชนิดตา่งๆ เช่น สิง่ทอ พลาสติก ยาง ดินหอม ฯลฯ รวมถึงการร้อยพวงมาลยัดอกไม้สด 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการจัดพวงหรีดและกระเช้าดอกไม้สดที่ด าเนินการในกิจกรรมการขายดอกไม้            

ดกิูจกรรมการขาย 
32909 กำรผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

การผลติลกูโลก การผลติถงุมือ การผลิตร่ม ร่มกนัแดด ไม้เท้า การผลิตวสัดอุปุกรณ์ส าหรับใช้ใน
การตดัเย็บเคร่ืองแต่งกาย เช่น กระดมุแป๊ะติดเสือ้ กระดมุป๊ัม ซิปหรือของที่ใช้รูดปิด ปกเสือ้       
การผลิตที่จุดบหุร่ี การผลิตของใช้สว่นบคุคล เช่น กล้องยาสบู หวีและที่หนีบผมที่ท าจากวสัดุ
หลายชนิด ผมปลอม เคราปลอม คิว้ปลอม ขวดสเปรย์น า้หอม ขวดแก้วสญุญากาศและภาชนะ
แก้วสญุญากาศ ส าหรับใช้สว่นบคุคลหรือใช้ในครัวเรือน การผลิตของใช้อื่นๆ เช่น ธูป เทียนและ
ของที่คล้ายกนั ของที่ใช้ในการแสดงชวนหวั/ตลกและของเลก็ๆ น้อยๆ ส าหรับสะสม กระชอนและ
ตะแกรงร่อน แบบตดัเสือ้ของช่างตดัเสือ้ โลงศพ ฯลฯ การผลิตกลอ่งใสข่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ท าจาก
วสัดหุลกัมากกวา่ 1 ชนิด รวมทัง้กิจกรรมการท าซากสตัว์ให้คงสภาพเหมือนมีชีวิตจริง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติไส้ตะเกียง ดกิูจกรรม 13999 
-  การผลติชดุที่ใช้สวมในขณะปฏิบตัิงาน และเคร่ืองแต่งกายส าหรับงานบริการ (เช่น เสือ้คลมุ

ในห้องปฏิบตัิการ เสือ้คลมุกนัเปือ้นเวลาท างาน เคร่ืองแบบ) ดกิูจกรรม 14111 
-  การผลิตกลอ่งใสข่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ท าจากวสัดชุนิดใดชนิดหนึ่งเป็นหลกั ได้จดัประเภทไป

ตามวสัดทุี่ใช้ 
* ไม้ ดกิูจกรรม 16299 
* พลาสติก ดกิูจกรรม 22299 
* โลหะ ดกิูจกรรม 25999 

-  การผลิตหวีและที่หนีบผมที่ท าจากวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นหลัก  ได้จัดประเภทไป             
ตามวสัดทุี่ใช้ 
* ไม้ ดกิูจกรรม 16299 
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* ยางพารา ดกิูจกรรม 22199 
* พลาสติก ดกิูจกรรม 22299 
* โลหะ ดกิูจกรรม 25999 

 
33 กำรซ่อม และกำรติดตัง้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

หมวดย่อยนีร้วมถึงการซ่อมโดยผู้ช านาญการเฉพาะด้านในการซ่อมผลิตภณัฑ์ต่างๆ ที่ผลิตจากฝ่ายผลิต 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อดแูลรักษาเคร่ืองจกัร อปุกรณ์และผลิตภณัฑ์อื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน    
อยูเ่สมอ การให้บริการบ ารุงรักษาทัว่ไปหรือการบ ารุงรักษาตามปกติต่อผลิตภณัฑ์ต่างๆ เหลา่นัน้ ก็เพื่อให้แน่ใจ
ว่าเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อป้องกัน         
การช ารุดเสียหายซึ่งจะท าให้ต้องมีการซ่อมใหม่ โดยไม่จ าเป็น หมวดย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมการซ่อมและ
บ ารุงรักษาที่ต้องใช้ผู้ ช านาญการเฉพาะด้านปริมาณการซ่อมที่ส าคัญนัน้กระท าขึน้โดยผู้ ผลิตเคร่ืองจักร  
เคร่ืองมือและสนิค้าชนิดอื่นๆ ในกรณีที่การแบง่ประเภทของหนว่ยที่เก่ียวข้องในการซอ่มนัน้ กระท าตามหลกัการ
เพิ่มมลูคา่ของการผลติสนิค้า หลกัการดงักลา่วนีย้งัใช้กบัการแลกเปลีย่นและการซอ่มด้วยการสร้าง และการผลติ
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ขึน้มาใหมน่ัน้ นบัวา่เป็นการผลติด้วยเช่นเดียวกนักบัการซ่อมและบ ารุงรักษาสินค้าที่เป็น
สินค้าหลกัและสินค้าของผู้บริโภค จัดไว้ในหมู่ย่อยของการซ่อมและบ ารุงรักษาสินค้าส าหรับใช้ในครัวเรือน      
(เช่น การซอ่มเฟอร์นิเจอร์ส านกังานและเฟอร์นิเจอร์ในครัวเรือน ดหูมู่ย่อย 9524) หมวดย่อยนีร้วมถึงการติดตัง้
เคร่ืองจักรโดยผู้ช านาญการเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตามการติดตัง้เคร่ืองมือที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นสว่นหนึ่ง    
ของตวัอาคารหรือการก่อสร้าง ประเภทเดียวกนั เช่น การติดตัง้สายไฟฟ้า การติดตัง้บนัไดเลื่อนหรือการติดตัง้
ระบบปรับอากาศนัน้ จดัไว้ในหมวดการก่อสร้าง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าความสะอาดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม ดหูมูย่อ่ย 8129 
-  การซอ่มและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์สื่อสาร ดหูมวดยอ่ย 95 
 

331  กำรซ่อมผลิตภณัฑ์โลหะประดิษฐ์ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการซ่อมโดยผู้ช านาญการเฉพาะด้านในการซ่อมผลิตภณัฑ์ต่างๆ ที่ผลิตจากฝ่ายผลิต โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อดแูลรักษาผลติภณัฑ์โลหะตา่งๆ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์และผลติภณัฑ์อื่นๆ ให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อย
พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ การให้บริการการซ่อมและบ ารุงรักษาทัว่ไปหรือการซ่อมและบ ารุงรักษาตามปกติ  
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เหลา่นัน้ เพื่อให้แน่ใจว่าเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตนัน้สามารถท างานได้
อยา่งมีประสทิธิภาพและเพื่อป้องกนัการช ารุดเสยีหาย ซึง่จะท าให้ต้องมีการซอ่มใหมโ่ดยไมจ่ าเป็น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การสร้างหรือการผลติเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตา่งๆ ขึน้ใหม ่ดหูมูย่อ่ยที่เก่ียวข้องกนัในหมวดยอ่ย 25-31 
-  การท าความสะอาดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม ดหูมูย่อ่ย 8129 
-  การซอ่มและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์สือ่สาร ดหูมูใ่หญ่ 951 
-  การซอ่มและบ ารุงรักษาของใช้ในครัวเรือน ดหูมูใ่หญ่ 952 
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3311  33110 กำรซ่อมผลิตภณัฑ์โลหะประดิษฐ์  
การซอ่มและบ ารุงรักษาผลติภณัฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ในหมวดยอ่ย 25 นอกจากนัน้ยงัรวมทัง้
การซอ่มถงัน า้ขนาดใหญ่ ที่เก็บกกัน า้ และภาชนะบรรจนุ า้ที่ท าจากโลหะ การซอ่มและบ ารุงรักษา
ทอ่ ทอ่สง่น า้มนัและทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติ การซอ่มเคร่ืองเช่ือมเคลือ่นท่ี การซอ่มถงัเหล็กกลมใหญ่
ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไอน า้หรือไออื่นๆ การซ่อมและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรที่เป็นเคร่ืองช่วยส าหรับใช้งานร่วมกบัเคร่ืองก าเนิดไอน า้  เช่น เคร่ืองก าเนิด
ไอน า้ เคร่ืองควบแนน่ เคร่ืองอุน่น า้ด้วยความร้อนปลอ่ยทิง้ เคร่ืองท าไอน า้ร้อนยิ่งยวด เคร่ืองเก็บ
และสะสมไอน า้ การซ่อมและบ ารุงรักษา เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู ยกเว้น เคร่ืองแยกไอโซโทป    
การซ่อมและบ ารุงรักษาชิน้สว่นอุปกรณ์หม้อน า้เรือและหม้อน า้ต้นก าลงั  การซ่อมหม้อน า้ร้อน
ส าหรับท าความร้อนจากสว่นกลางและเคร่ืองระบายความร้อน การซอ่มและบ ารุงรักษา อาวธุปืน
ขนาดเลก็และอาวธุยทุโธปกรณ์ (รวมทัง้การซอ่มอาวธุปืนท่ีใช้ในการกีฬาและนนัทนาการ) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การซอ่มระบบท าความร้อนจากสว่นกลาง ฯลฯ ดหูมูย่อ่ย 4322 
-  การบริการของช่างท ากญุแจ ดหูมูย่อ่ย 8020 

 
3312  กำรซ่อมเคร่ืองจักร  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ใช้ในงานอตุสาหกรรม เช่น การลบัหรือ
การติดตัง้ใบมีดหรือใบเลื่อยของเคร่ืองจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและเพื่อการพาณิชย์  หรือ              
การให้บริการในการเช่ือม (เช่น การเช่ือมตวัถงัรถยนต์หรือการเช่ือมทัว่ๆ ไป) การซ่อมเคร่ืองจกัรและ
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานเกษตร รวมทัง้เคร่ืองกลหนกัและเคร่ืองมือที่ใช้ในงานอตุสาหกรรม (เช่น รถยกและ
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเคลือ่นย้ายวสัดุต่างๆ เคร่ืองกลงึ อปุกรณ์ก่อสร้างและเคร่ืองจกัรที่ใช้ในงานเหมือง) 
รวมทัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตามที่ระบไุว้ในหมวดย่อย 28 (การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือซึ่งมิได้      
จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น) ซึง่รวมถึงการซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ไม่ไช่เคร่ืองยนต์ของยานยนต์ 
การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองสบูและอปุกรณ์อื่นๆ ที่คล้ายกนั การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองสบูของไหล 
การซ่อมวาล์ว การซ่อมเกียร์และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน  การซ่อมและบ ารุงรักษาเตาเผาที่ใช้ใน            
งานอุตสาหกรรม การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายวสัดุ การซ่อมและบ ารุงรักษา      
เคร่ืองท าความเย็นและเคร่ืองฟอกอากาศเพื่อการพาณิชย์ การซ่อมและบ ารุงรักษา เคร่ืองจกัรทัว่ไป     
เพื่อการพาณิชย์ การซ่อมเคร่ืองมือที่ขบัเคลื่อนด้วยไฟฟ้า การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองตดัโลหะและ
เคร่ืองขึน้รูปโลหะ รวมทัง้อุปกรณ์เสริม การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรชนิดอื่นๆ การซ่อมและ
บ ารุงรักษารถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตร  การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรที่ใช้ในงานเกษตร              
งานป่าไม้และการตดัไม้ การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรที่ใช้ส าหรับงานโลหะ การซอ่มและบ ารุงรักษา
เคร่ืองจักรที่ใช้ส าหรับการท าเหมือง  งานก่อสร้างและงานขุดเจาะน า้มันและก๊าซ การซ่อม และ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร  เคร่ืองดื่มและยาสบู การซ่อมและบ ารุงรักษา
เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองหนงั การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร          
ที่ใช้ในงานผลิตกระดาษ การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานเฉพาะอื่นๆ           
ที่ระบไุว้ในหมวดย่อย 28 (การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น) การซ่อมและ
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บ ารุงรักษาเคร่ืองชั่งน า้หนกั การซ่อมและบ ารุงรักษาตู้ขายสินค้าอตัโนมตัิ  การซ่อมและบ ารุงรักษา      
เคร่ืองค านวณเงินสด การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร การซอ่มเคร่ืองคิดเลข แบบใช้หรือไม่ใช้
ไฟฟ้า รวมทัง้การซอ่มเคร่ืองพิมพ์ดีด 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การติดตัง้ การซอ่มและบ ารุงรักษาเตาหลอมและอปุกรณ์ท าความร้อนชนิดอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 4322 
-  การติดตัง้ การซอ่มและบ ารุงรักษาลฟิต์และบนัไดเลือ่น ดหูมูย่อ่ย 4329 
33121 กำรซ่อมเคร่ืองจักรที่ใช้งำนทั่วไป 

การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์อื่นๆ ที่ไมใ่ช่เคร่ืองยนต์ของยานยนต์ (เช่น เคร่ืองยนต์เรือและ
เคร่ืองยนต์รถไฟ) การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองสบูและอปุกรณ์อื่นๆ ที่คล้ายกนั การซ่อมและ
บ ารุงรักษาอปุกรณ์ เคร่ืองสบูของไหล การซ่อมวาล์ว การซ่อมเกียร์และอปุกรณ์ที่ใช้ขบัเคลื่อน 
การซอ่มและบ ารุงรักษาเตาเผาที่ใช้ในงานอตุสาหกรรม การซ่อมและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ที่ใช้ใน
การขนย้าย การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองชัง่น า้หนกั การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองท าความเย็น
และเคร่ืองฟอกอากาศเพื่อการพาณิชย์ การซ่อมและบ ารุงรักษาตู้ขายสินค้าอตัโนมตัิ  การซ่อม
และบ ารุงรักษาเคร่ืองค านวณเงินสด การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร การซ่อมเคร่ือง
คิดเลขแบบใช้หรือไม่ใช้ไฟฟ้าการซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีด  การซ่อมเคร่ืองมือที่ใช้งานด้วยมือและ
เคร่ืองมือกลอื่นๆ การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรที่ใช้งานทัว่ไปท่ีใช้ในทางพาณิชยกรรม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การติดตัง้ บ ารุงรักษาและซอ่มเตาเผาและอปุกรณ์ที่ให้ความร้อนอื่นๆ ดกิูจกรรม 43222 
-  การติดตัง้ บ ารุงรักษาและซอ่มลฟิต์และบนัไดเลือ่น ดกิูจกรรม 43299 

33122 กำรซ่อมเคร่ืองจักรที่ใช้งำนเฉพำะอย่ำง 
การซอ่มและบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตร การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน
งานเกษตร งานป่าไม้และการตดัไม้ การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรที่ใช้ส าหรับงานโลหะ     
การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรที่ใช้ส าหรับการท าเหมืองแร่ งานก่อสร้างและงานขุดเจาะ
น า้มนัและก๊าซ การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เคร่ืองดื่มและ
ยาสบู การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ  เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองหนงั 
การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง  การซ่อมและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ใช้ในงานเฉพาะอื่นๆ ที่ระบไุว้ในหมวดยอ่ย 28 

 

3313  กำรซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทำงทัศนศำสตร์ 
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการซอ่มและบ ารุงรักษาสนิค้าตา่งๆ ที่ผลติขึน้ในหมูใ่หญ่ 265 (การผลิตเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวดั การทดสอบ การน าร่องและอปุกรณ์การควบคมุ นาฬิกาข้อมือและนาฬิกาตัง้โต๊ะ) หมู่ใหญ่ 266 
(การผลิตเคร่ืองฉายรังสีและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และทางการบ าบดัรักษา ) หมู่ใหญ่ 267 
(การผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทศันศาสตร์) ยกเว้น สินค้าที่ใช้ในครัวเรือน ซึ่งรวมถึงการซ่อมและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวดั การทดสอบ การน าร่องและอปุกรณ์การควบคมุ ซึ่งระบไุว้ในหมู่ใหญ่ 
265 เช่น การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ของอากาศยาน การซ่อมและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ทดสอบ    
การแพร่ไอเสียของเคร่ืองยนต์ การซ่อมและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ตรวจอากาศ การซ่อมและบ ารุงรักษา
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เคร่ืองมือทดสอบและตรวจสอบคณุสมบตัิทางกายภาพ ทางไฟฟ้าและทางเคมี การซ่อมและบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือส ารวจ การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองมอืตรวจจบัและเฝ้าระวงัรังสี นอกจากนีย้งัรวมถึงการซอ่ม
เคร่ืองฉายรังส ีเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ทางการแพทย์และทางการบ าบดัรักษาที่ระบไุว้ในหมู่ย่อย 2660 เช่น 
การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (MRI) การซ่อมและบ ารุงรักษาอปุกรณ์
เคร่ืองอลัตราซาวด์ การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองกระตุ้นหวัใจ การซ่อมและบ ารุงรักษา
เคร่ืองช่วยฟัง การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ  การซ่อมและบ ารุงรักษา
เคร่ืองตรวจอวยัวะภายในด้วยการส่องกล้อง การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองฉายรังสี รวมทัง้การซ่อม
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ที่ระบุไว้ในหมู่ย่อย  2670 (การผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์           
ทางทศันศาสตร์) เช่น กล้องสองตา กล้องจุลทรรศน์ (ยกเว้น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โปรตอน)          
กล้องสอ่งทางไกล ปริซมึและเลนส์ (ยกเว้น เลนส์สายตา) และเคร่ืองมือเก่ียวกบัการถ่ายภาพ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การซอ่มเคร่ืองถ่ายเอกสาร ดหูมูย่อ่ย 3312 
-  การซอ่มและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่ง ดหูมูย่อ่ย 9511 
-  การซอ่มเคร่ืองฉายภาพคอมพิวเตอร์ ดหูมูย่อ่ย 9511 
-  การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือสือ่สาร ดหูมูย่อ่ย 9512 
-  การซอ่มกล้องบนัทกึเทปวีดิทศัน์และโทรทศัน์เพื่อการพาณิชย์ ดหูมูย่อ่ย 9512 
-  การซอ่มกล้องวีดิทศัน์ส าหรับครัวเรือน ดหูมูย่อ่ย 9521 
-  การซอ่มนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาตัง้โต๊ะ (clock) ดหูมูย่อ่ย 9529 
33131 กำรซ่อมและบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวัด กำรทดสอบ กำรน ำร่องและอุปกรณ์    

กำรควบคุม 
การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวดั การทดสอบ การน าร่องและอปุกรณ์การควบคมุ 
ซึ่งระบไุว้ในหมู่ใหญ่ 265 เช่น การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ของอากาศยาน การซ่อมและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ทดสอบการแพร่ไอเสียของเคร่ืองยนต์  การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์      
ตรวจอากาศ การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือทดสอบและตรวจสอบคุณสมบตัิทางกายภาพ  
ทางไฟฟ้าและทางเคมี การซ่อมนาฬิกาบนัทึกเวลา เคร่ืองบนัทึกเวลา/วนั/เดือน/ปี และอปุกรณ์     
บอกเวลา 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การซอ่มนาฬิกาข้อมือ และนาฬิกาตัง้โต๊ะ ดกิูจกรรม 95291 

33132 กำรซ่อมและบ ำรุงรักษำเคร่ืองฉำยรังสี และเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ทำงกำรแพทย์และ
ทำงกำรบ ำบัดรักษำ 
การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองฉายรังสี และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และทางการ
บ าบดัรักษา การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือตรวจจบัและเฝ้าระวงัรังสี นอกจากนีย้งัรวมถึง    
การซ่อมเคร่ืองฉายรังสี เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และทางการบ าบดัรักษาที่ระบไุว้ใน   
หมู่ย่อย 2660 เช่น การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก  (MRI)       
การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองอัลตราซาวด์  การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เคร่ืองกระตุ้ นหัวใจ การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองช่วยฟัง  การซ่อมและบ ารุงรักษา           
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เคร่ืองตรวจ คลื่นไฟฟ้าของหวัใจ การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจอวยัวะภายในด้วยการ     
สอ่งกล้อง การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองฉายรังสี 

33133 กำรซ่อมและบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือทำงทัศนศำสตร์และอุปกรณ์กำรถ่ำยภำพ 
การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์การถ่ายภาพ  ที่ระบุไว้ใน            
หมูย่อ่ย 2670 เช่น กล้องสองตา กล้องจลุทรรศน์ (ยกเว้น อิเลก็ตรอนโปรตอน) กล้องสอ่งทางไกล 
ปริซมึและเลนส์ (ยกเว้น ที่ใช้ในการรักษาโรคตา) อปุกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ 

 
3314  กำรซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการซ่อมและบ ารุงรักษาสินค้าต่างๆ ที่ระบไุว้ในหมวดย่อย 27 (การผลิตอปุกรณ์ไฟฟ้า) 
ยกเว้น ผลิตภณัฑ์ที่ระบุไว้ในหมู่ย่อย 2750 (การผลิตเคร่ืองใช้ในครัวเรือน) ซึ่งรวมถึงการซ่อมและ
บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าก าลงั หม้อแปลงเพื่อการจ่ายไฟฟ้าและหม้อแปลงชนิดพิเศษ การซ่อมและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้เคร่ืองยนต์  การซ่อมและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์สวิตช์เกียร์และแผงสวิตช์ การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองรีเลย์และเคร่ืองควบคุม      
ทางอตุสาหกรรม การซอ่มและบ ารุงรักษาแบตเตอร่ีปฐมภมูิและแบตเตอร่ีที่อดัประจุไฟฟ้า การซ่อมและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่าง รวมทัง้การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า           
ที่น ากระแสไฟฟ้าและไมน่ ากระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเดินสายส าหรับวงจรไฟฟ้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การซอ่มและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพิวเตอร์ ดหูมูย่อ่ย 9511 
-  การซอ่มและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ของเคร่ืองโทรคมนาคม ดหูมูย่อ่ย 9512 
-  การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับผู้บริโภค ดหูมูย่อ่ย 9521 
-  การซอ่มนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาตัง้โต๊ะ ดหูมูย่อ่ย 9529 
33141 กำรซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ำ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำและอุปกรณ์ควบคุมและ

จ่ำยไฟฟ้ำ 
การซ่อมและบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าก าลงั หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายและหม้อแปลง
เฉพาะอยา่ง การซอ่มและบ ารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและชดุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
การซ่อมและบ ารุงรักษาอปุกรณ์สวิตช์เกียร์และสวิตช์บอร์ด  การซ่อมและบ ารุงรักษารีเลย์และ
อปุกรณ์ควบคมุชนิดใช้ในทางอตุสาหกรรม 

33142 กำรซ่อมแบตเตอร่ี และหม้อสะสมไฟฟ้ำ 
การซอ่มและบ ารุงรักษาแบตเตอร่ีปฐมภมูิและแบตเตอร่ีที่อดัประจไุฟฟ้า 

33149 กำรซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง  การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์       
การเดินสายไฟฟ้าที่น ากระแสไฟฟ้าและไม่น ากระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเดินสายไฟส าหรับ
วงจรไฟฟ้า 
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3315  กำรซ่อมอุปกรณ์ขนส่ง ยกเว้น ยำนยนต์  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการซอ่มและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ขนสง่ที่ระบไุว้ในหมวดย่อย 30 (การผลิตอปุกรณ์ขนสง่
อื่นๆ) ยกเว้น จกัรยานยนต์และจกัรยานสองล้อ อยา่งไรก็ตามการซอ่มสร้างเรือขึน้ใหม่ หรือการซอ่มใหญ่
ของเรือ ยานยนต์ หวัรถจกัร และเคร่ืองบินขึน้ใหม่ที่กระท าในโรงงาน จะจดัไว้ในหมวดย่อย 30 รวมถึง
การซ่อมและบ ารุงรักษาเรือที่กระท าตามก าหนด การซ่อมและบ ารุงรักษาเรือส าราญ การซ่อมและ
บ ารุงรักษาหวัรถจกัรและตู้รถไฟ (ยกเว้น การสร้างใหมห่รือการดดัแปลงที่กระท าในโรงงาน) การซอ่มและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองบิน (ยกเว้น การดดัแปลง การยกเคร่ืองและการสร้างใหม่ที่กระท าในโรงงาน) การซ่อม
และบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองบิน รวมทัง้การซอ่มรถและเกวียนเทียมด้วยสตัว์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การซอ่มสร้างเรือใหญ่ขึน้ใหมท่ี่กระท าในโรงงาน ดหูมูย่อ่ย 3011 
-  การซอ่มสร้างหวัรถจกัรและตู้รถไฟขึน้ใหมท่ี่กระท าในโรงงาน ดหูมูย่อ่ย 3020 
-  การซอ่มสร้างเคร่ืองบินขึน้ใหมท่ี่กระท าในโรงงาน ดหูมูย่อ่ย 3030 
-  การรือ้เรือ ดหูมูย่อ่ย 3830 
-  การซอ่มและบ ารุงรักษาจกัรยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 4540 
-  การซอ่มจกัรยานสองล้อและรถส าหรับผู้พิการ ดหูมูย่อ่ย 9529 
33151 กำรซ่อมเรือ 

การซ่อมและบ ารุงรักษาเรือและสิ่งก่อสร้างลอยน า้ การซ่อมและบ ารุงรักษาเรือส าราญและเรือ
ส าหรับการกีฬาและนนัทนาการ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การซอ่มสร้างเรือใหญ่ขึน้ใหมท่ี่กระท าในโรงงาน ดหูมูย่อ่ย 3011 
-  การรือ้เรือ ดกิูจกรรม 38300 

33152 กำรซ่อมอำกำศยำน 
การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน (ยกเว้น การดดัแปลง การยกเคร่ืองและการสร้างใหม่              
ที่กระท าในโรงงาน) การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองบิน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การซอ่มสร้างเคร่ืองบินขึน้ใหมท่ี่กระท าในโรงงาน ดกิูจกรรม 30300 

33159 กำรซ่อมอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้น ยำนยนต์) 
การซ่อมและบ ารุงรักษาหวัรถจกัรและตู้รถไฟ (ยกเว้น การสร้างใหม่ หรือการดดัแปลงที่กระท า     
ในโรงงาน) การซ่อมรถและเคร่ืองเทียมด้วยสตัว์  และรถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก การซ่อมและ
บ ารุงรักษารถเข็นจ่ายสนิค้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การซอ่มสร้างหวัรถจกัรและตู้รถไฟขึน้ใหมท่ี่กระท าในโรงงาน ดกิูจกรรม 30200 
-  การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์เรือและเคร่ืองยนต์รถไฟ ดกิูจกรรม 33121 
-  การซอ่มและบ ารุงรักษาจกัรยานยนต์ ดกิูจกรรม 45405 
-  การซอ่มจกัรยาน ดกิูจกรรม 95293 
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3319  33190 กำรซ่อมอุปกรณ์อื่นๆ  
การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ปรากฏในหมู่อื่นในหมวดย่อยนี  ้ ซึ่งรวมถึง             
การซอ่มแห รวมทัง้การซอ่มสว่นท่ีขาดแหวง่ การซ่อมเชือก สายระโยงระยางเรือ ผ้าใบและผ้าใบ
กนัน า้ การซ่อมถงุบรรจุปุ๋ ยและถงุเก็บเคมีภณัฑ์ การซ่อมหรือการปรับปรุงแผ่นไม้ ถงักลมใหญ่
ส าหรับบรรจุของเหลวและสิ่งของอื่นๆ  ที่คล้ายกัน  การซ่อมเคร่ืองพินบอลและ                           
ตู้ เกมหยอดเหรียญอื่นๆ รวมทัง้การซอ่มเคร่ืองออร์แกนและเคร่ืองดนตรีประเภทอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การซอ่มเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในครัวเรือนและในส านกังาน ดหูมูย่อ่ย 9524 
-  การซอ่มจกัรยานสองล้อ การซอ่มและการแก้ไขดดัแปลงเสือ้ผ้า ดหูมูย่อ่ย 9529 

 
332  3320  33200 กำรติดตัง้เคร่ืองจักรอุตสำหกรรมและอุปกรณ์  

การติดตัง้เคร่ืองจักรโดยผู้ ช านาญการเฉพาะด้าน  อย่างไรก็ตามการติดตัง้อุปกรณ์ที่เป็น
สว่นประกอบของอาคารหรือการก่อสร้างประเภทเดียวกนั เช่น การติดตัง้บนัไดเลื่อน การเดิน
สายไฟฟ้า ระบบสญัญาณกนัขโมยหรือระบบปรับอากาศจดัไว้ในหมวดใหญ่ F (การก่อสร้าง)      
ซึ่งรวมถึงการติดตัง้เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในโรงงานอตุสาหกรรม  การติดตัง้อุปกรณ์ควบคุม
กระบวนการผลิตในโรงงานอตุสาหกรรม การติดตัง้อปุกรณ์ต่างๆ ชนิดที่ใช้ในงานอตุสาหกรรม 
ได้แก่ เคร่ืองมือสือ่สาร คอมพิวเตอร์เมนเฟรมและคอมพิวเตอร์ที่คล้ายกนั อปุกรณ์ที่ใช้ในการฉาย
รังสีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาด้วยไฟฟ้า ฯลฯ การถอดประกอบเคร่ืองจักรและอุปกรณ์       
ขนาดใหญ่ กิจกรรมของช่างเคร่ืองในโรงงาน สายระโยงระยางของเคร่ืองจกัรและการติดตัง้
อปุกรณ์ในรางโบว์ลิง่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การติดตัง้สายไฟ ระบบรักษาความปลอดภยั ดหูมูย่อ่ย 4321 
-  การติดตัง้ระบบปรับอากาศ ดหูมูย่อ่ย 4322 
-  การติดตัง้ลิฟต์ บันไดเลื่อน ประตูอัตโนมัติ ระบบดูดฝุ่ นเพื่อท าความสะอาด ฯลฯ                    

ดหูมูย่อ่ย 4329 
-  การติดตัง้ประต ูบนัได งานตกแตง่ด้วยไม้ ชัน้วางของชนิดติดตัง้อยู่กบัที่และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ 

ดหูมูย่อ่ย 4330 
-  การติดตัง้คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลและอปุกรณ์ตอ่พว่ง ดหูมูย่อ่ย 6209 
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หมวดใหญ่ D :  ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน ำ้และระบบกำรปรับอำกำศ 
  (Electricity, gas, steam and air conditioning supply) 
 

หมวดใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมของการจดัหากระแสไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ไอน า้ น า้ร้อนและอื่นๆ ที่คล้ายกนั 
ผา่นระบบโครงขา่ยถาวรของการวางสาย สายหลกัและทอ่ รวมทัง้การจดัจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า ก๊าซ ไอน า้ น า้ร้อนและ
อื่นๆ ที่คล้ายกนัในแหลง่อตุสาหกรรมหรือในแหลง่บ้านพกัอาศยั  

ดงันัน้ในหมวดนีจ้ึงรวมถึงการด าเนินการเก่ียวกบัสาธารณปูโภคด้านไฟฟ้าและก๊าซ  ซึ่งมีการผลิตควบคุม
และจัดจ าหน่ายไฟฟ้าหรือก๊าซ นอกจากนีย้งัรวมถึงการจัดหาไอน า้และระบบการปรับอากาศแต่ในหมวดใหญ่นี  ้        
ไม่รวมถึงการด าเนินการของระบบส่งน า้ประปาและน า้เสีย  ดหูมวดย่อย 36 และ 37 และไม่รวมการขนส่งก๊าซ          
ทางทอ่ล าเลยีง (ระยะไกล) 

 
35  ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน ำ้และระบบกำรปรับอำกำศ  
 
351 3510  กำรผลิต กำรส่งและกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก การสง่กระแสไฟฟ้าจากแหลง่ผลิตไปยงัศนูย์จ่าย และ
สง่ไปยงัผู้ ใช้ปลายทาง ซึ่งรวมถึงการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิตพลงังานไฟฟ้า  รวมทัง้     
ความร้อน นิวเคลยีร์ ไฟฟ้าจากพลงัน า้ กงัหนัก๊าซ ดีเซลและพลงังานหมนุเวียนและพลงังานทดแทนอื่นๆ 
การติดตัง้ระบบการส่งกระแสไฟฟ้า ซึ่งส่งจากแหล่งผลิตไปยังระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า  การจัด      
ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า (เช่น สายไฟฟ้า เสาไฟฟ้า มิเตอร์และการต่อสายไฟ) ซึ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจาก       
แหล่งผลิตหรือระบบการจ่ายกระแสไฟให้แก่ผู้บริโภค การขายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภค กิจกรรม       
ของตัวแทนจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าหรือตัวแทนผู้ จัดจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบการจัดจ าหน่าย      
โดยผู้อื่น รวมทัง้การด าเนินงานเก่ียวกบัการแลกเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าและการจ่ายพลงังานไฟฟ้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติกระแสไฟฟ้าผา่นเตาเผาขยะ ดหูมูย่อ่ย 3821 
35101 กำรผลิตและกำรส่งไฟฟ้ำ 

การผลิตกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก การส่งกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังศูนย์จ่าย  และ         
ส่งไปยงัผู้ ใช้ปลายทาง ซึ่งรวมถึงการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิตพลงังานไฟฟ้า 
รวมทัง้ ความร้อน นิวเคลยีร์ ไฟฟ้าจากพลงัน า้ กงัหนั ก๊าซ ดีเซล พลงังานแสงอาทิตย์ (solar cell) 
และพลงังานหมนุเวียนและพลงังานทดแทนอื่นๆ การติดตัง้ระบบ การสง่กระแสไฟฟ้า ซึ่งสง่จาก
แหล่งผลิตไปยังระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า  เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ
หน่วยงานอื่นๆ ซึ่งผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้ทั่วไป  แต่ไม่ได้เป็นหน่วยงานของ                        
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติกระแสไฟฟ้าผา่นเตาเผาขยะ ดกิูจกรรม 38212 
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35102 กำรจ่ำยไฟฟ้ำ 
การจดัระบบจ่ายไฟฟ้า (เช่น สายไฟ เสาไฟฟ้า มิเตอร์และการต่อสายไฟ) ซึ่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
จากแหลง่ผลิตไฟฟ้า หรือระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภค เช่น การไฟฟ้านครหลวง        
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งด าเนินกิจการหลักเก่ียวกับการจ่าย  และ              
การจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ รับซือ้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือจาก             
โรงผลิตไฟฟ้าแหลง่อื่นๆ การขายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภค กิจกรรมของตวัแทนหรือตวัแทน       
ผู้จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบการจัดจ าหน่ายโดยผู้ อื่น  การด าเนินงานเก่ียวกับกิจการ
แลกเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าและการจ่ายพลงังานไฟฟ้า 
 

352  3520  กำรผลิตก๊ำซ กำรจ่ำยเชือ้เพลิงก๊ำซผ่ำนท่อหลัก  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิตก๊าซและการจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซสงัเคราะห์ไปยงัผู้บริโภคผ่าน
ระบบท่อหลกั พ่อค้าก๊าซหรือนายหน้าซือ้ขาย ซึ่งจดัการขายก๊าซธรรมชาติผ่านระบบการจดัจ าหน่าย
กระท าโดยผู้อื่น แตก่ารแยกทอ่ก๊าซโดยกระท าเป็นระยะทางไกลเช่ือมต่อระหว่างผู้ผลิตกบัผู้จดัจ าหน่าย
ก๊าซหรือระหว่างศนูย์ภมูิภาค ไม่รวมในหมู่ย่อยนีแ้ละเป็นกิจกรรมการขนสง่ผ่านท่อชนิดอื่นๆ ซึ่งรวมถึง
การผลติก๊าซโดยวิธีคาร์บอเนชัน่จากถ่านหิน จากผลติภณัฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากการเกษตรหรือของเสยี 
การผลติเชือ้เพลิง ก๊าซท่ีมีค่าความร้อนเฉพาะโดยการกลัน่ให้บริสทุธ์ิ การรวมกนัและกระบวน การอื่นๆ 
จากก๊าซชนิดอื่นๆ รวมทัง้ก๊าซธรรมชาติ การขนสง่ การจดัจ าหน่ายและการใช้เชือ้เพลิงก๊าซทกุชนิดผ่าน
ระบบทอ่หลกั การขายก๊าซไปยงัผู้ใช้ผา่นทอ่หลกั กิจกรรมของนายหน้าและตวัแทนจดัจ าหน่ายก๊าซผ่าน
ระบบการจดัจ าหนา่ยโดยผู้อื่น รวมทัง้การขายลว่งหน้าและการแลกเปลีย่นการขนสง่เชือ้เพลงิก๊าซ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การด าเนินการเก่ียวกบัถ่านโค้ก ดหูมูย่อ่ย 1910 
-  การผลติผลติภณัฑ์ที่ได้จากการกลัน่ปิโตรเลยีม ดหูมูย่อ่ย 1920 
-  การผลติก๊าซที่ใช้ในงานอตุสาหกรรม ดหูมูย่อ่ย 2011 
-  การขายสง่เชือ้เพลงิก๊าซ ดหูมูย่อ่ย 4661 
-  การขายปลกีก๊าซบรรจถุงั ดหูมูย่อ่ย 4773 
-  การขนสง่ก๊าซทางระบบทอ่ล าเลยีง (ระยะไกล) ดหูมูย่อ่ย 4940 
35201 กำรผลิตก๊ำซ 

การผลติก๊าซโดยวิธีคาร์บอเนชัน่จากถ่านหิน จากชีวมวล ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเกษตรหรือ
ของเสยี (เช่น แกลบ ชานอ้อย ฟางข้าว มนัส าปะหลงั ผกัตบชวา มลูสตัว์ ของเสยีจากชมุชน ฯลฯ) 
ซึ่งก๊าซที่ได้น าไปใช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมการผลิตปนูซีเมนต์ แก้ว เซรามิก     
เป็นต้น การผลิตเชือ้เพลิงก๊าซที่มีค่าความร้อนเฉพาะโดยการกลัน่ให้บริสทุธ์ิ การรวมกนัและ
กระบวนการอื่นๆ จากก๊าซชนิดอื่นๆ รวมทัง้ก๊าซธรรมชาติ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การด าเนินการเก่ียวกบัถ่านโค้ก ดกิูจกรรม 19100 
-  การผลติผลติภณัฑ์ที่ได้จากการกลัน่ปิโตรเลยีม ดหูมูย่อ่ย 1920 
-  การผลติก๊าซที่ใช้ในงานอตุสาหกรรม ดกิูจกรรม 20111 
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35202 กำรจ่ำยเชือ้เพลิงก๊ำซผ่ำนท่อหลัก 
การขนสง่ การจดัจ าหนา่ย และการใช้เชือ้เพลิงก๊าซทกุชนิดผ่านระบบท่อหลกั การขายก๊าซไปยงั
ผู้ ใช้ผ่านท่อหลกั กิจกรรมของนายหน้าและตวัแทนจดัจ าหน่ายก๊าซผ่านระบบ การจดัจ าหน่าย
โดยผู้อื่น รวมทัง้การขายลว่งหน้าและการแลกเปลีย่นการขนสง่เชือ้เพลงิก๊าซ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เชือ้เพลงิก๊าซ ดกิูจกรรม 46613 
-  การขายปลกีก๊าซบรรจถุงั ดกิูจกรรม 47735 
-  การขนสง่ก๊าซทางระบบทอ่ล าเลยีง (ระยะไกล) ดกิูจกรรม 49400 

 
353  3530  กำรจัดหำไอน ำ้และระบบกำรปรับอำกำศ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการผลิต การเก็บ การจ าหน่ายไอน า้และน า้ร้อนส าหรับท าความร้อน พลงังานและเพื่อ
วตัถปุระสงค์อื่นๆ การผลติและการจดัจ าหนา่ย เคร่ืองท าความเย็น การผลิตและการจดัจ าหน่ายอากาศ
เย็นและน า้เย็นเพื่อวตัถปุระสงค์ในการท าความเย็น การผลิตน า้แข็ง รวมทัง้น า้แข็งส าหรับอาหารและ
ไมใ่ช่อาหารเช่น เพื่อท าความเย็น 
35301 กำรผลิตน ำ้แข็งชนิดไม่ใช้เพื่อกำรบริโภค 

การผลติน า้แข็งชนิดไมใ่ช้เพื่อการบริโภค เช่น เพื่อให้ความเย็น เพื่อการประมง ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติน า้แข็งชนิดบริโภคได้ ดกิูจกรรม 10795 

35302 กำรจัดหำไอน ำ้และระบบกำรปรับอำกำศ (ยกเว้น กำรผลิตน ำ้แข็งชนิดไม่ใช้             
เพื่อกำรบริโภค) 
การผลิต การเก็บ การจ าหน่ายไอน า้และน า้ร้อนส าหรับท าความร้อน พลังงานและ                 
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ การผลิตและการจัดจ าหน่าย  เคร่ืองท าความเย็น การผลิตและ                   
การจดัจ าหนา่ยอากาศเย็นและน า้เย็นเพื่อวตัถปุระสงค์ในการท าความเย็น 
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หมวดใหญ่ E :  กำรจัดหำน ำ้ กำรจัดกำรน ำ้เสียและของเสียรวมถงึกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
 (Water supply; sewerage, waste management and remediation activities) 
 

หมวดใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการ  (รวมทัง้การเก็บกัก การบ าบัดและการก าจัด)           
ของเสยีหลายชนิด เช่น ของเสยีที่เป็นของแข็งหรือไมใ่ชข่องแขง็จากโรงงานอตุสาหกรรมหรือของเสยีจากบ้านพกัอาศยั
และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ผลที่ได้จากของเสียหรือจากกระบวนการก าจัดของเสียนัน้  สามารถทิง้ไปหรือน าเข้ามาใน
กระบวนการผลิตเป็นวสัดุอื่นๆ ที่เป็นผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ กิจกรรมของการจัดหาน า้รวมอยู่ในหมวดใหญ่นีด้้วย
เนื่องจาก สว่นใหญ่มีการด าเนินการเก่ียวข้องกนั หรือโดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกนัในการบ าบดัน า้เสยี 

 
36  กำรเก็บกักน ำ้ กำรจัดหำน ำ้ และกำรจ่ำยน ำ้  

หมวดย่อยนีร้วมถึงการเก็บกักน า้ การจัดหาน า้ และการจ่ายน า้ตามความต้องการของที่พกัอาศยัและ    
โรงงานอตุสาหกรรม การเก็บกกัน า้ที่มาจากแหลง่น า้ตา่งๆ และการจ่ายน า้โดยวิธีตา่งๆ 

 
360  3600  กำรเก็บกักน ำ้ กำรจัดหำน ำ้ และกำรจ่ำยน ำ้  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการเก็บกกัน า้ การปรับปรุงคณุภาพน า้ และการจ่ายน า้ตามความต้องการของที่พกัอาศยั
และโรงงานอุตสาหกรรม  การเก็บกักน า้ที่มาจากแหล่งน า้ต่างๆ และการจ่ายน า้โดยวิธีต่างๆ                
การด าเนินการเก่ียวกับคลองชลประทานรวมอยู่ในหมู่ย่อยนีด้้วย (อย่างไรก็ตามการจัดบริการ            
ทางชลประทานผ่านเคร่ืองพ่นน า้และกิจกรรมบริการทางการเกษตรที่คล้ายกันไม่รวมอยู่ในหมู่ย่อยนี  ้        
ซึ่งรวมถึงการเก็บกกัน า้ที่มาจากแหลง่น า้ต่างๆ เช่น แม่น า้ ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ บ่อน า้ ฯลฯ    
การเก็บกกัน า้จากน า้ฝนและน า้ผิวดิน) การท าน า้ให้ได้คณุภาพเพื่อวตัถปุระสงค์ในการผลิตน า้ประปา 
การปรับปรุงคุณภาพส าหรับในโรงงานอุตสาหกรรมและตามวตัถุประสงค์อื่นๆ การลดความเค็มจาก
แหล่งน า้ทะเล และน า้ใต้ดินเพื่อผลิตน า้ตามหลกัการของประโยชน์ใช้สอย การจ่ายน า้ผ่านท่อหลกั      
โดยรถขนน า้หรือโดยวิธีการอื่นๆ รวมทัง้การด าเนินงานเก่ียวกบัคลองชลประทาน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การด าเนินงานเก่ียวกบัเคร่ืองมือชลประทานทางการเกษตร ดหูมูย่อ่ย 0161 
-  การบ าบดัน า้เสยีเพื่อป้องกนัมลพิษทางน า้ ดหูมูย่อ่ย 3700 
-  การขนสง่น า้ทางระบบทอ่ล าเลยีง (ระยะทางไกล) ดหูมูย่อ่ย 4940 
36001 กำรเก็บกักน ำ้ 

การเก็บกกัน า้ที่มาจากแหลง่น า้ต่างๆ เช่น แม่น า้ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ บ่อน า้ ฯลฯ         
การเก็บกกัน า้จากน า้ฝน และน า้ผิวดิน) การเก็บกกัน า้ผิวดิน การด าเนินงานของเขื่อน ฝาย         
อา่งเก็บน า้หรือสิง่อื่นท่ีคล้ายกนัท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการเก็บกกัน า้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การด าเนินงานของเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน า้หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกนัที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการผลิต

ไฟฟ้า ดกิูจกรรม 35101 
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36002 กำรจัดหำน ำ้และกำรจ่ำยน ำ้ส ำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสำหกรรมผ่ำนระบบประปำ 
การจดัหาและปรับปรุงคณุภาพน า้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการผลิตน า้ประปา การปรับปรุงคณุภาพ
น า้ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา การด าเนินงานของการประปานครหลวงและ
การประปาสว่นภมูิภาค การด าเนินงานของระบบประปาหมู่บ้าน การจ าหน่ายน า้ส าหรับใช้ใน
ครัวเรือนและอตุสาหกรรมผา่นระบบประปา 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การจดัหาน า้และการจ่ายน า้ส าหรับใช้ในการเกษตร ดกิูจกรรม 36003 
-  การจดัหาน า้และการจ่ายน า้โดยรถขนน า้หรือโดยวิธีอื่น ดกิูจกรรม 36009 
-  การบ าบดัน า้เสยีเพื่อป้องกนัมลพิษทางน า้ ดกิูจกรรม 37000 

36003 กำรจัดหำน ำ้และกำรจ่ำยน ำ้ส ำหรับใช้ในกำรเกษตร 
การจดัหาและจ่ายน า้ส าหรับใช้ในการเกษตร เช่น การด าเนินการเก่ียวกบัคลองและท่อส่งน า้
ชลประทาน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การด าเนินการเก่ียวกบัเคร่ืองมือชลประทานทางการเกษตร ดกิูจกรรม 01612 
-  การจัดหาน า้และการจ่ายน า้ผ่านระบบประปาส าหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม             

ดกิูจกรรม 36002 
-  การจดัหาน า้และการจ่ายน า้หรือโดยวิธีอื่นๆ ดกิูจกรรม 36009 

36009 กำรจัดหำและกำรจ่ำยน ำ้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การจัดหาและการจ่ายน า้ในพืน้ที่ที่ขาดแคลนหรือมีปริมาณแหล่งน า้ผิวดินไม่เพียงพอ  เช่น        
การลดความเค็มจากแหล่งน า้ทะเลหรือน า้ใต้ดินเพื่อผลิตน า้ตามหลกัการของประโยชน์ใช้สอย  
การจ่ายน า้ผา่นทอ่หลกั โดยรถขนน า้หรือโดยวิธีอื่น (ยกเว้น ทางทอ่ประปา) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การจัดหาน า้และการจ่ายน า้ส าหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา           

ดกิูจกรรม 36002 
-  การบ าบดัน า้เสยีเพื่อป้องกนัมลพิษทางน า้ ดกิูจกรรม 37000 
-  การขนสง่น า้ทางระบบทอ่ล าเลยีง (ระยะไกล) ดกิูจกรรม 49400 

 
37  กำรจัดกำรน ำ้เสีย  

หมวดยอ่ยนีร้วมถึงระบบการบ าบดัน า้เสยีหรือการจดัเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการเก็บกกัการบ าบดัและ
การก าจดัน า้เสยี 

 
370  3700  37000 กำรจัดกำรน ำ้เสีย  

การด าเนินงานเก่ียวกบัระบบน า้เสยีหรือการบ าบดัน า้เสยีอยา่งถกูวธีิ การเก็บกกัและการขนสง่น า้
เสียจากชุมชนหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม จากแหล่งก าเนิดหนึ่งแหล่งหรือหลาย ๆ แหล่ง          
สูร่ะบบรวบรวม เช่น โดยวิธีสง่ไปตามระบบท่อสูร่ะบบรวบรวม เช่น เคร่ืองเก็บน า้ ถงัเก็บน า้    
ขนาดใหญ่และโดยวิธีการขนส่งอื่นๆ (เช่น รถบรรทุกน า้เสีย ฯลฯ) การถ่ายเทและการท า       
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ความสะอาดที่รองรับของเสีย บ่อเกรอะ ระบบระบายน า้ บ่อพกัน า้เสีย การให้บริการใสส่ารเคมี
ในห้องน า้ การบ าบัดน า้เสีย  (รวมทัง้น า้เสียจากชุมชนและจากโรงงานอุตสาหกรรม )                 
โดยใช้กระบวนการทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ เช่น การท าให้เจือจาง การใช้         
เคร่ืองกรองและการท าให้ตกตะกอน ฯลฯ รวมทัง้การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด              
บอ่เกรอะและทอ่ระบายน า้ ตลอดจนทอ่ระบายของเสยี 
 

38  กำรเก็บรวบรวมของเสีย กำรบ ำบัดและกำรก ำจัดของเสีย กำรน ำของเสียกลับมำใช้ใหม่  
หมวดย่อยนีร้วมถึงการเก็บ การบ าบัดและการก าจัดของเสีย รวมทัง้การขนของเสียจากชุมชนหรือ             

จากอตุสาหกรรมการด าเนินงานเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวกในการน าของเสยีกลบัมาใช้ใหม่ 
 

381  กำรเก็บรวบรวมของเสีย  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการเก็บรวบรวมของเสียจากบ้านพกัอาศยัและจากการประกอบธุรกิจ  โดยวิธีเก็บจากถงัขยะ 
รถเข็นขยะ ถงัพกัขยะ ฯลฯ ซึ่งรวมทัง้การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอนัตรายและของเสียที่เป็นอนัตราย  เช่น 
ขยะจากบ้านพกัอาศยั แบตเตอร่ีใช้แล้ว น า้มนัและไขมนัใช้แล้วจากการปรุงอาหาร น า้มนัที่ใช้แล้วจากเรือและ
จากอูร่ถ รวมทัง้ขยะจากการก่อสร้างและจากการรือ้ถอนอาคาร 
 
3811  38110 กำรเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตรำย  

การเก็บรวบรวมของเสยีซึง่เป็นของแข็งที่ไมเ่ป็นอนัตราย (เช่น ขยะจากครัวเรือน) ภายในท้องถ่ิน 
เช่น การเก็บขยะจากบ้านพกัอาศยัและจากการประกอบธุรกิจ โดยเก็บจากถงัขยะ รถเข็นขยะ   
ถงัพกัขยะ ฯลฯ รวมทัง้สิ่งของที่น ากลบัมาใช้ใหม่ การเก็บขยะที่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้   
การเก็บน า้มันและไขมันใช้แล้วจากการปรุงอาหาร  การเก็บขยะจากถังขยะตามบริเวณ               
ที่สาธารณะ นอกจากนีย้งัรวมถึงการเก็บขยะจากการก่อสร้างและการรือ้ถอนอาคาร การเก็บขยะ
จากซากปรักหักพัง เช่น แปรงที่ใช้ในงานก่อสร้างและเศษวัสดุต่างๆ การเก็บขยะจาก            
โรงงานทอผ้า รวมทัง้การด าเนินงานเก่ียวกบัสถานท่ีย้ายขยะที่ไมเ่ป็นอนัตราย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเก็บรวบรวมของเสยีที่เป็นอนัตราย ดหูมูย่อ่ย 3812 
-  การด าเนินการฝังกลบขยะที่ไมเ่ป็นอนัตราย ดหูมูย่อ่ย 3821 
-  การด าเนินงานของสถานที่คดัแยกเพื่อน าวสัดกุลบัมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ พลาสติก ฯลฯ 

น ามาแยกให้เป็นประเภทเดียวกนั ดหูมูย่อ่ย 3830 
 

3812  38120 กำรเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตรำย  
การเก็บรวบรวมของเสียทัง้ที่เป็นของแข็งและไม่เป็นของแข็งที่เป็นอนัตรายได้แก่  วตัถุระเบิด      
สารออกไซด์ วตัถไุวไฟ สารพิษ สารระคายเคือง สารก่อมะเร็ง สารกดักร่อน มลูฝอยติดเชือ้และ
สารอื่นๆ ที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพและต่อสิ่งแวดล้อม จึงอาจจะต้องแสดงรูปพรรณสณัฐานไว้     
มีการบ าบดั การบรรจุ และการติดฉลากของสารเคมีไว้เพื่อการขนย้าย ซึ่งรวมถึงการเก็บของเสีย
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ที่เป็นอนัตราย เช่น น า้มนัท่ีใช้แล้วจากการขนสง่ทางเรือหรือจากอู่รถ ขยะชีวภาพที่เป็นอนัตราย 
แบตเตอร่ีใช้แล้ว รวมทัง้การด าเนินงานเก่ียวกบัสถานท่ีย้ายขยะที่เป็นอนัตราย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การบ าบดัและการท าความสะอาดอาคารที่ปนเปื้อนสารอันตราย  บริเวณเหมืองแร่ ดิน         

น า้ใต้ดิน เช่น การก าจดัแอสเบสทอส ดหูมูย่อ่ย 3900 
 

382  กำรบ ำบัดและกำรก ำจัดของเสีย  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการก าจัดและการบ าบัดของเสียชนิดต่างๆ ก่อนที่จะน าไปก าจัดในหลายรูปแบบได้แก่            
การบ าบดัขยะประเภทอินทรียสารเพื่อการท าลาย การบ าบดัและการก าจัดสตัว์มีพิษที่ยงัมีชีวิตหรือตายแล้ว 
รวมทัง้ขยะปนเปือ้นอื่นๆ การบ าบดัและการก าจดักากกมัมนัตภาพรังสีจากโรงพยาบาล ฯลฯ การเททิง้ขยะลง    
บนดินหรือในน า้ การฝังหรือการไถกลบ การก าจัดสินค้าใช้แล้ว เช่น ตู้ เย็นเพื่อก าจัดของเสียที่เป็นอนัตราย            
การก าจดัขยะด้วยการเผา นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการผลติกระแสไฟฟ้าจากกระบวนการเผาขยะอีกด้วย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การบ าบดัและการก าจดัน า้เสยี ดหูมูย่อ่ย 3700 
 
3821  กำรบ ำบัดและกำรก ำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรำย  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการก าจดั การบ าบดัก่อนท่ีจะก าจดัและการบ าบดัขยะที่เป็นของแข็งหรือไม่เป็นของแข็ง
ที่ไมเ่ป็นอนัตราย รวมถึงการด าเนินการฝังกลบขยะที่ไมเ่ป็นอนัตราย การก าจดัขยะที่ไม่เป็นอนัตรายโดย
การเผาหรือใช้เตาเผาหรือใช้วิธีอื่นๆ โดยมีผลหรือไม่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือไอน า้ เชือ้เพลิง
ทดแทน ก๊าซชีวภาพ เถ้าถ่านและผลพลอยได้อื่นๆ เพื่อน าไปใช้ต่อ ฯลฯ การบ าบดัขยะประเภท       
อินทรียสารเพื่อการก าจดั รวมทัง้ผลติภณัฑ์ปุ๋ ยอินทรีย์จากขยะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเผาของเสยีที่เป็นอนัตราย ดหูมูย่อ่ย 3822 
-  การด าเนินงานของสถานที่คดัแยกเพื่อน าวสัดกุลบัมาใช้ใหม่ได้  เช่น กระดาษ พลาสติก กระป๋อง

เคร่ืองดื่มและโลหะใช้แล้ว น ามาแยกให้เป็นประเภทเดียวกนั ดหูมูย่อ่ย 3830 
-  การก าจดัสารปนเปือ้น การท าความสะอาดพืน้ดิน น า้ การลดจ านวนสารพิษ ดหูมูย่อ่ย 3900 
38211 กำรบ ำบัดและกำรก ำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรำยโดยกำรฝังกลบอย่ำงถกูสุขอนำมัย 

การด าเนินการเก่ียวกับการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัยหรือถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อการก าจัด        
ของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตราย 

38212 กำรบ ำบัดและกำรก ำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรำยโดยกำรเผำด้วยเตำเผำขยะ 
การก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอนัตรายโดยการเผาด้วยเตาเผาขยะหรือการเผาให้เป็นเถ้าถ่านหรือ
วิธีการอื่นๆ (ไมร่วมการกองแล้วเผากลางแจ้ง) โดยมีผลหรือไม่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือ
ไอน า้ เชือ้เพลงิทดแทน ก๊าซชีวภาพ เถ้าถ่าน หรือผลพลอยได้อื่นๆ เพื่อน าไปใช้ตอ่ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเผาของเสยีที่เป็นอนัตราย (ยกเว้น กากสารกมัมนัตรังส)ี ดกิูจกรรม 38222 
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38213 กำรบ ำบัดและกำรก ำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรำยโดยวิธีชีวภำพ 
การบ าบัดและการก าจัดของเสียโดยการหมักและการย่อยสลายสารอินทรีย์  เช่น การผลิต         
ปุ๋ ยอินทรีย์จากขยะ การผลิตก๊าซเชือ้เพลิงทดแทนหรือก๊าซชีวภาพที่น าไปใช้เป็นเชือ้เพลิงใน          
การหงุต้มในครัวเรือน 

38219 กำรบ ำบัดและกำรก ำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรำยโดยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้       
ในที่อื่น 
การด าเนินการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการน าไปเทกองกลางแจ้ง เผากลางแจ้ง          
ทิง้ไว้ตามธรรมชาติ (เช่น ทะเล ที่ว่างเปลา่) การบ าบดัและการก าจดัของเสียที่ไม่เป็นอนัตราย     
โดยวิธีอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

 
3822  กำรบ ำบัดและกำรก ำจัดของเสียที่เป็นอันตรำย  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการบ าบดัและการก าจัดของเสียที่เป็นอนัตราย  ทัง้ที่เป็นของแข็งและไม่เป็นของแข็ง 
ได้แก่ วตัถรุะเบิด สารออกไซด์ วตัถไุวไฟ สารพิษ สารระคายเคือง สารก่อมะเร็ง สารกดักร่อน มลูฝอย  
ติดเชือ้และสารอื่นๆ ที่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและสิง่แวดล้อม รวมถึงการด าเนินการบ าบดัของเสียที่เป็น
อนัตราย การจดัการและการบ าบดั สตัว์มีพิษที่ยงัมีชีวิตหรือตายแล้ว  และขยะปนเปือ้นอื่นๆ การใช้
เตาเผาของเสียที่เป็นอนัตราย การก าจัดสินค้าใช้แล้ว เช่น ตู้ เย็น เพื่อก าจัดของเสียที่เป็นอนัตราย        
การบ าบดัและการก าจัดกากสารกัมมนัตรังสี การบ าบัดและการเคลื่อนย้ายกากสารกัมตรังสีจาก
โรงพยาบาล รวมทัง้การหอ่หุ้ม และเตรียมการบ าบดักากสารกมัมนัตรังสเีพื่อเก็บไว้ในสถานท่ีเก็บเฉพาะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเผาของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตราย ดหูมูย่อ่ย 3821 
-  การก าจดัสารปนเปือ้น การท าความสะอาดพืน้ดิน ผิวน า้ การลดจ านวนสารพิษ ดหูมูย่อ่ย 3900 
-  กระบวนการสกดัซ า้เชือ้เพลงินิวเคลยีร์ ดหูมูย่อ่ย 2011 
38221 กำรบ ำบัดและกำรก ำจัดกำกสำรกัมมันตรังสี 

การบ าบดัและการก าจดักากสารกมัมนัตรังสี การบ าบดัและการเคลือ่นย้าย กากสารกมัตรังสจีาก
โรงพยาบาล รวมทัง้การห่อหุ้ มและเตรียมการบ าบัด กากสารกัมมันตรังสีเพื่อเก็บไว้ใน        
สถานท่ีเก็บเฉพาะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กระบวนการสกดัซ า้เชือ้เพลงินิวเคลยีร์ ดกิูจกรรม 20113 

38222 กำรบ ำบัดและกำรก ำจัดของเสียที่เป็นอันตรำย ยกเว้น กำกสำรกัมมันตรังสี 
การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่เป็นอันตราย  ทัง้ที่เป็นของแข็งและไม่เป็นของแข็ง ได้แก่      
วตัถุระเบิด สารออกไซด์ วตัถุไวไฟ สารพิษ สารระคายเคือง สารก่อมะเร็ง สารกัดกร่อน             
มลูฝอยติดเชือ้และสารอื่นๆ ที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการด าเนินการ
บ าบดัของเสียที่เป็นอนัตราย การจดัการและการบ าบดัสตัว์มีพิษที่ยงัมีชีวิตหรือตายแล้ว  และ    
ขยะปนเปื้อนอื่นๆ การใช้เตาเผาของเสียที่เป็นอนัตราย การก าจัดสินค้าใช้แล้ว เช่น ตู้ เย็น           
เพื่อก าจดัของเสยีที่เป็นอนัตราย 

  



 

 
266 

แต่ไม่รวมถงึ 
-  การก าจดัของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตรายด้วยเตาเผาขยะ ดกิูจกรรม 38212 
-  การขจัดสิ่งปนเปื้อน การท าความสะอาด พืน้ดิน ผิวน า้ การลดสารพิษในวัสด ุ                       

ดกิูจกรรม 39000 
 
383  3830  38300 กำรน ำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมำใช้ใหม่  

การแปรรูปเศษและชิน้ส่วนโลหะและอโลหะ  เพื่อน ามาเป็นวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่            
โดยกระบวนการแปรสภาพทางกลหรือทางเคมี  รวมถึงการน าวสัดุกลบัมาจากของเสีย (1)        
แยกชนิดและแบง่กลุม่วสัดทุี่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้จากขยะที่ไม่เป็นอนัตราย (2) แยกชนิดและ
แบ่งกลุม่เพื่อน าวสัดกุลบัมาใช้ใหม่ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก กระป๋องโลหะบรรจุอาหาร และ
เคร่ืองดื่มที่ใช้แล้วมาแปรสภาพให้เป็นวัสดุที่น ากลบัมาใช้งานใหม่ได้  ตัวอย่างของการใช้
เคร่ืองจกัรหรือสารเคมีในการแปรสภาพที่ด าเนินการ คือ การใช้เคร่ืองจกัรบดอดัขยะที่เป็นโลหะ 
ได้แก่ รถยนต์ใช้แล้ว เคร่ืองซกัผ้า จกัรยาน ฯลฯ โดยการคดัและแยกประเภท การถอดชิน้สว่น
รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองรับโทรทศัน์และอปุกรณ์อื่นๆ ที่น าวสัดมุาแปรสภาพ การใช้เคร่ืองจกัร
เพื่อลดขนาดของเหล็กชิน้ใหญ่ ได้แก่ ตู้รถราง การฉีกเป็นชิน้ๆ ของขยะโลหะยานพาหนะที่หมด
สภาพด้วยการใช้เคร่ืองจกัร เช่น การตดั การอดัเพื่อลดขนาดลง การรือ้เรือ การแยกโลหะจาก    
ของเสียที่เกิดจากกระบวนการถ่ายรูป เช่น น า้ยาล้างฟิล์มหรือฟิล์มและกระดาษอัดภาพ          
การน ายางกลบัมาใช้ใหม่ เช่น ยางรถยนต์ใช้แล้ว เพื่อน ามาผลิตเป็นวตัถดุิบที่น ากลบัมาใช้ใหม่ 
การแยกประเภทและการปัน้พลาสติกเพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบ  ในการผลิตท่อ แจกันดอกไม้          
เม็ดพลาสติกและอื่นๆ การแปรรูป (ท าความสะอาด หลอมละลาย การบด) ขยะพลาสติกหรือ     
ยางให้เป็นเม็ดเล็ก การบด การท าความสะอาดและการคดัแยกเคร่ืองแก้ว การบด  การท า      
ความสะอาดและการคดัแยกประเภทขยะอื่นๆ เช่น ขยะหรือของเสียที่เกิดจากการรือ้ถอน       
การแปรรูปน า้มันและไขมันใช้แล้วจากการปรุงอาหารเพื่อให้เป็นวัตถุดิบที่น ากลบัมาใช้ใหม่  
รวมทัง้การแปรรูปของเหลือจากอาหาร เคร่ืองดื่ม ยาสูบ และของเหลือใช้ให้เป็นวตัถุดิบ                
ที่น ากลบัมาใช้ใหม ่
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ (ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเองหรือไม่) จากวตัถดุิบที่น ากลบัมาใช้ใหม่     

เช่น เส้นด้ายจากฝ้าย การผลติเยื่อกระดาษจากกระดาษที่ใช้แล้ว การหลอ่ดอกยางใหม่ หรือ
การผลติโลหะจากเศษโลหะ ดหูมูย่อ่ยที่เก่ียวข้องในหมวดใหญ่ C (การผลติ) 

-  กระบวนการสกดัซ า้เชือ้เพลงินิวเคลยีร์ ดหูมูย่อ่ย 2011 
-  การบ าบดัและก าจดัของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตราย ดหูมูย่อ่ย 3821 
-  การบ าบดัขยะประเภทอินทรียสารเพื่อการก าจดั ดหูมูย่อ่ย 3821 
-  การผลติพลงังานจากการเผาขยะที่ไมเ่ป็นอนัตรายโดยการใช้เตาเผา ดหูมูย่อ่ย 3821 
-  การก าจดัสนิค้าใช้แล้ว เช่น ตู้ เย็น เพือ่ก าจดัของเสยีที่เป็นอนัตราย ดหูมูย่อ่ย 3822 
-  การบ าบดัและการเคลือ่นย้ายกากสารกมัมนัตรังสจีากโรงพยาบาล ฯลฯ ดหูมูย่อ่ย 3822 
-  การบ าบดัและการก าจดัสารพิษและขยะปนเปือ้น ดหูมูย่อ่ย 3822 
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-  การถอดชิน้สว่นรถยนต์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองรับโทรทศัน์และอปุกรณ์อื่นๆ เพื่อน าชิน้สว่นที่ยงั
ใช้การได้ท าการจ าหนา่ยตอ่ไป ดหูมวดใหญ่ G 

-  การขายสง่วตัถทุี่แปรสภาพแล้ว ดหูมูย่อ่ย 4669 
39  กิจกรรมกำรบ ำบัด และกำรจัดบริกำรเก็บของเสียอื่นๆ  

หมวดยอ่ยนีร้วมทัง้การให้บริการเก่ียวกบัการบ าบดั เช่น การท าความสะอาดอาคารที่ปนเปือ้นสารอนัตราย 
และสถานท่ีบริเวณพืน้ดิน พืน้ผิวน า้หรือน า้ใต้ดิน 

 
390  3900  39000 กิจกรรมกำรบ ำบัดและกำรจัดบริกำรเก็บของเสียอื่นๆ  

การก าจดัสารปนเปือ้นในดินและในน า้ใต้ดินบริเวณที่มีมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก
สถานท่ีตัง้นัน้ๆ ด้วยการใช้วิธีเชิงกล ทางเคมีหรือทางชีวภาพ การก าจดัสารปนเปือ้นของโรงงาน
อตุสาหกรรมหรือบริเวณรอบโรงงาน รวมทัง้โรงงานนิวเคลียร์และบริเวณรอบโรงงาน การก าจดั
สารปนเปือ้นและการท าความสะอาดบนผิวน า้หลงัจากที่เกิดมลพิษจากอบุตัิเหตุ  เช่น ด้วยวิธี  
การเก็บสารพิษหรือด้วยวิธีการใช้สารเคมี การท าความสะอาดบริเวณพืน้ดินที่มีน า้มนัร่ัวไหล        
และมีมลพิษอื่นๆ บนพืน้ผิวน า้ ในมหาสมุทร ในทะเลและบริเวณริมฝ่ังทะเล การลดปริมาณ            
แอสเบสทอส สทีี่มีสว่นประกอบของตะกัว่และวสัดทุี่มีพิษอื่นๆ การกู้กบัระเบิดและสิ่งที่คล้ายกนั 
(รวมถึงการท าให้ระเบิด) รวมทัง้กิจกรรมควบคมุมลพิษด้วยวิธีเฉพาะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การบ าบดัและการก าจดัของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตราย ดหูมูย่อ่ย 3821 
-  การบ าบดัและการก าจดัของเสยีที่เป็นอนัตราย ดหูมูย่อ่ย 3822 
-  การกวาดถนนและการล้างถนน ฯลฯ ดหูมูย่อ่ย 8129 
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หมวดใหญ่ F : กำรก่อสร้ำง 
 (Construction) 
 

หมวดใหญ่นีร้วมถึงการก่อสร้างทั่วไป การก่อสร้างเฉพาะทางและงานทางด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งรวม       
งานก่อสร้างใหม่ การซ่อม ต่อเติมและการดดัแปลง การติดตัง้ชิน้สว่นส าเร็จรูปหรือโครงสร้างในเขตก่อสร้าง รวมทัง้
การก่อสร้างอาคารชัว่คราว  

การก่อสร้างทั่วไป หมายถึง การก่อสร้างที่อยู่อาศัยทัง้หมด อาคารส านักงาน อาคารคลงัสินค้า             
อาคารสาธารณะ และอาคารด้านสาธารณปูโภค อาคารด้านการเกษตรกรรม ฯลฯ หรือการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา 
เช่น ทางพิเศษ ถนน สะพาน อโุมงค์ ทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือและสิ่งก่อสร้างในน า้อื่นๆ ระบบชลประทาน          
ระบบระบายน า้ สิ่งอ านวยความสะดวกโรงงานอตุสาหกรรม การวางท่อและการติดตัง้ระบบสายสง่ไฟฟ้า สิ่งอ านวย
ความสะดวกของสนามกีฬา ฯลฯ  

งานเหลา่นีส้ามารถด าเนินการโดยเจ้าของกิจการหรือด าเนินการโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง
ในบางสว่นของงาน ซึ่งอาจเป็นงานเหมารวมหรือใช้ผู้ รับช่วงต่อ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยรวมของโครงการก่อสร้าง     
จะจดัอยูใ่นหมวดนีด้้วย และยงัรวมถึงการซอ่มอาคารและงานวิศวกรรม  

หมวดใหญ่นีร้วมถึงการก่อสร้างอาคาร พร้อมสว่นประกอบ (หมวดยอ่ย 41) งานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา 
พร้อมสว่นประกอบ (หมวดยอ่ย 42) เช่นเดียวกบักิจกรรมงานก่อสร้างเฉพาะทาง ถ้าด าเนินงานโดยเป็นสว่นหนึ่งของ
กระบวนการก่อสร้าง (หมวดย่อย 43) การเช่าอุปกรณ์การก่อสร้างพร้อมผู้ปฏิบตัิงานถูกจ าแนกไว้กับกิจกรรม           
การก่อสร้างที่เก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์ชนิดนัน้ๆ  

นอกจากนัน้หมวดนีย้ังรวมถึงการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารหรืองานวิศวกรรมโยธา โดยน าข้อมูล        
ด้านการเงิน เทคนิคและกายภาพ มาพิจารณาประกอบเพื่อน าไปสู่การขาย ถ้ากิจกรรมนีไ้ม่ด าเนินไปเพื่อการขาย       
แต่เพื่อใช้งาน (เช่น ให้เช่าพืน้ที่ในอาคาร กิจกรรมการผลิตในโรงงานอตุสาหกรรม) จะไม่จดัไว้ในหมวดนี ้ แต่จะ       
ขึน้อยูก่บัการปฏิบตัิงานนัน้เป็นหลกั เช่น อสงัหาริมทรัพย์ โรงงานอตุสาหกรรม ฯลฯ 

 
41  กำรก่อสร้ำงอำคำร  

หมวดย่อยนีร้วมถึงการก่อสร้างอาคารทกุชนิด ทัง้การก่อสร้างใหม่ การซ่อม การต่อเติมและ การดดัแปลง 
การติดตัง้ชิน้สว่นส าเร็จรูปหรือโครงสร้างในเขตก่อสร้างและการก่อสร้างอาคารชัว่คราว  ยงัรวมถึงการก่อสร้าง
อาคารที่อยู่อาศยั อาคารส านกังาน อาคารคลงัสินค้า อาคารสาธารณะ และอาคารด้านสาธารณปูโภค อาคาร
ด้านการเกษตร ฯลฯ 

 
410  4100  กำรก่อสร้ำงอำคำร  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการก่อสร้างที่พกัอาศยั และการก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่พกัอาศยั ที่ด าเนินการโดยเจ้าของ
กิจการเพื่อขาย โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง รวมทัง้การก่อสร้างที่ด าเนินการบางสว่นหรือ
การก่อสร้างแบบเหมารวมก็จัดอยู่ในกลุม่นี  ้ แต่ถ้าบางส่วนเป็นการด าเนินการเฉพาะทางจะจัดไว้ใน
หมวดยอ่ย 43 (กิจกรรมการก่อสร้างที่ต้องใช้ผู้ช านาญการเฉพาะด้าน) รวมถึงการก่อสร้างที่พกัอาศยัทกุ
ประเภท เช่น บ้านเดี่ยว อาคารอยูอ่าศยัรวม รวมทัง้อาคารสงู การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พกัอาศยั เช่น 
อาคารเพื่อการผลิตสินค้า เช่น โรงงาน โรงซ่อม โรงงานประกอบชิน้สว่น โรงพยาบาล โรงเรียน อาคาร 
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ส านกังาน โรงแรม อาคารเก็บสินค้า ศนูย์การค้า ภตัตาคาร ท่าอากาศยาน สิ่งอ านวยความสะดวกของ
สนามกีฬาในร่ม อาคารจอดรถ รวมถึงที่จอดรถใต้ดิน คลงัสินค้า ศาสนสถาน การประกอบอาคาร
ส าเร็จรูปบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง รวมทัง้การดดัแปลง หรือปรับปรุงอาคารท่ีอยูอ่าศยัเดิม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การติดตัง้ชิน้สว่นส าเร็จรูปท่ีไมใ่ช่งานคอนกรีต ดหูมวดยอ่ย 16 และ 25 
-  การก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค สิ่งอ านวยความสะดวก ยกเว้น ตวัอาคารของโรงงานอตุสาหกรรม 

ดหูมูย่อ่ย 4290 
-  กิจกรรมทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดหูมูย่อ่ย 7110 
-  งานการบริหารโครงการก่อสร้าง ดหูมูย่อ่ย 7110 
41001 กำรก่อสร้ำงอำคำรที่พักอำศัย 

การก่อสร้างอาคารที่เป็นที่พักอาศยัทุกประเภท บ้านเดี่ยว อาคารอยู่อาศัยรวมอาคารสูง          
การดัดแปลงหรือการปรับปรุงอาคารที่อยู่อาศัยเดิม  การประกอบอาคารเพื่อการอยู่อาศัย
ส าเร็จรูปบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 

41002 กำรก่อสร้ำงอำคำรที่ไม่ใช่ที่พักอำศัย 
การก่อสร้าง การก่อสร้างอาคาร/สิง่ก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่พกัอาศยัทกุประเภท อาคาร/สิ่งก่อสร้างเพื่อ
การผลิตสินค้า เช่น โรงงาน โรงซ่อม โรงงานประกอบชิน้สว่น โรงพยาบาล โรงเรียน อาคาร
ส านกังาน ศาสนสถาน โรงแรม ร้านค้า ศนูย์การค้า ภตัตาคาร ท่าอากาศยาน สิ่งอ านวย        
ความสะดวกของสนามกีฬาในร่ม เช่น สนามเทนนิสในร่ม โรงยิม สถานที่ส าหรับเล่นกีฬา           
ในร่มทัว่ไป โรงเก็บเรือ ลานน า้แข็ง ฯลฯ คลงัสินค้า อาคารจอดรถ รวมถึงที่จอดรถใต้ดิน           
การดดัแปลงหรือปรับปรุงอาคารที่ไม่ใช่ที่พกัอาศยัเดิม  การประกอบอาคารที่ไม่ใช่ที่พกัอาศยั
ส าเร็จรูปบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง การบรูณะโบราณสถานและอาคาร 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การติดตัง้ชิน้สว่นส าเร็จรูปท่ีไมใ่ช่งานคอนกรีต ดหูมวดยอ่ย 16 และ 25 
-  การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก ยกเว้น ตวัอาคารของโรงงาน

อตุสาหกรรม ดกิูจกรรม 42901 
-  การก่อสร้างสิง่อ านวยความสะดวกของสนามกีฬากลางแจ้ง ดกิูจกรรม 42909 

 
42  งำนวิศวกรรมโยธำ  

หมวดย่อยนีร้วมถึงการก่อสร้างทัว่ๆ ไปทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างใหม่การซ่อม การต่อเติม
และการดดัแปลง การติดตัง้ชิน้สว่นส าเร็จรูปหรือโครงสร้างในเขตก่อสร้าง รวมทัง้การก่อสร้างอาคารชัว่คราว 
นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการก่อสร้างที่ใช้เคร่ืองจกัรหนกั เช่น ทางพิเศษถนน สะพาน อโุมงค์ ทางรถไฟ สนามบิน 
ทา่เรือและสิง่ก่อสร้างในน า้อื่นๆ ระบบชลประทาน ระบบระบายน า้ สิ่งอ านวยความสะดวกโรงงานอตุสาหกรรม 
การวางท่อ และติดตัง้ระบบสายสง่ไฟฟ้า สิ่งอ านวยความสะดวกของสนามกีฬากลางแจ้ง ฯลฯ ซึ่งงานเหลา่นี ้
สามารถด าเนินการเองโดยเจ้าของกิจการ หรือโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้างในบางสว่นของงาน       
ซึง่อาจเป็นงานเหมารวมหรือใช้ผู้ รับช่วงตอ่ 
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421  4210  กำรก่อสร้ำงถนนและทำงรถไฟ 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการก่อสร้างทางพิเศษ  ถนนหลัก ถนน ซอย ทางเดินรถและทางเท้าอื่นๆ                      
งานพืน้ผิวถนนหลกั ถนน ซอย ทางหลวง สะพานหรืออโุมงค์ เช่น การราดยางมะตอยถนน การทาสี
เคร่ืองหมายต่างๆ บนถนน การติดตัง้เคร่ืองกัน้ สญัญาณจราจรและอื่นๆ การก่อสร้างสะพาน รวมทัง้
สะพานส าหรับทางยกระดบั การก่อสร้างอโุมงค์ การก่อสร้างทางรถไฟและรถใต้ดิน รวมทัง้การก่อสร้าง
ทางวิ่งของเคร่ืองบิน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การติดตัง้ระบบไฟถนนและสญัญาณไฟ ดหูมูย่อ่ย 4321 
-  กิจกรรมทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดหูมูย่อ่ย 7110 
-  งานการบริหารโครงการท่ีเก่ียวข้องกบังานของวิศวกรรมโยธา ดหูมูย่อ่ย 7110 
42101 กำรก่อสร้ำงถนน สะพำนและอุโมงค์ 

การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ถนน ทางเดินรถและทางเดินเท้าอื่นๆ การท างานบนพืน้ผิวของถนน      
ทางหลวง สะพานหรืออโุมงค์ การราดยางมะตอยถนน การทาสีเคร่ืองหมายต่างๆ บนถนน       
การติดตัง้เคร่ืองกัน้ สญัญาณจราจรและอื่นๆ การก่อสร้างสะพาน รวมทัง้สะพานส าหรับ         
ทางยกระดบั การก่อสร้างอโุมงค์ รวมถึงการขดุเจาะอโุมงค์รถไฟใต้ดิน การก่อสร้างทางวิ่งของ
เคร่ืองบิน รวมถึงทางขบัและลานจอดอากาศยาน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การติดตัง้ระบบไฟถนนและสญัญาณไฟ ดกิูจกรรม 43210 
-  กิจกรรมทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดหูมูย่อ่ย 7110 
-  งานการบริหารโครงการท่ีเก่ียวข้องกบังานวิศวกรรมโยธา ดกิูจกรรม 71102 

42102 กำรก่อสร้ำงทำงรถไฟและรถใต้ดิน 
การก่อสร้างทางรถไฟและทางรถใต้ดิน การโรยหินทางรถไฟและวางรางรถไฟ การติดตัง้อปุกรณ์
ตัดต่อทางไฟฟ้า  เคร่ืองประแจและอุปกรณ์สับราง  การก่อสร้างระบบควบคุมและ                 
ระบบความปลอดภยัส าหรับทางรถไฟ การก่อสร้างทางรถไฟยกระดบัและระบบรถกระเช้า        
ลอยฟ้า การปรับปรุงหรือการซอ่มรางรถไฟ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดหูมูย่อ่ย 7110 
-  งานบริหารโครงการท่ีเก่ียวข้องกบังานวิศวกรรมโยธา ดกิูจกรรม 71102 

 
422  4220  กำรก่อสร้ำงโครงกำรสำธำรณูปโภค  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการก่อสร้างท่อล าเลียงและอาคารที่เก่ียวข้อง  และโครงสร้างต่างๆ ที่เป็นสว่นประกอบ    
ในระบบเหล่านัน้ ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาเพื่อการวางท่อทางไกล  การติดตัง้
สายสญัญาณสื่อสารและสายสง่ไฟฟ้าก าลงั การวางท่อในเมือง การติดตัง้สายสญัญาณสื่อสารและ    
สายสง่ไฟฟ้าก าลงัในเมืองซึ่งเป็นสว่นประกอบของงานในเมือง  การวางท่อประปาซึ่งเป็นท่อเมนและ     
ท่อย่อย ระบบชลประทาน (คลองส่งน า้) อ่างเก็บน า้ การก่อสร้างและการซ่อมระบบก าจดัของเสีย 
สถานท่ีทิง้ขยะ สถานีสบู โรงไฟฟ้า รวมทัง้การขดุบอ่น า้ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  งานการบริหารโครงการท่ีเก่ียวข้องกบังานของวิศวกรรมโยธา ดหูมูย่อ่ย 7110 
42201 กำรก่อสร้ำงโครงกำรสำธำรณูปโภคเกี่ยวกับน ำ้ น ำ้มันและก๊ำซ 

การก่อสร้างท่อล าเลียง (น า้ น า้มนั ก๊าซและของเหลวอื่นๆ) เพื่อวางท่อทางไกล การวางท่อ        
ในเมืองหรือท้องถ่ิน รวมถึงอาคาร/สิ่งก่อสร้างที่เก่ียวข้องที่เป็นสว่นประกอบในระบบเหลา่นัน้      
การก่อสร้างท่อล าเลียงน า้มนั ก๊าซ รวมถึง เคมีภณัฑ์ น า้มนัดิบจากถ่านหินทัง้ทางบกหรือใต้น า้ 
การก่อสร้างท่อประปา ซึ่งเป็นท่อเมนและท่อย่อย การก่อสร้างระบบชลประทาน (คลองสง่น า้) 
การก่อสร้างระบบระบายน า้/สิ่งปฏิกูล รวมถึงการซ่อม การก่อสร้างภาชนะ การก่อสร้างและ
ซ่อมแซมระบบก าจดัน า้เสีย โรงบ าบดัน า้เสีย สถานีสบูน า้ การขดุบ่อน า้ การติดตัง้ระบบสบูน า้ 
รวมถึงการติดตัง้ระบบบอ่เกรอะ 

42202 กำรก่อสร้ำงโครงกำรสำธำรณูปโภคเกี่ยวกับสำยส่งไฟฟ้ำก ำลังและสำยสัญญำณสื่อสำร 
การติดตัง้สายสง่ไฟฟ้าก าลงั สายเคเบิลและสายสญัญาณสื่อสารต่างๆ ทัง้ทางไกลในเมืองหรือ
ท้องถ่ิน รวมถึงอาคาร/สิง่ก่อสร้างที่เก่ียวข้อง ซึง่เป็นสว่นประกอบในระบบเหลา่นัน้ การติดตัง้และ
การซ่อมสายไฟ สายเคเบิลสายโทรศพัท์และสายสื่อสารต่างๆ ทัง้เหนือพืน้ดิน ใต้น า้หรือใต้ดิน 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า สถานีแปลงไฟฟ้า รวมถึงโรงไฟฟ้าย่อยที่ท าการจ่ายไฟฟ้าให้ในเมืองหรือ
ท้องถ่ิน การก่อสร้างเสาสง่สญัญาณโทรคมนาคม 

 
429  4290  กำรก่อสร้ำงโครงกำรวิศวกรรมโยธำอื่นๆ  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค สิ่งอ านวยความสะดวก ยกเว้น ตวัอาคารของโรงงาน
อตุสาหกรรม เช่นโรงกลัน่น า้มนั โรงงานอตุสาหกรรมเคมี การก่อสร้างทางระบายน า้ ท่าเรือและท่าน า้    
ทา่เทียบเรือส าราญ (ทา่จอดเรือ) ประตนู า้ ฯลฯ เขื่อนและฝาย การขดุลอกคลองทางเดินน า้ การก่อสร้าง
ที่นอกเหนือจากอาคาร เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกของสนามกีฬากลางแจ้ง นอกจากนีย้งัรวมถึง        
พืน้ท่ีแยกสว่นเพื่อการพฒันาที่ดิน (เช่น การตดัถนน โครงสร้างพืน้ฐานของสาธารณปูโภค) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  งานการบริหารโครงการท่ีเก่ียวข้องกบังานของวิศวกรรมโยธา ดหูมูย่อ่ย 7110 
42901 กำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (ยกเว้น ตัวอำคำรของโรงงำน

อุตสำหกรรม) และโครงกำรวิศวกรรมโยธำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในน ำ้ 
การก่อสร้างและการซ่อมท่าเรือ ท่าเทียบเรือ ท่าน า้ ประตนู า้ ที่จอดเรือเลียบตามชายฝ่ัง ที่จอด
เรือคอยาว ที่จอดเรือขนาดเล็ก ท่าเทียบเรือส าราญ (ท่าจอดเรือ) เขื่อนหรือฝาย ทางเดินที่ยื่นลง
ในทะเล อูเ่รือ รวมถึงการติดตัง้ชิน้สว่นส าเร็จรูป การก่อสร้างและการซอ่มที่กัน้น า้ เขื่อนระบายน า้ 
ประตรูะบายน า้ ประตนู า้บานเลื่อน อู่ซ่อมเรือ และโครงสร้างเชิงกลที่ได้จากพลงัน า้ที่คล้ายกนั 
การก่อสร้างและการซ่อมเขื่อนและพนงั การขดุลอกทางน า้ การเคลื่อนย้ายหินและตะกอนและ
งานก่อสร้างทัว่ไปอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัน า้ การด าเนินงานใต้น า้ (โดยนกัประดาน า้ มนษุย์กบหรือ
เทคนิคอื่นๆ) และงานวิศวกรรมชลศาสตร์ตา่งๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภคเก่ียวกบัน า้ ดกิูจกรรม 42201 
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42909 กำรก่อสร้ำงโครงกำรวิศวกรรมโยธำอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก (ยกเว้น ตัวอาคารของโรงงาน
อตุสาหกรรม) การก่อสร้างและการซ่อมเหมืองแร่ เช่น สถานีล าเลียงและระบายแร่ อุโมงค์     
เหมืองแร่ การก่อสร้างและการซ่อมสิ่งอ านวยความสะดวกของสนามกีฬากลางแจ้ง  รวมถึงพืน้ที่
แยกสว่นเพื่อการพฒันาที่ดิน (เช่น ตดัถนนและโครงสร้างพืน้ฐานของระบบสาธารณปูโภค) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การก่อสร้างอาคารท่ีไมใ่ช่ที่พกัอาศยั ดกิูจกรรม 41002 
-  การก่อสร้างสระวา่ยน า้กลางแจ้ง ดกิูจกรรม 43909 
-  การจดัสรรท่ีดินโดยไมไ่ด้พฒันาที่ดิน ดหูมูใ่หญ่ 681 
-  กิจกรรมการให้ค าปรึกษาส าหรับโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัวิศวกรรมโยธา ดกิูจกรรม 71102 

 
43  งำนก่อสร้ำงเฉพำะทำง  

หมวดยอ่ยนีร้วมถึงการก่อสร้างที่ต้องใช้ผู้ช านาญการเฉพาะด้าน เช่น การก่อสร้างบางสว่นของอาคาร และ
งานวิศวกรรมโยธา หรือการเตรียมงานที่ต้องอาศยัความช านาญการ ทกัษะเฉพาะทางหรือเคร่ืองมือ อปุกรณ์
พิเศษ เช่น งานเสาเข็ม งานฐานราก งานคอนกรีต งานก่ออิฐ งานเรียงหิน งานนัง่ร้าน งานมงุหลงัคา ฯลฯ        
การติดตัง้โครงเหล็กจะไม่จัดอยู่ในหมวดย่อยนี  ้ ถ้าชิน้ส่วนโครงเหล็กไม่ได้ผลิตจากหน่วยงานเดียวกัน             
การก่อสร้างเฉพาะทางส่วนใหญ่ด าเนินงานโดยผู้ รับเหมาย่อย โดยเฉพาะการซ่อมที่เจ้าของท าเอง  รวมถึง        
การก่อสร้างอาคารส าเร็จรูปและการก่อสร้างเต็มรูปแบบ และยงัรวมถึงการติดตัง้ส่วนประกอบให้สมบูรณ์ 
กิจกรรมเหลา่นีท้ าที่สถานที่ก่อสร้างแม้ว่างานบางสว่นจะด าเนินการจากโรงงาน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่            
การติดตัง้ระบบทอ่ ระบบท าความร้อน ระบบปรับอากาศ สายอากาศ ระบบสญัญาณแจ้งเหตแุละงานไฟฟ้าอื่นๆ 
ระบบเคร่ืองพ่นน า้ ลิฟต์และบนัไดเลื่อน ฯลฯ และยงัรวมถึงงานติดตัง้ฉนวน (กนัน า้ กนัความร้อน กนัเสียง)      
งานแผ่นโลหะ งานเคร่ืองท าความเย็น การติดตัง้ระบบไฟแสงสว่างและระบบสญัญาณจราจร รางรถไฟ 
สนามบิน ท่าเรือ รวมทัง้การซ่อมงานดงักลา่ว งานตกแต่งอาคาร งานสว่นประกอบต่างๆ เช่น ติดกระจก         
ฉาบผนงัตึก ทาสีพืน้และผนงั ปูกระเบือ้ง ปูพืน้ ปูพรม บุวอลเปเปอร์ ฯลฯ งานหินขดั งานตกแต่งไม้                
งานกนัเสยีง งานท าความสะอาดผิวนอกอาคาร ฯลฯ และยงัรวมถึงการซอ่มงาน ดงักลา่ว การเช่าอปุกรณ์ที่ใช้ใน
งานก่อสร้างโดยมีผู้ปฏิบตัิงาน จดัอยูใ่นประเภทกิจกรรมการก่อสร้างเก่ียวเนื่อง 

 
431  กำรรือ้ถอนและกำรเตรียมสถำนที่ก่อสร้ำง  

หมู่ใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมการเตรียมสถานที่ก่อสร้างส าหรับก่อสร้างภายหลัง  รวมทัง้การรือ้ถอนจาก        
โครงสร้างเดิม 
 
4311  43110 กำรรือ้ถอน  

การรือ้ถอนหรือการทบุอาคาร และโครงสร้างอื่นๆ 
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4312  43120 กำรเตรียมสถำนที่ก่อสร้ำง  
การเตรียมสถานที่เพื่อการก่อสร้าง ได้แก่ การเตรียมพืน้ที่ก่อสร้าง งานดิน ได้แก่ งานขดุ-ถม     
ปรับระดบับริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง ขดุค ูขนย้ายหิน ระเบิดหิน ฯลฯ การเตรียมบริเวณท าเหมือง เช่น 
การขนย้ายสิง่กีดขวาง การพฒันาและการเตรียมสถานท่ีท าเหมือง ยกเว้น สถานท่ีของน า้มนัและ
ก๊าซ การเจาะ การเจาะดินและเก็บตวัอย่างวสัดุในงานก่อสร้าง  สภาพทางภูมิศาสตร์และ
ธรณีวิทยาหรือเพื่อวตัถุประสงค์ที่คล้ายกัน นอกจากนีย้งัรวมถึงการก่อสร้าง การระบายน า้
บริเวณก่อสร้าง การระบายน า้เพื่อการเกษตรหรือบริเวณพืน้ป่า และการแผ้วถางบริเวณเหมือง
หรืออื่นๆ (รวมทัง้การระเบิดเหมือง) จากบริเวณก่อสร้าง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขดุเจาะเพื่อหาบอ่น า้มนัหรือหลมุก๊าซ ดหูมูย่อ่ย 0610 และ 0620 
-  การเจาะทดสอบและการตรวจสอบหลมุเจาะ เพื่อการท าเหมือง (ที่นอกเหนือจากการขดุเจาะ

น า้มนัและก๊าซ) ดหูมูย่อ่ย 0990 
-  การก าจดัสารปนเปือ้นในดิน ดหูมูย่อ่ย 3900 
-  การขดุบอ่น า้ ดหูมูย่อ่ย 4220 
-  การจมโครงสร้าง ดหูมูย่อ่ย 4390 
-  การส ารวจบอ่น า้มนัและหลมุก๊าซ การส ารวจทางธรณีฟิสกิส์ ธรณีวิทยาและการส ารวจโดยใช้

คลืน่ไหวสะเทือน ดหูมูย่อ่ย 7110 
 

432  กิจกรรมกำรติดตัง้ไฟฟ้ำ ระบบท่อ และสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ 
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมการติดตัง้ซึ่งสนบัสนนุการใช้ประโยชน์ของอาคารนัน้ๆ รวมทัง้การติดตัง้ระบบไฟฟ้า 
ระบบทอ่ (น า้ ก๊าซและระบบก าจดัของเสยี) ระบบท าความร้อนและระบบปรับอากาศ ลฟิต์ ฯลฯ 

 
4321  43210 กำรติดตัง้ไฟฟ้ำ  

การติดตัง้ระบบทกุประเภทของอาคาร และงานโครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธา รวมถึงการติดตัง้    
ข้อต่อและการเดินสายไฟ การเดินสายโทรคมนาคมสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรทศัน์    
ทางสายเคเบิล รวมทัง้เส้นใยน าแสง จานดาวเทียม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบเตือนอคัคีภยั 
ระบบรักษาความปลอดภยั ไฟถนนและสญัญาณไฟ ไฟทางวิ่งของเคร่ืองบิน นอกจากนีย้งัรวมถึง
การเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รวมทัง้แผงไฟฟ้าควบคมุความร้อน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การติดตัง้สายสญัญาณสือ่สารและสง่ไฟฟ้าก าลงั ดหูมูย่อ่ย 4220 
-  การควบคมุระบบสญัญาณเตือนภยัอิเลก็ทรอนิกส์แบบทัว่ไปและแบบทางไกล เช่น สญัญาณ

รักษาความปลอดภยัและสญัญาณเตือนอคัคีภยั รวมทัง้การบ ารุงรักษา ดหูมูย่อ่ย 8020 
 

4322  กำรติดตัง้ระบบท่อ ระบบท ำควำมร้อนและระบบปรับอำกำศ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการติดตัง้ระบบท่อ  ระบบท าความร้อนและระบบปรับอากาศ รวมทัง้การต่อเติม        
การเปลี่ยนแปลง การซ่อมและบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนีย้งัรวมถึงการติดตัง้        
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ระบบภายในอาคารหรือตามโครงการก่อสร้าง เช่น ระบบท าความร้อน (ไฟฟ้า ก๊าซและน า้มนั) เตาหลอม 
หอผึ่งลมเย็น  เคร่ืองท าน า้ ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ การต่อท่อประปาและอุปกรณ์สุขภัณฑ์                
ระบบระบายอากาศ ระบบท าความเย็นหรือเคร่ืองปรับอากาศและท่อต่อ การติดตัง้ท่อก๊าซ การวางท่อ    
ไอน า้ ระบบดบัไฟด้วยเคร่ืองพน่น า้ระบบรดน า้ต้นไม้อตัโนมตัิ รวมทัง้งานการติดตัง้ทอ่ชนิดตา่งๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การติดตัง้แผงไฟฟ้าควบคมุความร้อน ดหูมูย่อ่ย 4321 
43221 กำรติดตัง้ระบบประปำและระบำยน ำ้ 

การติดตัง้ระบบประปา และระบายน า้ การต่อเติม การเปลี่ยนแปลง การซ่อมและบ ารุงรักษา
ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการติดตัง้ระบบภายในอาคารหรือตามโครงการ
ก่อสร้าง เช่น ท่อน า้ร้อนและน า้เย็น การติดตัง้ระบบดบัไฟด้วยเคร่ืองพ่นน า้ ระบบรดน า้ต้นไม้
อตัโนมตัิ การต่อท่อประปาและอปุกรณ์สขุภณัฑ์ อปุกรณ์จ่ายน า้แบบใช้แรงดนัส าหรับดบัเพลิง 
(รวมทัง้หวัดบัเพลิงที่ประกอบด้วยสายยางและท่อพ่น) ท่อก าจดัสิ่งปฏิกูล รวมทัง้ท่อระบายน า้
และบอ่เกรอะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การก่อสร้างระบบประปาและระบบระบายน า้ /สิ่ งปฏิกูลเพื่อการสาธารณูปโภค                      

ดกิูจกรรม 42201 
43222 กำรติดตัง้ระบบท ำควำมร้อน 

การติดตัง้ระบบท าความร้อน การต่อเติม การเปลี่ยนแปลง การซ่อมและบ ารุงรักษาระบบและ
อปุกรณ์ตา่งๆ นอกจากนัน้ยงัรวมถึงระบบท าความร้อนภายในอาคารหรือตามโครงการก่อสร้าง  
การติดตัง้ระบบทอ่ ระบบท าความร้อน ไฟฟ้า ก๊าซ น า้มนั) ระบบควบคมุความร้อนจากสว่นกลาง 
เตาหลอม หอผึ่งลมเย็น เคร่ืองท าน า้ร้อนพลงังานแสงอาทิตย์ การวางท่อไอน า้ การติดตัง้         
การซ่อมและบ ารุงรักษาท่อก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซออกซิเจนที่ใช้ในโรงพยาบาล และการติดตัง้ท่อ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การก่อสร้างทอ่สง่ (น า้ น า้มนั ก๊าซและของเหลวอื่นๆ) เพื่อวางทอ่ทางไกล การวางท่อในเมือง 

หรือท้องถ่ินของโครงการสาธารณปูโภค ดกิูจกรรม 42201 
-  การติดตัง้แผงไฟฟ้าควบคมุความร้อน ดกิูจกรรม 43210 

43223 กำรติดตัง้ระบบระบำยอำกำศ 
การติดตัง้ระบบระบายอากาศ การต่อเติม การเปลี่ยนแปลง การซ่อมและบ ารุงรักษาระบบและ
อปุกรณ์ตา่งๆ นอกจากนัน้ยงัรวมถึงระบบระบายอากาศภายในอาคารหรือตามโครงการก่อสร้าง 
ระบบท าความเย็น หรือเคร่ืองปรับอากาศ และทอ่ตอ่ รวมถึงทอ่ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
4329  กำรติดตัง้สิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ 

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการติดตัง้อุปกรณ์ที่นอกเหนือไปจากระบบไฟฟ้า  ระบบท่อ ระบบความร้อนและ        
ระบบปรับอากาศ หรือเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมในอาคาร และโครงสร้างวิศวกรรมโยธา รวมถึงการซ่อม
และบ ารุงรักษา การติดตัง้ระบบและอปุกรณ์ตา่งๆ ภายในอาคารหรือในโครงการก่อสร้างอื่นๆ เช่น ลิฟต์ 
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บนัไดเลื่อน ประตอูตัโนมตัิ ประตหูมนุ สายลอ่ฟ้า ระบบดดูฝุ่ นเพื่อท าความสะอาด ฉนวนกนัความร้อน 
กนัเสยีงหรือกนัการสัน่สะเทือน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม ดหูมูย่อ่ย 3320 
43291 กำรติดตัง้ฉนวน 

การติดตัง้ฉนวน การซ่อมและบ ารุงรักษาฉนวนในอาคารและโครงสร้างวิศวกรรมโยธา           
ฉนวนกันความร้อน กันเสียง หรือกันสะเทือน ฉนวนป้องกนัความร้อน ท่อน า้ร้อนและน า้เย็น     
หม้อน า้ ฉนวนที่เก่ียวข้องกบังานป้องกนัไฟ 

43299 กำรติดตัง้สิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การติดตัง้ การซ่อมและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ที่นอกเหนือจากระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ      
ท าความร้อนและระบบปรับอากาศหรือเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในอาคารและโครงสร้าง           
ทางวิศวกรรมโยธา การติดตัง้ระบบและอปุกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารหรือโครงการก่อสร้างอื่นๆ 
เช่น ลิฟต์ บนัไดเลื่อน ประตูอตัโนมตัิ ประตูหมนุ สายลอ่ฟ้า รางน า้ กนัสาด ผ้าใบบงัแดด          
ลูกหมุนระบายอากาศ ระบบดูดฝุ่ นเพื่อท าความสะอาด  สัญญาณหรือเคร่ืองหมาย                  
(จะให้แสงสวา่งหรือไมก็่ตาม) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม ดกิูจกรรม 33200 
-  การผลติรางน า้ กนัสาด ลกูหมนุระบายอากาศจากโลหะ ที่ผลติจากโรงงาน ดกิูจกรรม 25119 
 

433  4330  กำรตกแต่งอำคำรให้เสร็จสมบูรณ์ 
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการฉาบปนูผนงัทัง้ภายในและภายนอกอาคาร รวมทัง้การบวุสัดทุี่เป็นระแนง การติดตัง้
ประต ู (ยกเว้น ประตอูตัโนมตัิและประตหูมนุ) หน้าต่าง กรอบประต ูหน้าต่าง งานติดตัง้ครัว บนัได       
งานตกแต่งด้วยไม้และวสัดุอื่นๆ การติดตัง้ครัว บนัได ชัน้วางของและอปุกรณ์ที่คล้ายกันชนิดที่ติดตัง้    
อยู่กบัที่ การติดตัง้เฟอร์นิเจอร์ การตกแต่งภายใน เช่น เพดาน ผนงักัน้ห้องแบบย้ายที่ได้ ฯลฯ การปพูืน้ 
การติดตัง้สว่นประกอบของงานก่อสร้าง เช่น การปพูืน้หรือผนงัด้วยกระเบือ้ง คอนกรีตหรือหินธรรมชาติ/
กระเบือ้งเคลือบและอุปกรณ์เคร่ืองดินเผา การปพูืน้ด้วยไม้ส าเร็จรูปและไม้ชนิดอื่น การปูพรม และ 
กระเบือ้งยางรวมทัง้ยางหรือพลาสติก การปพูืน้หรือบผุนงัด้วยหินขดั หินอ่อน หินแกรนิตหรือหินชนวน 
การบวุอลล์เปเปอร์ งานทาสีภายใน – ภายนอกอาคาร งานทาสี งานด้านวิศวกรรมโยธา การติดตัง้
กระจกและกระจกเงา ฯลฯ การท าความสะอาดอาคารเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ การตกแตง่เพื่อให้อาคาร
สมบรูณ์ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น รวมทัง้การติดตัง้ภายในร้านค้า บ้านเคลือ่นท่ี เรือ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การทาสตีา่งๆ บนถนน ดหูมูย่อ่ย 4210 
-  การติดตัง้ประตอูตัโนมตัิและประตหูมนุ ดหูมูย่อ่ย 4329 
-  การท าความสะอาดทัว่ไปภายในอาคารและโครงสร้างอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 8121 
-  การท าความสะอาดภายในและภายนอกอาคารท่ีต้องใช้ผู้ช านาญการเฉพาะด้าน ดหูมูย่อ่ย 8129 
-  กิจกรรมของมณัฑนากร ดหูมูย่อ่ย 7410 
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-  การประกอบเฟอร์นิเจอร์ชนิดเคลือ่นย้ายได้ ดหูมูย่อ่ย 9524 
43301 กำรติดตัง้ส่วนประกอบอำคำรและกำรตกแต่งภำยใน  

กิจกรรมการติดตัง้ส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน  การติดตัง้ประตู (ยกเว้น          
ประตูอตัโนมตัิและประตูหมนุ) หน้าต่าง กรอบประต ู หน้าต่าง การติดตัง้มุ้ งลวด เหล็กดดั        
การติดตัง้บนัได ระเบียง ครัว ชัน้วางของและอื่นๆ ที่คล้ายกนั การติดตัง้เฟอร์นิเจอร์ เพดาน ผนงั
และผนงักัน้ห้องแบบย้ายที่ได้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตประตู หน้าต่าง ประตมู้วน มุ้งลวด เหล็กดดัที่ท าจากโลหะ ที่ผลิตจากโรงงาน           

ดกิูจกรรม 25113 
-  การติดตัง้ประตอูตัโนมตัิและประตหูมนุ ดกิูจกรรม 43299 
-  การปพูืน้และผนงัด้วยกระเบือ้ง หิน พรม ไม้ กระดาษและวสัดอุื่นๆ ดกิูจกรรม 43302 
-  กิจกรรมของมณัฑนากร ดกิูจกรรม 74101 
-  การประกอบเฟอร์นิเจอร์ชนิดเคลือ่นย้ายได้ ดกิูจกรรม 95240 

43302 กำรปูพืน้และผนัง 
การปูพืน้และผนงัด้วยกระเบือ้ง คอนกรีต หรือหินธรรมชาติ หรือกระเบือ้งเคลือบ อุปกรณ์       
เคร่ืองดินเผา การปพูืน้และบผุนงัด้วยหินขดั หินออ่น หินแกรนิต และหินชนวน การปพูืน้ด้วยพรม
และพรมน า้มนั รวมถึงยางและพลาสติก การปูพืน้ด้วยวัสดุอื่นๆ เช่น พืน้ไม้ปาร์เกต์และ              
พืน้ไม้อื่นๆ รวมถึงงานแต่งส าเร็จที่เก่ียวข้อง เช่น การขดัด้วยทราย การขดัด้วยแวกซ์ ฯลฯ         
การบวุอลเปเปอร์ 

43303 กำรทำสี 
การทาสภีายในและภายนอกอาคาร/สิง่ก่อสร้าง 

43309 กำรตกแต่งอำคำรให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การฉาบปนูผนงัทัง้ภายนอกและภายในอาคารหรือสิง่ก่อสร้างอื่นๆ รวมถึงการบวุสัดทุี่เป็นระแนง 
การติดตัง้แผน่ผนงัยิปซมั การติดตัง้เคร่ืองโลหะแผ่นส าเร็จรูป รวมถึงเหล็กหรือเหล็กกล้าส าหรับ
ประดบัตกแต่ง การติดตัง้กระจกและกระจกเงา การท าความสะอาดอาคารเมื่อการก่อสร้าง      
แล้วเสร็จ การตกแต่งเพื่อให้อาคารสมบูรณ์ รวมถึงการติดตัง้ภายในร้านค้า บ้านเคลื่อนที่          
เรือ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าความสะอาดทัว่ไปภายในอาคารและโครงสร้างอื่นๆ ดกิูจกรรม 81210 
-  การท าความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร  ที่ต้องใช้ผู้ ช านาญการเฉพาะด้าน                 

ดหูมูย่อ่ย 8129 
 
439  4390  กิจกรรมกำรก่อสร้ำงเฉพำะด้ำนอื่นๆ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านในเกณฑ์ทัว่ไป  หมายถึงโครงสร้างที่แตกต่างกนัและ
ต้องการทกัษะพิเศษหรืออปุกรณ์ก่อสร้างพิเศษ เช่น การก่อสร้างฐานราก รวมทัง้ตอกเสาเข็ม งานป้องกนั
ความชืน้และป้องกนัน า้ งานป้องกนัความชืน้ในอาคาร การจมโครงสร้าง การติดตัง้ชิน้สว่นเหล็กที่ไม่ได้
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ประกอบจากโรงงาน การดดัเหล็ก การปูพืน้อิฐและหิน การมุงหลงัคาบ้านที่พกัอาศยั การติดตัง้และ     
การรือ้ถอนนัง่ร้านและแท่นยกพืน้ รวมทัง้การเช่านัง่ร้าน แท่นยกพืน้ การตัง้ปลอ่งและเตาอตุสาหกรรม 
งานท่ีใช้ความสามารถเฉพาะที่จ าเป็นต่อทกัษะการปีนที่สงูและใช้เคร่ืองมือที่เก่ียวข้อง  เช่น การท างาน   
ในที่สงู หรือบนตึกสงู ฯลฯ งานใต้พืน้ผิว งานสร้างสระน า้กลางแจ้ง การท าความสะอาดอาคาร      
ภายนอกด้วยไอน า้และเป่าทรายและกิจกรรมที่คล้ายกนั รวมทัง้การเช่าปัน้จัน่พร้อมคนขบัและการให้เช่า
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง รวมถึงรถบรรทกุ รถเครน โดยมีผู้ควบคมุ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเช่าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในการก่อสร้างโดยไมม่ีผู้ควบคมุ ดหูมูย่อ่ย 7730 
43901 กำรก่อสร้ำงฐำนรำก รวมถงึกำรตอกเสำเข็ม 

กิจกรรมการสร้างฐานราก การตอกเสาเข็มและงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการให้เช่าเคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างฐานรากโดยมีผู้ควบคมุ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การให้เช่าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในงานก่อสร้างโดยไมม่ีควบคมุ ดกิูจกรรม 77305 

43909 กิจกรรมกำรก่อสร้ำงเฉพำะด้ำนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทกัษะพิเศษหรืออปุกรณ์ก่อสร้างพิเศษ 
งานป้องกนัความชืน้และป้องกนัน า้ งานป้องกนัความชืน้ในอาคาร การจมโครงสร้าง การติดตัง้
ชิน้สว่นเหล็กที่ไม่ได้ประกอบจากโรงงาน การดดัเหล็ก การก่ออิฐและการก่อหิน การมงุหลงัคา
บ้านที่พักอาศัย การติดตัง้และการรือ้ถอนนั่งร้านและแท่นยกพืน้  รวมทัง้การเช่านั่งร้าน            
แท่นยกพืน้ การตัง้ปลอ่งและเตาอตุสาหกรรม งานที่ใช้ความสามารถเฉพาะที่จ าเป็นต่อทกัษะ
การปีนที่สงูและใช้เคร่ืองมือที่เก่ียวข้อง เช่น การท างานในที่สงูหรือบนตึกสงู ฯลฯ งานใต้พืน้ผิว 
งานสร้างสระวา่ยน า้กลางแจ้ง การท าความสะอาดอาคารภายนอก ด้วยไอน า้และเป่าทรายและ
กิจกรรมที่คล้ายกนั รวมทัง้การเช่าปัน้จัน่พร้อมคนขบัและการให้เชา่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ใช้ใน
งานก่อสร้าง รวมถึงรถเครนโดยมีผู้ควบคมุ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การให้เช่าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในการก่อสร้างโดยไมม่ีผู้ควบคมุ ดกิูจกรรม 77305 

  



 

 
278 

หมวดใหญ่ G :  กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ 
 (Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andmotorcycles) 
 

หมวดใหญ่นีร้วมถึงการขายสง่ การขายปลีก (เช่น การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูป) ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิด
ใดๆ และไมม่ีการให้บริการเก่ียวเนื่องกบัสนิค้า การขายสง่และการขายปลีกเป็นขัน้ตอนสดุท้ายในการจ าหน่ายสินค้า 
การซือ้และการขายสินค้ายังเก่ียวเนื่องกับการวางแผนการขายด้วย  หมวดนีย้ังรวมถึงการซ่อมยานยนต์และ
จกัรยานยนต์อีกด้วย  

การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูป พิจารณาที่การด าเนินการ (หรือการกระท า) ร่วมกบัการขาย ตวัอย่าง เช่น 
การแยกชนิด การคดัเกรดและการประกอบสินค้า การผสมสินค้า (เช่น สรุา ไวน์หรือทราย) การบรรจุขวด (ไม่ว่าจะมี
การล้างขวดหรือไม)่ การบรรจหุีบหอ่ การแยกสนิค้าที่มีขนาดใหญ่ให้เป็นขนาดเลก็แล้วบรรจุหีบห่อใหม่เพื่อสะดวกแก่
การจ าหนา่ยจ่ายแจกและการเก็บ (ไมว่่าเป็นแบบไม่แช่แข็งหรือแช่เย็น) การท าความสะอาดและการตากหรืออบแห้ง
ผลผลติจากการเกษตร การแปรรูปไม้จากเส้นใยไม้อดัหรือท าแผน่โลหะท่ีเป็นกิจกรรมรอง  

หมวดยอ่ย 45 รวมถึงกิจกรรมทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัการขายและการซ่อมยานยนต์และจกัรยานยนต์ ขณะที่
หมวดย่อย 46 และ 47 ประกอบด้วยกิจกรรมการขายอื่นๆ การแยกหมวดย่อย 46 (การขายสง่) และหมวดย่อย 47 
(การขายปลกี) ขึน้อยูก่บัชนิดของลกูค้าที่มีมากกวา่ 

การขายส่งคือการขายต่อ  (โดยไม่มีการเปลี่ยนรูป) สินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วแก่ผู้ ขายปลีก                
โรงงานอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาบนัการค้าหรือผู้ ใช้ในงานวิชาชีพ หรือแก่ผู้ขายส่งอื่นๆ หรือเก่ียวข้องกับ
ตวัแทนจ าหน่ายหรือนายหน้าที่ซือ้สินค้าเพื่อการขายต่อบคุคลหรือบริษัท  ชนิดหลกัของธุรกิจ รวมทัง้ผู้ขายส่ง เช่น 
ผู้ขายสง่ซึง่มีกรรมสทิธ์ิในสนิค้าที่ขาย เช่น สนิค้าขายสง่หรืองานเหมา ตวัแทนจ าหนา่ย ผู้สง่ออก ผู้น าเข้า สหกรณ์ผู้ซือ้ 
สาขาต่างๆ และส านักงานขาย (แต่ไม่ใช่คลงัสินค้า) ซึ่งเก็บรักษาไว้โดยโรงงานผู้ผลิตหรือแหล่งเพาะปลกูเพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการตลาดของผลติภณัฑ์และไมเ่พียงแตรั่บใบสัง่ซือ้และสง่ตรงไปจากแหลง่เพาะปลกูหรือแหลง่แร่ และ
ยงัรวมสินค้าและนายหน้า ค่านายหน้า ตวัแทนและผู้ประกอบ ผู้ซือ้และสมาคมการค้า ที่เก่ียวข้องกบัการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์จากไร่ ผู้ขายจะเป็นผู้ประกอบคดัเลือกขนาดและคุณภาพสินค้าที่มีจ านวนมาก  แบ่งบรรจุใหม่และ            
จดัจ าหนา่ยใหมใ่นปริมาณน้อยลง เช่น เวชภณัฑ์จ าพวกยา การเก็บ การแช่เย็น การน าสง่และการจดัวางสนิค้า มีสว่น
ในการสง่เสริมการขายแก่ลกูค้าและการออกแบบฉลาก 

การขายปลีก คือ การขายใหม่ (ขายโดยไม่มีการแปรรูป) ของสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วไปยงักลุ่ม
สาธารณชน เพื่อใช้สว่นตวัหรือบริโภคในครัวเรือน หรือน าไปใช้ประโยชน์อื่น โดยร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านแผงลอย 
การขายทางไปรษณีย์ การเร่ขายตามบ้าน ผู้ เร่ขาย พนกังานเร่ขาย สหกรณ์ผู้บริโภค สถานท่ีประมลูการขายทอดตลาด 
ฯลฯ สว่นใหญ่ผู้ขายปลีกจะมีกรรมสิทธ์ิในสินค้าท่ีขาย แต่บางคนท าหน้าที่ตวัแทนผู้ เป็นเจ้าของและขายตามการ      
สง่มอบหรือตามคา่นายหน้าเป็นหลกั 

 
45  กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ 

หมวดยอ่ยนีร้วมทกุกิจกรรม (ยกเว้น การผลติและการเช่า) ที่เก่ียวข้องกบัยานยนต์และจกัรยานยนต์ รวมทัง้
รถพว่งและรถบรรทกุ เช่น การขายสง่และการขายปลีกรถใหม่และรถที่ใช้แล้ว การซ่อมและบ ารุงรักษายานยนต์ 
การขายสง่และการขายปลกีชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมต่างๆ ของยานยนต์และจกัรยานยนต์ รวมถึงกิจกรรมของ
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ตวัแทนจ าหน่ายที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการขายส่งและการขายส่งยานยนต์และยังรวมถึงกิจกรรมการล้างและ      
การขดัสยีานยนต์ด้วย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายปลีกเชือ้เพลิงยานยนต์ น า้มนัหล่อลื่นหรือผลิตภณัฑ์ระบายความร้อนหรือการเช่ายานยนต์หรือ

จกัรยานยนต์ 
 

451  4510  กำรขำยยำนยนต์  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการขายสง่และการขายปลีกรถใหม่และรถใช้แล้ว เช่น รถยนต์นัง่ รวมทัง้รถยนต์ส าหรับ
ผู้ โดยสารพิเศษ เช่น รถพยาบาลและรถโดยสารขนาดเล็ก ฯลฯ รถบรรทุก รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง             
รถพกัแรม เช่น รถคาราวานและรถบ้านเคลือ่นท่ี นอกจากนีย้งัรวมถึงการขายสง่และการขายปลีกรถที่วิ่ง
นอกถนนปกติ เช่น รถจ๊ิป การขายสง่และการขายปลกีโดยตวัแทนจ าหนา่ย รวมทัง้การประมลูรถยนต์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่และการขายปลกีชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมส าหรับยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 4530 
-  การเช่ายานยนต์และรถบรรทกุโดยมีคนขบั ดหูมูใ่หญ่ 493 
-  การเช่ายานยนต์และรถบรรทกุโดยไมม่ีคนขบั ดหูมูย่อ่ย 7710 
45101 กำรขำยยำนยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์น่ังส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้และรถขนำดเล็ก            

ที่คล้ำยกัน 
การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะขาย         
โดยวิธีใดก็ตาม รถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถเพื่อการพาณิชย์ประเภทรถตู้  รถกระบะ 1 ตนั รวมถึง
รถยนต์นัง่ที่มีกระบะ และรถยนต์นัง่กึ่งบรรทกุ รถที่วิ่งนอกถนนปกติ เช่น รถจ๊ิป รถกอล์ฟ รถวิ่งได้
ทกุสภาพพืน้ท่ี (ATV) รถโกคาร์ต รถยืนไฟฟ้า หรือเซกเวย์ (segway) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถกระบะและรถตู้  ดกิูจกรรม 45103 

45102 กำรขำยยำนยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยำนยนต์หนักอื่นๆ 
การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ ไม่ว่าจะขายโดยวิธีใดก็ตาม        
ยานยนต์หนัก เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง รถพกัแรม เช่น รถคาราวานและ                   
รถบ้านเคลื่อนที่ รถยนต์ส าหรับผู้ โดยสารพิเศษ เช่น รถโดยสาร รถโรงเรียน รถพยาบาล            
ยานยนต์อื่นๆ เช่น รถดบัเพลงิ รถกวาดถนน รถหุ้มเกราะ รถผสมปนู/คอนกรีต รถบดถนน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทกุและอื่นๆ ดกิูจกรรม 45104 

45103 กำรขำยยำนยนต์เก่ำชนิดรถยนต์น่ังส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้และรถขนำดเล็ก           
ที่คล้ำยกัน 
การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลและรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะโดยขาย        
วิธีใดก็ตาม รถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถเพื่อการพาณิชย์ประเภท รถตู้  รถกระบะ 1 ตนั รวมถึง
รถยนต์นัง่ที่มีกระบะ และรถยนต์นัง่กึ่งบรรทกุ รถวิ่งนอกถนนปกติ เช่น รถจ๊ิป รถกอล์ฟ รถวิ่งได้
ทกุสภาพพืน้ท่ี (ATV) รถโกคาร์ต รถยืนไฟฟ้า หรือเซกเวย์ (segway) 
แต่ไม่รวมถงึ 
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-  การขายยานยนต์ใหมช่นิดรถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถกระบะและรถตู้  ดกิูจกรรม 45101 
45104 กำรขำยยำนยนต์เก่ำชนิดรถบรรทุกและยำนยนต์หนักอื่นๆ 

การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ ไม่ว่าจะขายโดยวิธีใดก็ตาม           
ยานยนต์หนัก เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง รถพกัแรม เช่น รถคาราวาน และ                   
รถบ้านเคลื่อนที่ รถยนต์ส าหรับผู้ โดยสารพิเศษ เช่น รถโดยสาร รถโรงเรียน รถพยาบาล           
ยานยนต์อื่นๆ เช่น รถดบัเพลงิ รถกวาดถนน รถหุ้มเกราะ รถผสมปนู/คอนกรีต รถบดถนน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายยานยนต์ใหมช่นิดรถบรรทกุและอื่นๆ ดกิูจกรรม 45102 

 
452  4520  กำรบ ำรุงรักษำและกำรซ่อมยำนยนต์  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการบ ารุงรักษาและการซ่อมยานยนต์ เช่น การซ่อมเคร่ืองยนต์ การซ่อมไฟฟ้า การซ่อม
ระบบหวัฉีด การบริการตามปกติ การซ่อมตวัถงั การซ่อมชิน้สว่นยานยนต์ การล้าง การขดัเงา ฯลฯ       
การพน่สแีละการทาสี การซอ่มหน้าตา่งและกระจกหน้าตา่ง การซอ่มที่นัง่ยานยนต์ การซ่อมยางล้อ และ   
ยางใน การติดตัง้หรือการเปลี่ยน ยางล้อ และยางใน การป้องกันสนิมและการติดตัง้ชิน้ส่วนและ
อปุกรณ์เสริมที่ไมไ่ด้เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการผลติ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การหลอ่ดอกยางและการซอ่มสร้างยางล้อ ดหูมูย่อ่ย 2211 
45201 กำรบ ำรุงรักษำและกำรซ่อมระบบเคร่ืองยนต์และชิน้ส่วนยำนยนต์ 

การบริการบ ารุงรักษาและการซ่อมยานยนต์  เช่น การซ่อมเคร่ืองยนต์ ไดนาโม มอเตอร์            
การปรับตัง้เคร่ืองยนต์ การซ่อมและปรับคาร์บเูรเตอร์ กระปุกเฟือง บงัคบัล้อ เบรก สายพาน      
การซ่อมระบบกนัสะเทือน ระบบท่อไอเสียและระบบท าความเย็น การซ่อมยางล้อและยางใน      
การติดตัง้หรือการเปลี่ยนยางล้อและยางใน  การตัง้ศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อมระบบไฟฟ้าและ         
การบริการชาร์จแบตเตอร่ี การซอ่มระบบหวัฉีดอิเลก็ทรอนิกส์ การติดตัง้ชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริม
ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต เช่น การติดตัง้อปุกรณ์ประดบัยนต์ การติดตัง้อปุกรณ์
แก๊สยานยนต์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การหลอ่ดอกยางและการซอ่มสร้างยางล้อ ดกิูจกรรม 22112 

45202 กำรบ ำรุงรักษำและกำรซ่อมตัวถงั ประตู หน้ำต่ำงและอื่นๆ ที่คล้ำยกัน 
การบ ารุงรักษาและการซ่อมตวัถงัและการบริการอื่นๆ ที่คล้ายกนั ได้แก่ การซ่อมประตู หน้าต่าง
และกระจกหน้าตา่ง กญุแจ กนัชน การพน่สแีละการท าสแีละการซอ่มสว่นอื่นๆ ที่คล้ายกนั 

45203 กำรบ ำรุงรักษำยำนยนต์ทั่วไป 
การท าความสะอาดและการบริการบ ารุงรักษาที่ท าเป็นประจ า เช่น การบริการล้างรถ การป้องกนั
สนิม การขดัสีเคลือบเงา การดูแลรักษารถ การล้างและการขดัเงา ฯลฯ การเปลี่ยนถ่าย
น า้มนัเคร่ือง น า้มนัเบรก น า้มนัเกียร์ น า้มนัคลชัต์ การท าความสะอาดเบาะ พรม รวมถึงการซ่อม
เบาะรถยนต์  
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การบริการลากรถออกจากถนน ดกิูจกรรม 52214 
-  การทดสอบความปลอดภยัในท้องถนนส าหรับยานยนต์ ดกิูจกรรม 71202 

 
453  4530  กำรขำยชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมของยำนยนต์  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายส่งและขายปลีกชิน้ส่วนทุกชนิด  ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์เสริมส าหรับยานยนต์ ได้แก่ ยางรถยนต์ ยางในรถยนต์ หวัเทียน แบตเตอร่ี อปุกรณ์แสงสว่าง
และชิน้สว่นไฟฟ้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายปลกีเชือ้เพลงิยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 4730 
45301 กำรขำยส่งชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยำนยนต์ 

การขายส่งชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์  เช่น ยางนอกและยางใน หัวเทียน 
แบตเตอร่ี อปุกรณ์แสงสว่าง เคร่ืองปรับอากาศและชิน้สว่นไฟฟ้า อปุกรณ์ติดตัง้แก๊สยานยนต์ 
อปุกรณ์ประดบัยนต์ ฯลฯ ไมว่า่จะโดยขายวิธีใดก็ตาม 

45302 กำรขำยปลีกชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยำนยนต์ 
การขายปลีกชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมใหม่ส าหรับยานยนต์ เช่น ยางนอกและยางใน หวัเทียน 
แบตเตอร่ี อปุกรณ์แสงสว่าง เคร่ืองปรับอากาศและชิน้สว่นไฟฟ้า อปุกรณ์ติดตัง้แก๊สยานยนต์ 
อปุกรณ์ประดบัยนต์ ฯลฯ ไมว่า่จะโดยขายวิธีใดก็ตาม 

45303 กำรขำยส่งและขำยปลีกชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่ำของยำนยนต์ 
การขายสง่และปลกีชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์ เช่น ยางนอกและยางใน หวัเทียน 
แบตเตอร่ี อปุกรณ์แสงสว่าง เคร่ืองปรับอากาศและชิน้สว่นไฟฟ้า อปุกรณ์ติดตัง้แก๊สยานยนต์ 
อปุกรณ์ประดบัยนต์ ฯลฯ ไมว่า่จะโดยขายวิธีใดก็ตาม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่และขายปลกีชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมเก่าของจกัรยานยนต์ ดกิูจกรรม 45404 

 
454  4540  กำรขำย กำรบ ำรุงรักษำและกำรซ่อมจักรยำนยนต์ ชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวเน่ือง  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายส่งและการขายปลีกจกัรยานยนต์  รวมทัง้จักรยานยนต์ขนาดเล็ก การขายส่ง       
การขายปลีกชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมของจักรยานยนต์  (รวมทัง้โดยตัวแทนจ าหน่ายและการขาย        
ทางไปรษณีย์) รวมทัง้การซอ่มและบ ารุงรักษาจกัรยานยนต์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่จกัรยานและชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมที่เก่ียวข้อง ดหูมูย่อ่ย 4643 
-  การขายปลกีจกัรยานและชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมที่เก่ียวข้อง ดหูมูย่อ่ย 4763 
-  การให้เช่าจกัรยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 7730 
-  การซอ่มและบ ารุงรักษาจกัรยาน ดหูมูย่อ่ย 9529 
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45401 กำรขำยจักรยำนยนต์ 
การขายสง่และขายปลกีจกัรยานยนต์ทัง้ใหมแ่ละที่ใช้แล้ว ได้แก่ จกัรยานยนต์ รถป๊อบ จกัรยานที่
ติดตัง้เคร่ืองยนต์ช่วย รวมถึงรถอื่นๆ ที่ขบัเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์จักรยานยนต์ ไม่ว่าจะขาย       
โดยตวัแทนจ าหนา่ยหรือวิธีใดก็ตาม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การให้เช่าจกัรยานยนต์ ดกิูจกรรม 77301 

45402 กำรขำยส่งชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยำนยนต์ 
การขายสง่ชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมใหมข่องจกัรยานยนต์และรถอื่นๆ ที่ขบัเคลือ่นด้วยเคร่ืองยนต์
จกัรยานยนต์ ไมว่า่จะขายโดยตวัแทนจ าหนา่ยหรือวิธีใดก็ตาม 

45403 กำรขำยปลีกชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยำนยนต์ 
การขายปลีกชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์และรถอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วย
เคร่ืองยนต์จกัรยานยนต์ ไมว่า่จะขายโดยตวัแทนจ าหนา่ยหรือวิธีใดก็ตาม 

45404 กำรขำยส่งและปลีกชิน้ส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่ำของจักรยำนยนต์ 
การขายสง่และปลีกชิน้ส่วนและอปุกรณ์เสริมเก่าของจกัรยานยนต์และรถอื่นๆ ที่ขบัเคลื่อนด้วย
เคร่ืองยนต์จกัรยานยนต์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่และขายปลกีชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์ ดกิูจกรรม 45303 

45405 กำรบ ำรุงรักษำและกำรซ่อมจักรยำนยนต์ 
การซอ่มและบ ารุงรักษาจกัรยานยนต์และรถอื่นๆ ที่ขบัเคลือ่นด้วยเคร่ืองยนต์จกัรยานยนต์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การทดสอบความปลอดภยัในท้องถนนส าหรับยานยนต์ ดกิูจกรรม 71202 

 
46  กำรขำยส่ง ยกเว้น ยำนยนต์และจักรยำนยนต์  

หมวดย่อยนีร้วมถึงการขายสง่ด้วยตนเอง หรือโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง (การค้าโดยได้รับ
ค่านายหน้า) ที่เก่ียวข้องกับการขายส่งในท้องถ่ินและการค้าระหว่างประเทศ  (ส่งออกและน าเข้าสินค้า)           
การขายส่งคือการขายต่อ (โดยไม่มีการเปลี่ยนรูป) สินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วแก่ผู้ขายปลีก  โรงงาน
อตุสาหกรรมพาณิชยกรรม สถาบนัการค้าหรือผู้ ใช้ในงานวิชาชีพ หรือแก่ผู้ขายสง่อื่นๆ หรือเก่ียวข้องกบัตวัแทน
จ าหนา่ยหรือนายหน้าที่ซือ้สนิค้าเพื่อการขายตอ่บคุคลหรือบริษัท ชนิดหลกัของธุรกิจรวมทัง้ผู้ขายสง่ เช่น ผู้ขาย
สง่ซึง่มีกรรมสทิธ์ิในสนิค้าท่ีขาย เช่น สนิค้าขายสง่หรืองานเหมา ตวัแทนจ าหนา่ย ผู้สง่ออก ผู้น าเข้า สหกรณ์ผู้ซือ้ 
สาขาต่างๆ และส านกังานขาย (แต่ไม่ใช่คลงัสินค้า) ซึ่งเก็บรักษาไว้โดยโรงงานผู้ผลิตหรือแหลง่เพาะปลกูเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการตลาดของผลิตภณัฑ์  และไม่เพียงแต่รับใบสัง่ซือ้และส่งตรงไปจากแหล่งเพาะปลูกหรือ      
แหลง่แร่ และยงัรวมสินค้าและนายหน้า ค่านายหน้า ตวัแทนและผู้ประกอบ ผู้ซือ้และสมาคมการค้าที่เก่ียวข้อง
กบัการตลาดของผลิตภณัฑ์จากไร่ ผู้ขายสง่จะเป็นผู้ประกอบคดัเลือกขนาดและคณุภาพสินค้าที่มีจ านวนมาก 
แบง่บรรจใุหมแ่ละจดัจ าหนา่ยใหมใ่นปริมาณน้อยลง เช่น เวชภณัฑ์จ าพวกยา การเก็บ การแช่เย็น การน าสง่และ
การจดัวางสนิค้า มีสว่นในการสง่เสริมการขายแก่ลกูค้าและการออกแบบฉลาก 

  



 

 
283 

แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายส่งยานยนต์  รถคาราวานและจักรยานยนต์  การขายส่งอุปกรณ์เสริมของยานยนต์                            

ดหูมูย่อ่ย 4510, 4530 และ 4540 
-  การให้เช่าและการเช่าซือ้สนิค้า ดหูมวดยอ่ย 77 
-  การบรรจภุณัฑ์ส าหรับของแข็งและการบรรจขุวดส าหรับของเหลวหรือก๊าซ รวมทัง้การกลัน่และการกรองของ

ผู้น าไปขายตอ่อีกทอดหนึง่ ดหูมูย่อ่ย 8292 
 

461  4610  กำรขำยส่ง โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมของผู้ แทนการค้าที่ได้รับค่านายหน้า  นายหน้าซือ้ขายสินค้าล่วงหน้าและ      
ผู้ขายสง่อื่นๆ ทัง้หมด ซึง่ท าหน้าที่เป็นผู้ขายสนิค้าแทนผู้อื่น กิจกรรมของผู้ที่เก่ียวข้องในการน าผู้ขายและ
ผู้ซือ้มาพบกนั หรือด าเนินธุรกรรมทางการค้าแทนผู้ ค้าหลกั รวมทัง้การค้าขายทางอินเทอร์เน็ต ผู้แทน
ดงักลา่วเก่ียวข้องกบัการขายสิ่งต่างๆ ดงัต่อไปนี ้วตัถดุิบทางการเกษตร สตัว์มีชีวิต วตัถดุิบของสิ่งทอ
และสนิค้ากึ่งส าเร็จรูป เชือ้เพลงิ สนิแร่ โลหะและเคมีอตุสาหกรรม รวมทัง้ปุ๋ ย อาหาร เคร่ืองดื่มและยาสบู 
สิ่งทอ เสือ้ผ้า ขนสตัว์ รองเท้าและเคร่ืองหนงั ไม้แปรรูปและวสัดกุ่อสร้าง เคร่ืองจกัร รวมทัง้เคร่ืองจกัร
ส านกังานและคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์โรงงานอตุสาหกรรมเรือและเคร่ืองบิน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ในบ้าน
และเคร่ืองมือ นอกจากนีย้งัรวมถึงกิจกรรมการขายสง่บ้านท่ีประมลูมาได้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่ในช่ือของตนเอง ดหูมูใ่หญ่ 462 ถึง 469 
-  กิจกรรมของตวัแทนจ าหนา่ยยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 4510 
-  การประมลูรถยนต์ ดหูมูย่อ่ย 4510 
-  การขายปลกีโดยตวัแทนจ าหนา่ยที่ไมไ่ด้จ าหนา่ยสนิค้าในร้าน ดหูมูย่อ่ย 4791 
-  กิจกรรมของตวัแทนประกนัภยั ดหูมูย่อ่ย 6622 
-  กิจกรรมของตวัแทนอสงัหาริมทรัพย์ ดหูมูย่อ่ย 6820 
46101 กำรขำยส่งวัตถุดิบทำงกำรเกษตรและสัตว์มีชีวิต  โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือ               

ตำมสัญญำจ้ำง 
กิจกรรมขายสง่วตัถดุิบทางการเกษตรและสตัว์มีชีวิต โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 
เมล็ดธัญพืชและพืชน า้มนั ดอกไม้และต้นไม้ ใบยาสูบ ซึ่งไม่ได้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม          
สตัว์มีชีวิต หนงัดิบและหนงัขนสตัว์ หนงัฟอก อาหารส าหรับเลีย้งปศุสตัว์ในฟาร์ม วตัถุดิบ       
ทางการเกษตร ของเสยี กาก และผลพลอยได้จากการเลีย้งสตัว์ ทัง้นีร้วมถึงวิธีการขายทอดตลาด
สนิค้าดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายอาหารส าหรับสตัว์เลีย้ง โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ดกิูจกรรม 46102 
-  การขายสง่เส้นใยสิง่ทอ โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ดกิูจกรรม 46108 
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46102 กำรขำยส่งอำหำร เคร่ืองดื่มและยำสูบ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง 
กิจกรรมขายสง่อาหาร เคร่ืองดื่มและยาสบู โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ผลไม้และ
ผกั เนือ้สตัว์และผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ และผลิตภณัฑ์ประมง ผลิตภณัฑ์นม ไข่และผลิตภณัฑ์ไข่ 
น า้มนั และไขมนัจากสตัว์หรือพืชที่บริโภคได้แป้งและผลิตภณัฑ์อาหารประเภทแป้ง  น า้ตาล 
ช็อกโกแลต และลกูกวาดและผลิตภณัฑ์ประเภทอบ เคร่ืองดื่ม กาแฟ ชา โกโก้และเคร่ืองเทศ 
ผลิตภณัฑ์ยาสบู ไวน์ที่ซือ้มาจ านวนมากและบรรจุขวดใหม่โดยไม่มีการดดัแปลงอาหารส าหรับ
สตัว์เลีย้ง ทัง้นีร้วมถึงวิธีการขายทอดตลาดสนิค้าดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติสรุาผสม ดกิูจกรรม 11012 
-  การผลติไวน์ ดกิูจกรรม 11029 
-  การขายอาหารส าหรับเลีย้งปศุสตัว์ในฟาร์ม  โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง          

ดกิูจกรรม 46101 
46103 กำรขำยส่งสิ่ งทอ เสือ้ผ้ำ รองเท้ำ เคร่ืองหนังและของใช้ในครัวเรือน โดยได้รับ

ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง 
กิจกรรมขายสง่สิ่งทอ เสือ้ผ้า รองเท้า เคร่ืองหนงัและของใช้ในครัวเรือน โดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสญัญาจ้าง ผ้าและของใช้ในครัวเรือนที่ท าจากผ้า รวมถึงอปุกรณ์ตดัเย็บ เช่น เข็ม ด้าย
เย็บผ้า เคร่ืองแต่งกาย ชุดกีฬา รองเท้า เคร่ืองหนงั เคร่ืองประกอบเคร่ืองแต่งกาย เช่น ถงุมือ    
เนคไท สายโยงสายรัง้กางเกง และของที่ท าจากขนสตัว์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
เคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน เช่น วิทยแุละโทรทศัน์ เคร่ืองสเตอริโอ วีดิโอเกม
คอนโซล อปุกรณ์ส าหรับให้แสงสว่าง ของมีคม เคร่ืองเคลือบดินเผาและเคร่ืองแก้ว เคร่ืองใช้        
ที่ท าจากไม้ เคร่ืองสานและเคร่ืองใช้ที่ท าจากไม้ก๊อก ฯลฯ สินค้าทางเภสชัภณัฑ์และเคมีภณัฑ์
ทางยา เคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และผลิตภณัฑ์ในห้องน า้ จกัรยาน ชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริม
จกัรยาน เคร่ืองหนงัและเคร่ืองใช้ในการเดินทาง เคร่ืองเขียน หนงัสือ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร 
นาฬิกา เคร่ืองประดบั เคร่ืองดนตรี อปุกรณ์กีฬา เกมและของเลน่ ร่ม อปุกรณ์การถ่ายภาพ 
เคร่ืองมือทางทศันศาสตร์และเลนส์ (แว่นตากนัแดด กล้องสองตา แว่นขยาย) แถบวีดิทศัน์ ซีดี     
ดีวีดี ที่บนัทกึข้อมลูแล้ว ทัง้นีร้วมถึงวิธีการขายทอดตลาดสนิค้าดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เส้นใยสิง่ทอ โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ดกิูจกรรม 46108 
-  การขายส่งแถบวีดิทศัน์เปล่า แผ่นเปล่าซีดี และดีวีดี โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม        

สญัญาจ้าง ดกิูจกรรม 46104 
-  การขายสง่เคร่ืองมือสือ่สาร โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ดกิูจกรรม 46104 
-  การขายส่ง เฟอร์นิ เจอร์ส านักงาน  โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง                         

ดกิูจกรรม 46105 
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46104 กำรขำยส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือสื่อสำร      
โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง 
กิจกรรมขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์และชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือ
สือ่สาร โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง เช่น คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์ การขายสง่วาล์ว และหลอดวิทย ุการขายสง่อปุกรณ์กึ่งตวัน าไฟฟ้า การขายสง่   
ไมโครชิพและเคร่ืองเช่ือมตอ่วงจรไฟฟ้า การขายสง่วงจรของเคร่ืองวิทยุ การขายสง่เทปเปลา่และ
แถบวีดิทัศน์ แผ่นเปล่าซีดีและดีวีดี  การขายส่งเคร่ืองโทรศัพท์ และอุปกรณ์การสื่อสาร
โทรคมนาคม ทัง้นีร้วมถึงวิธีการขายทอดตลาดสนิค้าดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายส่งเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง       

ดกิูจกรรม 46103 
-  การขายส่งแถบวีดิทัศน์ ซีดี ดีวีดี ที่บันทึกข้อมูลแล้ว โดยได้รับค่าตอบแทนหรือ                 

ตามสญัญาจ้าง ดกิูจกรรม 46103 
46105 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรอุตสำหกรรม โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง 

กิจกรรมขายสง่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส าหรับใช้ในงานอตุสาหกรรม  โดยได้รับค่าตอบแทนหรือ
ตามสญัญาจ้าง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร เช่น เคร่ืองไถ เคร่ืองหว่านเมล็ด     
เคร่ืองขดุ เคร่ืองนวด เคร่ืองเก็บเก่ียว รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้ รถตดัหญ้า 
รวมถึงเคร่ืองตดัหญ้าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส านกังาน (ยกเว้น คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พ่วง) 
รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ส านกังาน อปุกรณ์การขนสง่ (ยกเว้น ยานยนต์ จกัรยานยนต์ และจกัรยาน) 
หุ่นยนต์ในสายการผลิต ลวด สวิตช์และอุปกรณ์ติดตัง้อื่นๆ ชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรมและ         
วสัดอุิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เคร่ืองมือกลทกุชนิด อปุกรณ์และ
เคร่ืองมือวดั เคร่ืองมือกลที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์และเคร่ืองจักรที่ใช้ในอตุสาหกรรมสิ่งทอ  
เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการเย็บและถกัที่ควบคมุโดยคอมพิวเตอร์ เคร่ืองจกัรอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น เพื่อใช้ในงานอตุสาหกรรม ทัง้นีร้วมถึงวิธีการขายทอดตลาดสนิค้าดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง          

ดกิูจกรรม 46104 
-  การขายสง่ชิน้สว่นและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท์และอปุกรณ์การสื่อสาร โดยได้รับ

คา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ดกิูจกรรม 46104 
46106 กำรขำยส่งเชือ้เพลิง สินแร่ โลหะ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง 

กิจกรรมขายสง่สินค้าประเภทเชือ้เพลิง สินแร่ โลหะ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 
เชือ้เพลงิและสารหลอ่ลื่น เช่น ถ่าน ถ่านหิน ถ่านโค้ก เชือ้เพลิงไม้ ปิโตรเลียมดิบ น า้มนัเชือ้เพลิง 
ก๊าซจากกระบวนการกลัน่น า้มนัปิโตรเลียมเหลว บิวเทน โพรเพน น า้มนัหล่อลื่น จาระบีและ
ผลติภณัฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลัน่น า้มนั แร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุม่เหล็ก โลหะขัน้ต้นที่
เป็นเหลก็และนอกกลุม่เหลก็ ผลติภณัฑ์กึ่งหลอ่ส าเร็จรูปท่ีเป็นเหลก็และนอกกลุม่เหลก็ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น รวมถึงโลหะมีคา่อื่นๆ ทัง้นีร้วมถึงวิธีการขายทอดตลาดสนิค้าดงักลา่ว 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เศษโลหะ โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ดกิูจกรรม 46108 

46107 กำรขำยส่งวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง ผลิตภัณฑ์โลหะ อุปกรณ์ระบบท่อ โดยได้รับ
ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง 
กิจกรรมขายสง่วสัดกุ่อสร้าง ผลติภณัฑ์โลหะอปุกรณ์ระบบทอ่ประปาและระบบท าความร้อนโดย
ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ไม้ทัง้ที่แปรรูปและยงัไม่แปรรูป วสัดกุ่อสร้าง เช่น ทราย 
กรวด สทีา น า้มนัชกัเงา วอลเปเปอร์ วสัดปุพูืน้ กระจก ผลติภณัฑ์โลหะ เคร่ืองมือที่ใช้งานด้วยมือ
ไมว่า่จะใช้ไฟฟ้าหรือเคร่ืองมือกล อปุกรณ์ติดตัง้และสิง่ติดตัง้ถาวร เช่น ค้อน เลือ่ย ไขควง กุญแจ 
บานพบั ตะป ู เคร่ืองท าน า้ร้อน เคร่ืองสขุภณัฑ์ เช่น อ่างอาบน า้ โถส้วม และเคร่ืองสขุภณัฑ์    
เซรามิกชนิดปอร์ซเลนอื่นๆ รวมถึงอปุกรณ์ส าหรับติดตัง้ เช่น หลอด ท่อ อปุกรณ์ติดตัง้ ก๊อกน า้ 
ข้อตอ่ ทอ่ยาง ทัง้นีร้วมถึงวิธีการขายทอดตลาดสนิค้าดงักลา่ว 

46108 กำรขำยส่งสินค้ำเฉพำะอย่ำงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยได้รับค่ำตอบแทน
หรือตำมสัญญำจ้ำง 
กิจกรรมขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยได้รับค่าตอบแทน       
หรือตามสญัญาจ้าง เคมีภณัฑ์ทางอุตสาหกรรม เช่น อนิลีนหมึกพิมพ์ น า้มนัหอมระเหย                
(เอสเซนเชียลออยล์) ก๊าซที่ใช้ในงานอตุสาหกรรมกาวและเจลาติน วสัดแุต่งสารสีต่างๆ เรซิน
สงัเคราะห์ เมทานอล พาราฟิน สารปรุงแตง่กลิน่รส โซดา เกลอืที่ใช้ในงานอตุสาหกรรม กรด และ
ก ามะถนั แอลกอฮอล์และแป้งในอตุสาหกรรมเคมี ปุ๋ ยและผลิตภณัฑ์เคมีเกษตร พลาสติกขัน้ต้น 
ยาง เส้นใยสิง่ทอ กระดาษ และหินมีคา่ ทัง้นีร้วมถึงวิธีการขายทอดตลาดสนิค้าดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่ของเสยีและเศษวสัด ุดกิูจกรรม 46695 
-  การขายปลกีของที่ใช้แล้ว ดหูมูย่อ่ย 4774 

46109 กำรขำยส่งสินค้ำทั่วไป โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง 
การขายส่งสินค้าหลายชนิดโดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสินค้าประเภทใดโดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสญัญาจ้าง การขายสง่ทางอินเทอร์เน็ต ทัง้นีร้วมถึงวิธีการขายทอดตลาดสนิค้าดงักลา่ว 

  
462  4620  กำรขำยส่งวัตถุดิบทำงกำรเกษตรและสัตว์มีชีวิต  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการขายสง่ธัญพืชและเมล็ดพืช การขายสง่ผลไม้ให้น า้มนั การขายสง่ดอกไม้และต้นไม้ 
การขายสง่ใบยาสบู การขายสง่สตัว์มีชีวิต การขายสง่หนงัสตัว์ การขายสง่เคร่ืองหนงั การขายสง่วตัถดุิบ
ทางการเกษตร ของเสยี กากและผลพลอยได้ของอาหารที่ใช้เลีย้งสตัว์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เส้นใยสิง่ทอ ดหูมูย่อ่ย 4669 
46201 กำรขำยส่งข้ำวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ 

การขายสง่ข้าวเปลือกและข้าวเปลือกเหนียว การขายสง่ธัญพืชอื่นๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาล ี     
ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง ฯลฯ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่ข้าวสาร ดกิูจกรรม 46315 

46202 กำรขำยส่งพืชน ำ้มันที่ใช้ในกำรผลิตน ำ้มันพืช 
การขายสง่พืชน า้มนั เช่น ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง ดอกทานตะวนั งา ดอกค าฝอย เนือ้มะพร้าวแห้ง 
ปาล์มและเนือ้ในเมลด็ปาล์ม ฯลฯ 

46203 กำรขำยส่งยำสูบที่ยงัไม่เป็นผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูป 
การขายสง่ยาสบูท่ีไมไ่ด้ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม เช่น ก้านใบยา ยาเส้นท่ีผา่นการบม่แล้ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่ผลติภณัฑ์ยาสบู ดกิูจกรรม 46323 

46204 กำรขำยส่งสัตว์มีชีวิต 
การขายสง่สตัว์มีชีวิต เช่น (โค) ววั กระบือ (ควาย) สกุร (หม)ู ไก่ เป็ด ห่าน แพะ แกะ รวมถึง     
สตัว์เลีย้งอื่นๆ 

46205 กำรขำยส่งดอกไม้ ต้นไม้และเมล็ดพันธ์ุพืช 
การขายสง่ดอกไม้และต้นไม้ เช่น กล้วยไม้ ดอกบวั ลีลาวดี ตะโกดดั การขายสง่เมล็ดพนัธุ์พืช       
ที่ใช้ส าหรับเพาะปลกู (ยกเว้น พืชน า้มนั) รวมถึงเมลด็พนัธุ์ดอกไม้และต้นไม้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่พืชน า้มนั ดกิูจกรรม 46202 
-  การขายสง่ดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ ดกิูจกรรม 46499 

46206 กำรขำยส่งอำหำรสัตว์ 
การขายสง่อาหารสตัว์ส าเร็จรูปส าหรับเลีย้งปศสุตัว์ในฟาร์ม  รวมถึงอาหารผสมส าเร็จรูป และ
อาหารเสริมส าหรับสตัว์ การขายส่งหวัอาหารหรืออาหารเข้มข้นอาหารเสริมพวกวิตามินและ    
เกลอืแร่ตา่งๆ การขายสง่อาหารท่ียงัไมผ่สมส าหรับเลีย้งปศสุตัว์ในฟาร์ม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่อาหารส าเร็จรูปส าหรับสตัว์เลีย้ง ดกิูจกรรม 46319 

46209 กำรขำยส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทำงกำรเกษตร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การขายส่งวตัถดุิบจากพืช ฟางหรือวสัดุถักสานอื่นๆ การขายส่งวตัถดุิบสิ่งทอ เช่น ขนแกะ        
ขนสตัว์บางชนิด ไหม การขายสง่หนงัดิบ (สด ใสเ่กลือ แห้ง ใสป่นูขาว หมกัหรือท าไว้ไม่ให้เสีย
โดยวิธีอื่น) หนงัขนสตัว์ หนงัฟอก หรือหนงัที่ตกแต่งแล้ว การขายสง่วตัถดุิบทางการเกษตรอื่นๆ 
ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น เช่น น า้นมดิบ น า้ผึง้ธรรมชาติ ไขที่ได้จากแมลงและไขปลาวาฬ      
รังนกนางแอ่นดิบ ผลิตภณัฑ์จากป่า (ยกเว้น ไม้) และผลิตภณัฑ์จากสตัว์ที่บริโภคได้ ซึ่งมิได้       
จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เส้นใยสิง่ทอ ดกิูจกรรม 46699 
-  การขายสง่ยางพาราในลกัษณะขัน้ต้น เช่น น า้ยางดิบ น า้ยางข้น ดกิูจกรรม 46693 
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463  กำรขำยส่งอำหำร เคร่ืองดื่ม และยำสูบ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการขายส่งผลไม้และผัก  การขายส่งผลิตภัณฑ์นม การขายส่งไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่            
การขายส่งน า้มนัและไขมันบริโภคจากสตัว์หรือพืช การขายส่งเนือ้สตัว์และผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ การขายส่ง
ผลติภณัฑ์จากปลา การขายสง่น า้ตาล ช็อกโกแลตและลกูกวาด การขายสง่ผลิตภณัฑ์ขนมอบต่างๆ การขายสง่
เคร่ืองดื่ม การขายสง่กาแฟ ชา โกโก้และเคร่ืองเทศ การขายสง่ผลิตภณัฑ์ยาสบู นอกจากนีย้งัรวมถึงการซือ้ไวน์
เป็นจ านวนมากและบรรจขุวดใหม่ โดยไมม่ีการดดัแปลง รวมทัง้การขายสง่อาหารส าหรับสตัว์เลีย้ง  
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผสมไวน์หรือการกลัน่สรุา ดหูมูย่อ่ย 1101 และหมูย่อ่ย 1102 
 
4631  กำรขำยส่งอำหำร  

46311 กำรขำยส่งเนือ้สัตว์และผลิตภณัฑ์เนือ้สัตว์ 
การขายสง่เนือ้สตัว์ เนือ้สตัว์ปีกและเนือ้สตัว์ลา่ ทัง้ชนิดสด แช่เย็นหรือแช่แข็งสว่นอื่นของสตัว์      
ที่บริโภคได้ รวมถึงผลติภณัฑ์จากเนือ้สตัว์ เนือ้สตัว์ที่ผา่นกระบวนการถนอมและแปรรูป 

46312 กำรขำยส่งปลำและผลิตภณัฑ์สัตว์น ำ้ 
การขายสง่สตัว์น า้ เช่น ปลา กุ้ ง หอย ป ูปลาหมึก ฯลฯ ทัง้ชนิดสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ผลิตภณัฑ์
สตัว์น า้บรรจุกระป๋อง ผลิตภณัฑ์สตัว์น า้ที่ผ่านกระบวนการถนอมและแปรรูป รวมถึงผลิตภณัฑ์
สาหร่ายแปรรูป 

46313 กำรขำยส่งผักและผลไม้ 
การขายส่งผัก ผลไม้และถั่วเปลือกแข็ง ทัง้ชนิดสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
กระบวนการถนอมและแปรรูป เช่น ผกัและผลไม้บรรจุกระป๋อง รวมถึงผลิตภณัฑ์ผลไม้และ        
ผกัที่ถนอมโดยใช้น า้ตาล (ยกเว้น น า้ผกั ผลไม้ และน า้ธญัพืช) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่น า้ผกัและผลไม้ และน า้ธญัพืช ดกิูจกรรม 46322 

46314 กำรขำยส่งผลิตภณัฑ์นม 
การขายส่งน า้นมสด ที่ผ่านการฆ่าเชือ้โรคด้วยกรรมวิธีพาสเจอไรส์  สเตอริไลส์และ/หรือ            
การฆ่าเชือ้ด้วยความร้อนสูงโดยผ่านหรือไม่ผ่านโฮโมจีไนส์  รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีนม                
เป็นส่วนประกอบหลกั การขายส่งไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น การขายส่งโยเกิร์ตและ          
นมเปรีย้ว การขายสง่นมข้น นมผง เนย ครีมและผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ได้จากนม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เนยขาว ดกิูจกรรม 46316 

46315 กำรขำยส่งข้ำวและผลิตภณัฑ์ที่ได้จำกกำรโรงสีข้ำว 
การขายส่งข้าวที่สี ที่ขดั ที่นึ่ง หรือข้าวที่ปรับปรุงให้เก็บไว้ได้นาน เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว        
ข้าวกล้อง เยิร์มของข้าว ร า เศษหกัหรือเศษอื่นๆ ของข้าว 

46316 กำรขำยส่งผลิตภณัฑ์ขนมอบ ไข่ น ำ้มันและไขมันที่ใช้ในกำรบริโภค 
การขายสง่ขนมปัง เค้กและเพสตรีสด ผลติภณัฑ์ขนมอบแช่เยือกแข็ง ขนมปังกรอบ บิสกิต คกุกี ้
แครกเกอร์และผลิตภณัฑ์ขนมอบชนิดกรอบอื่นๆ รวมถึงขนมไทยประเภทอบ เช่น ขนมหม้อแกง 
ขนมบ้าบิ่น ขนมผิง ขนมไข่ ขนมกุฎีจีน ขนมทองม้วน ขนมสาลี่กรอบ ฯลฯ การขายสง่ไข่และ
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ผลิตภณัฑ์จากไข่ เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า การขายส่งน า้มนัจากพืช เช่น น า้มนัปาล์ม              
น า้มนัถัว่เหลือง น า้มนัมะพร้าว น า้มนัร าข้าว น า้มนัมะกอก น า้มนัดอกทานตะวนั การขายสง่
ผลติภณัฑ์จากน า้มนัพืช เช่น เนยเทียม เนยขาว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติและขายผลติภณัฑ์ขนมอบในสถานที่ที่ท าการผลติ ดหูมูย่อ่ย 1071 
-  การขายปลกีผลติภณัฑ์ขนมอบ ดกิูจกรรม 47215 

46317 กำรขำยส่งน ำ้ตำล ช็อกโกแลตและลูกกวำด 
การขายสง่น า้ตาลทราย น า้ตาลมะพร้าว น า้ตาลโตนด ฯลฯ การผลิตน า้ตาลเทียมจากอ้อย      
หวัผกักาดแดง เมเปิล และปาล์ม พืชที่ให้ความหวานอื่นๆ การผลิตน า้เช่ือม รวมถึงการผลิต
กากน า้ตาล การขายสง่ช็อกโกแลตและขนมที่ท าจาก ช็อกโกแลต การขายสง่หมากฝร่ัง ลกูกวาด 
ลกูอม และขนมที่ท าจากน า้ตาลอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่ผลติภณัฑ์ผลไม้และผกัที่ถนอมโดยใช้น า้ตาล ดกิูจกรรม 46313 

46318 กำรขำยส่งกำแฟ ชำ โกโก้ 
การขายสง่กาแฟ ชาและชามาเต้ รวมถึงชาชงสมนุไพร ชนิดกึ่งส าเร็จรูปไม่พร้อมดื่ม การขายสง่
โกโก้เพส โกโก้บตัเตอร์ ไขมนัและน า้มนัของโกโก้ โกโก้ผงที่ไมเ่ติมน า้ตาลหรือสารท าให้หวานอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เคร่ืองดื่มกาแฟ ชาและชาชงสมนุไพรพร้อมดื่ม ดกิูจกรรม 46322 

46319 กำรขำยส่งผลิตภณัฑ์อำหำรอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การขายสง่แป้งข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวโพดหรือแป้งอื่นๆ ทัง้ชนิดส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูป รวมถึง
สตาร์ชและผลิตภณัฑ์จากสตาร์ช การขายส่งอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง การขายส่งอาหารบ ารุง
สขุภาพ การขายสง่เคร่ืองเทศ เคร่ืองแกงส าเร็จรูป เคร่ืองปรุงอาหารประจ าโต๊ะ ซีอิ๊ว ซอสปรุงรส 
น า้ส้มสายช ูเกลอืบริโภคและเคร่ืองประกอบอาหารอื่นๆ การขายสง่มกักะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว และ
ผลิตภณัฑ์อาหารประเภทแป้งที่คล้ายกนั การขายสง่ขนมขบเคีย้ว/ขนมกรุบกรอบ ถัว่อบกรอบ 
น า้แข็ง รวมถึงขนมไทย การขายส่งอาหารส าหรับสตัว์เลีย้งส าเร็จรูป  การขายส่งผลิตภัณฑ์    
อาหารอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่ผลติภณัฑ์ขนมอบ ดกิูจกรรม 46316 
-  การขายสง่โกโก้ ช็อกโกแลตและลกูกวาด ดกิูจกรรม 46317 

 
4632  กำรขำยส่งเคร่ืองดื่มและยำสูบ  

46321 กำรขำยส่งเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
การขายสง่สรุากลัน่ เช่น วิสกี ้ วอดก้า รัม บร่ันดี คอนยคั เกาเหลียง เหล้าโรงหรือเหล้าขาว        
สรุาผสม เช่น เช่ียงชุน ยิน ลิเคียว สรุาผสมพิเศษ เช่น หงส์ทอง มงักรทอง สรุาปรุงพิเศษ เช่น      
แม่โขง สุราที่มีสรรพคุณเป็นยา ค็อกเทลส าเร็จรูป การขายส่งไวน์องุ่นและไวน์ผลไม้อื่นๆ           
ไวน์สมนุไพร เช่น กระชายด า ส้มแขก ยอ กระวาน สรุาแช่ที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ 
เช่น สาเก     อ ุสาโท กระแช่ น า้ตาลเมา ไวน์น า้ผึง้ รวมถึงการซือ้ไวน์เป็นจ านวนมากและบรรจุ
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ขวดใหม่ โดยไม่มีการดัดแปลง การขายส่งเบียร์ รวมถึงเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ต ่าหรือ                    
ไมม่ีแอลกอฮอล์ 

46322 กำรขำยส่งเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
การขายสง่น า้แร่ธรรมชาติ และน า้ดื่มในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท การขายสง่น า้อดัลม รวมถึงโซดา 
การขายสง่เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ ชาและชาชงสมนุไพรพร้อมดื่ม การขายสง่น า้ผกัและผลไม้
และน า้ธัญพืช การขายส่งเคร่ืองดื่มให้พลังงานหรือเคร่ืองดื่มเกลือแร่และเคร่ืองดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์อื่นๆ 

46323 กำรขำยส่งผลิตภณัฑ์ยำสูบ 
การขายสง่บหุร่ีและซิการ์ ผลิตภณัฑ์ยาสบูและผลิตภณัฑ์ที่ใช้แทนยาสบู เช่น ยาเส้น ยาสบู        
ใช้เคีย้ว (เช่น ยาแดง ยาจืด ยาฉนุ) และยานตัถุ์ 

 
464  กำรขำยส่งสินค้ำในครัวเรือน  

หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการขายสง่สนิค้าในครัวเรือน รวมถึงสิง่ทอ 
 
4641  กำรขำยส่งสิ่งทอ เสือ้ผ้ำและรองเท้ำ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายสง่เคร่ืองใช้ในครัวเรือน รวมทัง้สิ่งทอ นอกจากนีย้งัรวมถึง การขายสง่เส้นด้าย 
การขายสง่ผ้า การขายสง่ผ้าที่ใช้ในครัวเรือน ฯลฯ การขายสง่อปุกรณ์สว่นประกอบจ าพวกเข็ม กระดมุ 
ด้ายเย็บผ้า ฯลฯ การขายสง่เสือ้ผ้า รวมทัง้ชดุกีฬา การขายสง่สว่นประกอบของเสือ้ผ้า เช่น ถงุมือ เนคไท
และสายรัง้กางเกง การขายสง่รองเท้า การขายสง่สิง่ที่ท าจากขนสตัว์และการขายสง่ร่ม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เคร่ืองประดบัและเคร่ืองหนงั ดหูมูย่อ่ย 4649 
-  การขายสง่เส้นใยสิง่ทอ ดหูมูย่อ่ย 4669 
46411 กำรขำยส่งด้ำยและผ้ำ 

การขายสง่ด้ายและเส้นด้ายที่ท าจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสงัเคราะห์ การขายส่งผ้าที่ท า
จากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าลินิน ผ้าขนแกะ ผ้าที่ท าจากเส้นใยสงัเคราะห์ เช่น 
ผ้าโพลิเอสเทอร์ ผ้าไนลอ่น ผ้าเรยอน ผ้าอะคริลิก ผ้าถกัและผ้าถกัโครเชต์ ผ้าชนิดพิเศษ เช่น      
ผ้าก ามะหยี่หรือผ้าทอแบบเชนิลล์ ผ้าขนหน ู ผ้าก๊อซ ผ้าทอจากใยแก้ว ผ้าลกูไม้ ผ้าหน้าแคบ      
ผ้าปัก ผ้าที่ใช้ตกแตง่ สกัหลาดและผ้าที่ไมไ่ด้ทอและสิง่ทออื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่ด้ายเย็บ ดกิูจกรรม 46413 
-  การขายสง่พรมและพรมหนา ดกิูจกรรม 46639 
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46412 กำรขำยส่งของใช้ในครัวเรือนที่ท ำจำกสิ่งทอ 
การขายสง่ของใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากสิง่ทอ (ยกเว้น เคร่ืองแต่งกาย) เช่น เคร่ืองนอน ผ้าที่ใช้บน
โต๊ะอาหาร ห้องน า้และห้องครัว ถุงนอนและของที่เป็นเคร่ืองนอน ผ้าม่าน ผ้าใบคลมุของ          
ผ้าใบบงัแดดและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ที่ท าจากสิ่งทอ การขายสง่เชือก เชือกเส้นใหญ่ ตาข่าย 
แห อวน รวมถึงการขายสง่ร่ม 

46413 กำรขำยส่งอุปกรณ์ตัดเยบ็ 
การขายสง่อปุกรณ์ตดัเย็บ เช่น ด้ายเย็บผ้า ด้ายปัก ไหมพรม เข็มเย็บผ้า เข็มถกั กระดมุ ซิป     
เข็มหมดุ ฯลฯ 

46414 กำรขำยส่งเสือ้ผ้ำ 
การขายสง่เสือ้ผ้าส าหรับบรุุษ สตรี เด็ก เด็กทารก และสว่นประกอบของเคร่ืองแต่งกายที่ท าจาก
วสัดทุกุชนิด การขายสง่เสือ้ผ้าและสิ่งของที่ท าจากขนสตัว์ การขายสง่เสือ้ผ้าที่ท าจากผ้าถกัและ
ผ้าถกัโครเชต์ รวมถึงถงุเท้า ถงุนอ่ง เสือ้ กางเกงยืดแนบเนือ้ ถงุนอ่งกางเกง 

46415 กำรขำยส่งรองเท้ำ 
การขายส่งรองเท้าทุกชนิด รวมถึงสนับแข้ง เคร่ืองหุ้มขาและของใช้ที่คล้ายกัน การขายส่ง
สว่นประกอบของรองเท้า การขายสง่สว่นบนของรองเท้า และชิน้สว่นของสว่นบน สว่นนอกและ
สว่นใน ส้นรองเท้า ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เคร่ืองหนงัและเคร่ืองใช้ส าหรับการเดินทาง ดกิูจกรรม 46493 

 

4642  กำรขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดใช้ในครัวเรือน  
46421 กำรขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน 

การขายส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้ เย็น ตู้แช่แข็ง เคร่ืองล้างจาน เคร่ืองซักผ้า         
เคร่ืองดดูฝุ่ น เคร่ืองขดัพืน้ เคร่ืองบด เคร่ืองป่ัน/กวนและเคร่ืองคัน้น า้ผลไม้ เคร่ืองเปิดกระป๋อง 
แปรงสีฟันไฟฟ้า เคร่ืองท าน า้ร้อนด้วยไฟฟ้า ผ้าห่มไฟฟ้า เคร่ืองเป่าผม เคร่ืองม้วนผม เตารีด
ไฟฟ้า เคร่ืองท าความร้อนในห้อง เตาอบไฟฟ้า เตาอบไมโครเวฟ ฯลฯ เคร่ืองใช้ในการประกอบ
อาหารและผลติความร้อนท่ีไมต้่องใช้ไฟฟ้า เช่น เตาหงุต้ม เตา การขายสง่เคร่ืองใช้อิเลก็ทรอนิกส์
ที่เก่ียวกบัเสียงและภาพเพื่อความบนัเทิงในครัวเรือน ยานยนต์ ระบบแจ้งเตือนสาธารณะ และ
เคร่ืองขยายเสียงของเคร่ืองดนตรี เคร่ืองรับวิทยุ และโทรทศัน์ เคร่ืองบนัทึกภาพวีดิทศัน์และ    
เคร่ืองบนัทกึซ า้ เช่น เคร่ืองเลน่และเคร่ืองบนัทกึซีดีและดีวีดี กล้องวีดิทศัน์ อปุกรณ์สเตอริโอ เช่น 
หฟัูง ไมโครโฟน ล าโพง เคร่ืองขยายเสียง กล้องดิจิทลั วีดีโอเกมคอนโซล ตู้ เพลงและเคร่ืองใช้
อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่จกัรเย็บผ้า ดกิูจกรรม 46499 
-  การขายสง่อปุกรณ์ถ่ายภาพ และอปุกรณ์ทศันศาตร์ (ยกเว้น กล้องดิจิทลั) ดกิูจกรรม 46491 
-  การขายสง่อปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม ดกิูจกรรม 46522 
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46422 กำรขำยส่งอุปกรณ์ส ำหรับให้แสงสว่ำง 
การขายส่งหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่าง เช่น โคมไฟ หลอดไฟฟ้า โคมระย้า         
โคมไฟลอ่แมลง ไฟฉาย ตะเกียง สปอตไลต์ ชดุไฟประดบั ต้นคริสต์มาส 

 
4643  กำรขำยส่งสินค้ำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  

46431 กำรขำยส่งหนังสือ หนังสือพิมพ์และเคร่ืองเขียน  
การขายสง่หนงัสือ นิตยสาร หนงัสือพิมพ์ วารสาร การ์ดอวยพรและสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ การขายสง่
เคร่ืองเขียน รวมถึงกระดาษ ดินสอและหมกึ 

46432 กำรขำยส่งสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศน์ที่บันทึกข้อมูลแล้ว  
การขายสง่สือ่บนัทกึภาพและเสียงที่บนัทึกข้อมลูแล้ว เช่น แผ่นเสียง แผ่นซีดี ดีวีดี ที่บนัทึกเพลง 
ภาพยนตร์ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เทปเปลา่และแถบวีดิทศัน์ ดกิูจกรรม 46521 

46433 กำรขำยส่งเคร่ืองกีฬำ 
การขายสง่เคร่ืองกีฬา เช่น อปุกรณ์ส าหรับเลน่สกี อปุกรณ์กีฬาทางน า้ อปุกรณ์ตกปลา อปุกรณ์
กรีฑา อปุกรณ์กีฬากลางแจ้งและในร่ม การขายสง่อปุกรณ์เดินป่า การขายสง่จกัรยานสองล้อ
และสามล้อที่ไมใ่ช่ของเลน่ รวมถึงชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เสือ้ผ้ากีฬา ดกิูจกรรม 46414 
-  การขายสง่รองเท้ากีฬา ดกิูจกรรม 46415 
-  การขายสง่จกัรยานสองล้อและสามล้อที่เป็นของเลน่ ดกิูจกรรม 46434 

46434 กำรขำยส่งเกมและของเล่น 
การขายส่งเกมและของเล่นซึ่งท าด้วยวสัดุทุกชนิด  เช่น ตุ๊กตา ของเล่น และเกม (รวมถึง           
เกมอิเล็กทรอนิกส์) หุ่นจ าลอง และยานยนต์ส าหรับเด็ก (ยกเว้น จักรยานสองล้อและสามล้อ       
ที่ท าจากโลหะ) 

46439 กำรขำยส่งสินค้ำวัฒนธรรมและนันทนำกำรอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การขายส่งผลิตภณัฑ์ที่เป็นฝีมือคนไทย ของที่ระลึก เช่น เคร่ืองเงิน เคร่ืองถม เคร่ืองเขิน         
เคร่ืองทองเหลือง โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ สินค้าหตัถกรรมพืน้บ้าน ผลิตภณัฑ์จากงาช้าง สินค้า     
ที่ใช้ทางศาสนา แสตมป์และเหรียญกษาปณ์ การขายสง่สินค้าวฒันธรรมและนนัทนาการอื่นๆ      
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่จกัรยานสองล้อและสามล้อที่เป็นเคร่ืองกีฬา ดกิูจกรรม 46433 
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4644  กำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภณัฑ์และทำงกำรแพทย์ เคร่ืองหอมและเคร่ืองส ำอำง 
46441 กำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภณัฑ์และทำงกำรแพทย์ 

การขายสง่สนิค้าทางเภสชัภณัฑ์ทัง้ชนิดเคมีภณัฑ์ ยา และสมนุไพร เคร่ืองเทศที่ใช้ท ายาไทยแผน
โบราณและทางการแพทย์ เช่น ของที่ใช้แต่งแผลที่มีสารยึดติด ชุดปฐมพยาบาล ผลิตภณัฑ์เคมี    
ที่ใช้ภายนอกส าหรับคมุก าเนิด ฯลฯ การขายสง่อปุกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการแพทย์ 

46442 กำรขำยส่งเคร่ืองหอม 
การขายสง่เคร่ืองหอม เช่น หวัน า้หอมและน า้หอม น า้มนัหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล์) บหุงา 
ธูปหอม เทียนหอม เกลอืหอม ฯลฯ 

46443 กำรขำยส่งเคร่ืองส ำอำง 
การขายสง่เคร่ืองส าอาง รวมถึงสิง่ปรุงแตง่ส าหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม ครีมบ ารุงผิว 
โลชัน่ ยาสฟัีน สบู ่ผลติภณัฑ์สปาที่อยูใ่นร้านเคร่ืองส าอาง 

 
4649  กำรขำยส่งสินค้ำในครัวเรือนอื่นๆ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายส่งเคร่ืองเรือน  การขายส่งเคร่ืองใช้ในครัวเรือน  การขายส่งอุปกรณ์                 
ของมีคมในครัว การขายสง่เคร่ืองกระเบือ้งและเคร่ืองแก้ว การขายสง่เคร่ืองไม้ เคร่ืองหวาย และเคร่ืองใช้
จากไม้ก๊อก ฯลฯ การขายส่งสินค้าเก่ียวกับการถ่ายภาพเลนส์สายตา  (เช่น แว่นกันแดด                    
กล้องสอ่งทางไกล แว่นขยาย) การขายสง่เคร่ืองหนงัและอปุกรณ์การเดินทาง การขายสง่นาฬิกาข้อมือ 
นาฬิกาและเคร่ืองประดบั รวมถึงการขายสง่เคร่ืองดนตรี 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เทปเปลา่และแถบวีดิทศัน์ แผน่เปลา่ซีดี ดีวีดี ดหูมูย่อ่ย 4652 
-  การขายสง่อปุกรณ์กระจายเสยีงวิทยแุละโทรทศัน์ ดหูมูย่อ่ย 4652 
-  การขายสง่เฟอร์นิเจอร์ส านกังาน ดหูมูย่อ่ย 4659 
46491 กำรขำยส่งอุปกรณ์ถ่ำยภำพและทัศนศำสตร์ 

การขายสง่อปุกรณ์เก่ียวกบัการถ่ายภาพ เช่น อปุกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพเพลตและฟิล์ม (ยกเว้น 
กล้องดิจิทัล) การขายส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ เช่น  แว่นตา กล้องจุลทรรศน์            
กล้องสองตา 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่กล้องดิจิทลั ดกิูจกรรม 46421 

46492 กำรขำยส่งนำฬิกำ และเคร่ืองประดับ 
การขายส่งนาฬิกาและชิน้ส่วน การขายส่งเคร่ืองประดบั เช่น อญัมณี ทองรูปพรรณ และ          
ของใช้อื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่สายนาฬิกาหนงั ดกิูจกรรม 46493 

46493 กำรขำยส่งเคร่ืองหนังและเคร่ืองใช้ส ำหรับกำรเดินทำง 
การขายส่งกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน เคร่ืองอานและเคร่ืองเทียมลาก         
ของเลน่ส าหรับสตัว์เลีย้ง สายนาฬิกาหนงัและเคร่ืองหนงัอื่นๆ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เสือ้ผ้าหนงั ดกิูจกรรม 46414 
-  การขายสง่รองเท้าหนงั ดกิูจกรรม 46415 

46494 กำรขำยส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 
การขายสง่เฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากวสัดทุกุชนิด เช่น โต๊ะหมูบ่ชูา กรอบรูป 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในส านกังาน ดกิูจกรรม 46594 
-  การขายสง่พรมและพรมหนา ดกิูจกรรม 46639 

46495 กำรขำยส่งเคร่ืองดินเผำ เคร่ืองแก้วและเคร่ืองครัว 
การขายสง่ของมีคมและเคร่ืองใช้ที่ท าจากโลหะชนิดใช้ในครัวเรือน เช่น มีด ช้อน ส้อม เคร่ืองใช้
บนโต๊ะอาหาร หม้อ กะทะ กะละมงั ฯลฯ การขายสง่เคร่ืองแก้ว เคร่ืองเซรามิกและของประดบั
ตกแตง่ ชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร ครัว ตกแตง่ภายในหรือเพื่อวตัถปุระสงค์ที่คล้ายกนั 

46499 กำรขำยส่งสินค้ำในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การขายส่ง เคร่ืองไม้ เคร่ืองหวาย ผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ และเคร่ืองใช้จากไม้ก๊อก เคร่ืองใช้              
ในครัวเรือนที่ท าจากพลาสติก ผลิตภณัฑ์ที่ท าด้วยยาง ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดและขดัเงา       
การขายสง่เคร่ืองดนตรี การขายสง่ดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ การขายสง่จกัรเย็บผ้า การขายสง่
บรรจุภณัฑ์ชนิดใช้ในครัวเรือน เช่น กลอ่งโฟม ถงุพลาสติก การขายสง่ของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ     
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้และเคร่ืองสาน ดกิูจกรรม 46494 

 
465  กำรขำยส่งเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่ำงๆ  

หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการขายส่งคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม เคร่ืองจักรเฉพาะงานทกุชนิดของ
โรงงานอตุสาหกรรมและเคร่ืองจกัรเพื่อใช้ในงานทัว่ไป 
 
4651 46510 กำรขำยส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์  

การขายสง่คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพิวเตอร์ รวมทัง้การขายสง่ซอฟต์แวร์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่อปุกรณ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์ ดหูมูย่อ่ย 4652 
-  การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส านกังาน (ยกเว้น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง)           

ดหูมูย่อ่ย 4659 
-  การขายสง่เคร่ืองจกัรที่ควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ ดหูมูย่อ่ย 4659 
 

  



 

 
295 

4652 กำรขำยส่งอุปกรณ์และชิน้ส่วนทำงอิเล็กทรอนิกส์และทำงกำรสื่อสำรโทรคมนำคม  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการขายสง่วาล์ว และหลอดวิทย ุการขายสง่อปุกรณ์กึ่งตวัน าไฟฟ้า การขายสง่ไมโครชิพ
และเคร่ืองเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้า การขายส่งวงจรของเคร่ืองวิทยุ การขายส่งเทปเปล่าและแถบวีดิทศัน์    
แผน่เปลา่ซีดีและดีวีดี การขายสง่เคร่ืองโทรศพัท์และอปุกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เทปบนัทกึเสยีงและแถบวีดิทศัน์ ซีดีและดีวีดีที่บนัทกึข้อมลูแล้ว ดหูมูย่อ่ย 4643 
-  การขายสง่สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค ดหูมูย่อ่ย 4642 
-  การขายสง่คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพิวเตอร์ ดหูมูย่อ่ย 4651 
46521 กำรขำยส่งอุปกรณ์และชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

การขายสง่วาล์ว และหลอดวิทยุ การขายส่งอปุกรณ์กึ่งตวัน าไฟฟ้า การขายสง่ไมโครชิพและ
เคร่ืองเช่ือมต่อวงจรไฟฟ้า การขายสง่วงจรของเคร่ืองวิทย ุการขายสง่เทปเปลา่และแถบวีดิทศัน์ 
แผน่เปลา่ซีดีและดีวีดี การขายสง่อปุกรณ์ และชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เคร่ืองใช้อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน ดกิูจกรรม 46421 
-  ขายสง่เทป ซีดี ดีวีดี ที่บนัทกึข้อมลูแล้ว ดกิูจกรรม 46432 
-  การขายส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  และ การขายส่งอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น          

หน่วยขับจานแม่เหล็กหรือหน่วยขับจานแสง  แฟลชไดรว์และอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นๆ               
ดกิูจกรรม 46510 

46522 กำรขำยส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์กำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้ส่งสัญญานอิเล็กทรอนิกส์ไปตามสายหรือ
ออกอากาศ เช่น การออกอากาศทางวิทยแุละโทรทศัน์ และอปุกรณ์การสื่อสารแบบไร้สาย เช่น 
การขายส่งโทรศัพท์ไร้สาย  โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองตอบรับโทรศัพท์ การขายส่งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล  ได้แก่ บริดจ์             
อุปกรณ์จัดเส้นทาง  และเกตเวย์ โมเด็มและอุปกรณ์คลื่นพาห์  อุปกรณ์อินฟราเรด                   
(เช่น รีโมทคอนโทรล)    เสาอากาศส าหรับเคร่ืองสง่และเคร่ืองรับอปุกรณ์เคเบิลทีวี อปุกรณ์ที่ใช้
ส าหรับคร่ืองสง่วิทยุ โทรทศัน์และการออกอากาศ รวมถึงกล้องโทรทศัน์ เคร่ืองสง่สญัญาณวิทยุ
และโทรทศัน์และอปุกรณ์สือ่สารอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่โมเด็มชนิดใช้ในคอมพิวเตอร์ ดกิูจกรรม 46510 

 
4653  46530 กำรขำยส่งเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ทำงกำรเกษตร  

การขายส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการเกษตร เช่น รถไถ เคร่ืองหว่าน ปุ๋ ยคอก         
เคร่ืองหว่านเมล็ด เคร่ืองเก่ียวข้าว เคร่ืองนวดข้าว เคร่ืองรีดนมววั เคร่ืองจกัรที่ใช้เลีย้งสตัว์ปีก 
เคร่ืองจักรที่ใช้เลีย้งผึง้ รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้ นอกจากนีย้งัรวมถึง         
การขายสง่เคร่ืองตดัหญ้าทกุชนิด 
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4659  กำรขำยส่งเคร่ืองจักร และอุปกรณ์อื่นๆ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายสง่เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ส านกังาน ยกเว้น คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ การขายสง่เฟอร์นิเจอร์ส านกังาน การขายสง่อปุกรณ์ขนสง่ ยกเว้น ยานยนต์ จกัรยานยนต์
และจักรยาน การขายส่งหุ่นยนต์ที่ท างานในสายการผลิต การขายส่งสายไฟและสวิตช์และ           
อปุกรณ์ติดตัง้อื่นๆ ส าหรับใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม การขายสง่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟ การขายสง่เคร่ืองมือทกุชนิดที่ท าจากวสัดุอื่นๆ การขายสง่เคร่ืองจกัรซึ่งมิได้จดัประเภทไว้
ในที่อื่น เพื่อใช้ในงานอตุสาหกรรม การค้า การน าร่องและในงานบริการอื่นๆ นอกจากนีย้งัรวมถึง        
การขายสง่เคร่ืองมือที่ควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ การขายสง่เคร่ืองจกัรที่ควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับ
อตุสาหกรรมการทอ การเย็บและการถกั รวมทัง้การขายสง่เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการวดั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่ยานยนต์ รถพว่งและรถคาราวาน ดหูมูย่อ่ย 4510 
-  การขายสง่ชิน้สว่นยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 4530 
-  การขายสง่จกัรยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 4540 
-  การขายสง่จกัรยาน ดหูมูย่อ่ย 4643 
-  การขายสง่คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่ง ดหูมูย่อ่ย 4651 
-  การขายส่งอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองโทรศพัท์และอุปกรณ์ทางการสื่อสารโทรคมนาคม           

ดหูมูย่อ่ย 4652 
46591 กำรขำยส่งอุปกรณ์ขนส่ง (ยกเว้น ยำนยนต์ จักรยำนยนต์และจักรยำน) 

การขายส่งอุปกรณ์ขนส่ง เช่น เคร่ืองบิน อากาศยานที่ใช้ในการรบ รวมถึงอุปกรณ์หรือ
สว่นประกอบของอากาศยาน เรือเดินทะเล เรือขนาดเลก็ เรือประมง รวมถึงเรือส าราญกีฬา เรือที่
ใช้ในการรบ รวมถึงอปุกรณ์หรือสว่นประกอบของเรือ การขายสง่อปุกรณ์เก่ียวกบัการรถไฟ เช่น 
ล้อเลือ่นท่ีใช้ในการรถไฟ ชิน้สว่น และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ใช้กบัอปุกรณ์ การขนสง่ประเภทตา่งๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่ยานยนต์ รถพว่งและรถคาราวาน ดหูมูย่อ่ย 4510 
-  การขายสง่ชิน้สว่นยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 45301 
-  การขายสง่จกัรยาน ดกิูจกรรม 46433 

46592 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์งำนวิศวกรรมโยธำ งำนเหมืองแร่และงำนก่อสร้ำง 
การขายสง่เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเหมืองแร่ การก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา 
เช่น เคร่ืองจกัรส าหรับเจาะ คว้าน ตดั ขดุเจาะและขดุอโุมงค์ เคร่ืองตอกเสาเข็มและเคร่ืองถอน
เสาเข็ม เคร่ืองรีด/เกลีย่ปนู แทรกเตอร์ และอะไหลร่ถแทรกเตอร์ ตีนตะขาบ และแทรกเตอร์ที่ใช้ใน
การก่อสร้างหรือการท าเหมืองแร่ ปัน้จัน่ รถตกั รถยก (forklift) และอะไหลร่ถยก ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตร ดกิูจกรรม 46530 
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46593 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงำนอุตสำหกรรม  
การขายสง่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพื่อใช้ในงานอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรมการทอ การเย็บ 
การตดั เคร่ืองแตง่กายและเคร่ืองหนงั การขายสง่เคร่ืองจกัร ส าหรับท าเยื่อกระดาษ กระดาษและ
กระดาษแข็ง การขายสง่เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลติอาหาร เคร่ืองดื่มและยาสบู การขายสง่หุน่ยนต์
ที่ท างานในสายการผลิต การขายส่งเคร่ืองจักรส าหรับงานโลหะ การขายส่งเคร่ืองมือกล        
ส าหรับใช้ในงานไม้ งานโลหะ กระดกู หิน ยางชนิดแข็ง พลาสติกชนิดแข็ง เคร่ืองมือกลส าหรับ
การกลึง การเจาะ การขดั การขึน้รูป การตดั การขุดเจาะ การโม่ เคร่ืองมือกลที่ใช้ใน                 
การประทบัตราหรืออดั ฯลฯ 

46594 กำรขำยส่งเคร่ืองจักร อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในส ำนักงำน 
การขายสง่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ชนิดใช้ในส านกังาน (ยกเว้น คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง) 
เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองเจาะรู เคร่ืองค านวณเงินสด เคร่ืองคิดเลข         
เคร่ืองคิดเงิน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ส านกังาน ฯลฯ และการขายสง่เฟอร์นิเจอร์ส านกังาน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน ดกิูจกรรม 46494 
-  การขายสง่คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพิวเตอร์ ดกิูจกรรม 46510 

46599 กำรขำยส่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การขายส่งสายไฟ สวิตช์และอุปกรณ์ติดตัง้อื่นๆ ชนิดใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การขายส่ง
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า อปุกรณ์ควบคมุและจ่ายไฟ แบตเตอร่ี 
การขายสง่เคร่ืองท าความเย็น เคร่ืองปรับอากาศ การขายสง่อุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภยั
และอปุกรณ์ผจญเพลิง การขายสง่ลิฟต์และสายพานล าเลียง การขายสง่เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
ห้องปฏิบตัิการ เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ การขายส่งเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการวดั การขายส่ง
เคร่ืองจกัรอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น เพื่อใช้ในงานอตุสาหกรรม การค้า การน าร่อง และ 
ในงานบริการอื่นๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาชีพ เช่น งานไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่อปุกรณ์และสว่นประกอบอิเลก็ทรอนิกส์ ดกิูจกรรม 46521 
-  การขายสง่โทรศพัท์และอปุกรณ์ทางการสือ่สารโทรคมนาคม ดกิูจกรรม 46522 

 

466  กำรขำยส่งสินค้ำเฉพำะทำงอื่นๆ  
หมูใ่หญ่นีร้วมถึงกิจกรรมการขายสง่สินค้าเฉพาะทางอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัไว้ในประเภทอื่น และยงัรวมถึงการขายสง่
ผลติภณัฑ์ขัน้กลาง (ยกเว้นสนิค้าทางการเกษตรที่ไมไ่ด้ใช้ในครัวเรือน) 
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4661  กำรขำยส่งเชือ้เพลิงแข็ง เชือ้เพลิงเหลวและเชือ้เพลิงก๊ำซ รวมทัง้ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวเน่ือง  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายสง่เชือ้เพลิง จาระบี น า้มนัหล่อลื่นและน า้มนั เช่น ถ่าน ถ่านหิน ถ่านโค้ก 
เชือ้เพลิงจากไม้ แนฟทา น า้มันดิบ เชือ้เพลิงดีเซล น า้มันเบนซิน น า้มันเตา น า้มันก๊าด                       
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซบิวเทนและก๊าซโพรเพน น า้มันหล่อลื่นและจาระบี และผลิตภัณฑ์ที่ได้           
จากการกลัน่ปิโตรเลยีม 
46611 กำรขำยส่งเชือ้เพลิงแข็ง 

การขายสง่เชือ้เพลงิที่เป็นของแข็ง เช่น ถ่าน ถ่านหิน ถ่านโค้ก เชือ้เพลงิจากไม้ 
46612 กำรขำยส่งเชือ้เพลิงเหลว 

การขายส่งเชือ้เพลิงที่เป็นของเหลว เช่น แนฟทา น า้มนัดิบ น า้มนัดีเซลหมนุเร็ว/น า้มนัโซล่า 
น า้มนัเบนซิน น า้มนัเชือ้เพลงิ น า้มนัก๊าด ฯลฯ 

46613 กำรขำยส่งเชือ้เพลิงก๊ำซ 
การขายสง่เชือ้เพลงิที่เป็นก๊าซ เช่น ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว บิวเทนหรือโพรเพน ฯลฯ 

46614 กำรขำยส่งผลิตภณัฑ์ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม 
การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน า้มันปิโตรเลียม  เช่น น า้มันหล่อลื่นหรือจาระบี 
น า้มนัเคร่ือง ไวต์สปิริต วาสลนิ ไขพาราฟิน ปิโตรลาตมั แอสฟัลต์ (ยางมะตอย) ฯลฯ 
 

4662  กำรขำยส่งโลหะและสินแร่โลหะ 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายสง่สินแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุม่แร่เหล็ก  การขายสง่แร่โลหะที่เป็นเหล็ก
และนอกกลุม่แร่เหล็กในรูปแบบขัน้ต้น การขายสง่แร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุม่แร่เหล็กกึ่งส าเร็จรูป
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น รวมถึงการขายสง่ทองและโลหะมีคา่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เศษโลหะ ดหูมูย่อ่ย 4669 
46621 กำรขำยส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก  

การขายสง่แร่เหล็ก การขายสง่แร่โลหะมีค่า ได้แก่ ทอง เงินและแพลทินมั การขายสง่แร่โลหะ        
ที่มิใช่เหลก็อื่นๆ เช่น ทองแดง ตะกัว่ อะลมูิเนียม ดีบกุ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เศษโลหะ ดกิูจกรรม 46695 

46622 กำรขำยส่งเหล็ก เหล็กกล้ำและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขัน้มูลฐำน 
การขายสง่เหลก็และเหลก็กล้าขัน้มลูฐาน ได้แก่ เหล็กถลงุและเหล็กสปิเกล ผลิตภณัฑ์เหล็กและ
เหลก็กล้ากึ่งส าเร็จรูป เช่น เหล็กแท่งเล็ก เหล็กแท่งแบนและเหล็กแท่งใหญ่ เหล็กเส้น เหล็กลวด 
ลวดเหล็กแรงดึงสงู เหล็กแผ่นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ การผลิตผลิตภณัฑ์เหล็กส าเร็จรูป 
เช่น แผ่นหนาแผ่นบาง แผ่นแถบ หลอด ท่อ ท่อน เส้นและฮอลโลว์โพรไฟล์ การขายสง่โลหะ         
ที่ไม่ใช่เหล็กขัน้มูลฐาน รวมถึงผลิตภณัฑ์โลหะที่มิใช่เหล็กกึ่งส าเร็จรูป เช่น ลวด หลอดหรือ       
ท่อและอุปกรณ์ติดตัง้ของหลอดหรือท่อ  แผ่นฟอยล์ ท่อน เส้นและโพรไฟล์ที่ท าจากโลหะ             
ที่มิใช่เหลก็ ฯลฯ รวมถึงผลติภณัฑ์ดงักลา่วที่ท าจากโลหะมีคา่ 
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4663  กำรขำยส่งวัสดุก่อสร้ำง เคร่ืองโลหะ อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เกี่ยวกบักำรวำงท่อและกำร
ท ำควำมร้อน  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายส่งไม้ที่ยงัไม่แปรรูป การขายส่งผลิตภณัฑ์ไม้ที่แปรรูปแล้ว การขายส่งสีและ
น า้มนัชกัเงา การขายสง่วสัดกุ่อสร้าง เช่น ทราย กรวด การขายสง่วอลเปเปอร์และวสัดปุพูืน้ การขายสง่
กระจกแผน่ การขายสง่เคร่ืองโลหะและกุญแจ การขายสง่ข้อต่อและสายรัด การขายสง่เคร่ืองท าน า้ร้อน 
การขายส่งเคร่ืองสขุภณัฑ์ เช่น อ่างอาบน า้ อ่างล้างมือ ส้วมและสขุภณัฑ์ เคร่ืองเคลือบปอร์ซเลน        
การขายสง่อปุกรณ์ติดตัง้ของเคร่ืองสขุภณัฑ์ต่างๆ เช่น หลอด ท่อ ข้อต่อ ก๊อกน า้ ข้อต่อรูปตวั T            
ทอ่ยาง ฯลฯ รวมทัง้การขายสง่เคร่ืองมือ เช่น ค้อน เลือ่ย ไขควง และเคร่ืองมืออื่นๆ 
46631 กำรขำยส่งอิฐ หิน ปูน ทรำยและผลิตภณัฑ์คอนกรีต 

การขายสง่ดินเหนียว ทราย กรวด อิฐ หิน ปนูซีเมนต์ การขายสง่ผลิตภณัฑ์คอนกรีต เช่น บล็อก 
เสา เสาเข็ม เสาเข็มคอนกรีต พืน้คอนกรีตส าเร็จ การขายส่งกระเบือ้งมุงหลงัคา แผ่นฝ้า         
แผน่ยิปซมั 

46632 กำรขำยส่งไม้และผลิตภณัฑ์จำกไม้แปรรูปขัน้ต้น 
การขายส่งไม้ที่ยงัไม่แปรรูป การขายส่งไม้แปรรูปขัน้ต้น เช่น ไม้ซีก ไม้เสาเข็ม ชิน้ไม้ปูพืน้         
การขายสง่ชิน้แผน่ไม้อดั ประต ูหน้าต่าง ชิน้สว่นและหน้าตดัรูปต่างๆ ที่ท าจากไม้ ไม้คิว้ ไม้ปพูืน้
และไม้ปาร์เกต์ที่ประกอบเข้าด้วยกนั 

46633 กำรขำยส่งสีทำ น ำ้มันชักเงำและแลกเกอร์ 
การขายสง่สีทา สีทาสิ่งปลกูสร้าง เช่น สีน า้มนั สีพลาสติก สีน า้ และน า้มนัชกัเงา น า้ยาเคลือบ
หรือแลกเกอร์ น า้มนัทาไม้ สารประกอบที่ใช้ยาแนวหรือวสัดทุี่คล้ายกนั วสัดทุี่ใช้ในการอดุร่อง
หรือการเตรียมท าพืน้ผิว สารท าละลายและทินเนอร์ น า้ยาล้างน า้มนัชกัเงา 

46634 กำรขำยส่งอุปกรณ์กำรวำงท่อและเคร่ืองสุขภณัฑ์ 
การขายสง่อปุกรณ์ การวางท่อ เช่น ท่อประปา ระบบท าความร้อน เช่น หม้อน า้ เคร่ืองกระจาย
ความร้อน การขายส่งอุปกรณ์ระบบท าความร้อนและระบบปรับอากาศ  การขายส่ง              
เคร่ืองสขุภณัฑ์ เช่น อ่างอาบน า้ โถส้วม ของใช้ในห้องน า้และเคร่ืองสขุภณัฑ์อื่นๆ การขายสง่
อปุกรณ์ติดตัง้ เช่น หลอด ท่อ ข้อต่อ ก๊อกน า้ ข้อต่อรูปตวั T ท่อยาง ฯลฯ รวมถึงกระเบือ้งปพูืน้
และผนงั 

46639 กำรขำยส่งวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การขายสง่ผลิตภณัฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ เช่น ประตโูลหะและแผงโลหะ กรอบหน้าต่างและ
กรอบกระจกหน้าตา่ง เหลก็ดดัประต ู– หน้าต่าง และราวบนัไดโลหะ การขายสง่เคร่ืองโลหะและ
กุญแจ การขายสง่เคร่ืองมือ ได้แก่ ค้อน เลื่อย ไขควง คีม จอบ เสียม พลัว่ และเคร่ืองมืออื่นๆ        
ที่ใช้งานด้วยมือ การขายสง่วอลเปเปอร์ พรมและพรมหนา การขายสง่กระจกแผ่น การขายสง่
วสัดกุ่อสร้างอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เหลก็เส้น เหลก็แผน่ เหลก็โครงสร้างรูปพรรณ ดกิูจกรรม 46622 
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4669  กำรขำยส่งของเสียและเศษวัสดุ และผลิตภณัฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม  เช่น หมึกแห้งเร็ว หมึกพิมพ์ หวัน า้หอม            
ก๊าซอตุสาหกรรม กาวเคมี สีย้อม ยางเรซินสงัเคราะห์ เมทานอล ไขพาราฟิน สารแต่งกลิ่นรส โซดา     
เกลืออตุสาหกรรม กรดและก ามะถนั สารอนพุนัธ์จากแป้ง ฯลฯ การขายสง่ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยและเคมีภณัฑ์
ทางการเกษตร การขายส่งวสัดุพลาสติกที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตขัน้ต้น การขายส่งยาง การขายส่ง         
เส้นใยสิ่งทอ ฯลฯ การขายสง่กระดาษม้วนใหญ่ การขายสง่หินมีค่า การขายสง่ของเสียที่เป็นเศษวสัดทุี่
ท าจากโลหะและอโลหะเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ รวมทัง้การเก็บ การแยกชนิด การแยกชิน้ การถอดชิน้สว่น
ใช้แล้ว เช่น รถยนต์เพื่อหาชิน้สว่นที่ยงัใช้การได้ บรรจุและบรรจุใหม่ เก็บรักษาและการขนสง่ โดยไม่มี
กระบวนการเปลีย่นรูป รวมทัง้การซือ้และขายของใช้แล้ว (ที่ยงัมีมลูคา่) ตลอดจนการถอดชิน้สว่นรถยนต์ 
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองรับโทรทศัน์และอปุกรณ์อื่นๆ เพื่อน าชิน้สว่นที่ยงัใช้การได้ท าการจ าหน่ายต่อไป และ
การขายสง่สนิค้าเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเก็บรวบรวมของเสยีจากบ้านพกัอาศยัและจากโรงงานอตุสาหกรรม ดหูมูใ่หญ่ 381 
-  การบ าบดัของเสีย ไม่ใช่เพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตของโรงงานอตุสาหกรรม  แต่เพื่อ

น าไปก าจดัทิง้ ดหูมูใ่หญ่ 382 
-  การแปรรูปของเสียและเศษวสัดุ ให้เป็นวสัดุที่ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่ในกรณีที่ต้องใช้กระบวนการ    

แปรรูปอยา่งแท้จริง (วสัดทุี่ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหมท่ี่ได้ออกมาจะมีประโยชน์โดยตรง ในการน าไปใช้ใน
กระบวนการผลติทางอตุสาหกรรม แตไ่มใ่ช่เป็นผลติภณัฑ์ขัน้สดุท้าย) ดหูมูย่อ่ย 3830 

-  การถอดชิน้ส่วนของรถยนต์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองรับโทรทัศน์และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อน าวัสด ุ          
กลบัมาใช้ใหม ่ดหูมูย่อ่ย 3830 

-  การแยกรถเป็นชิน้ ๆ โดยการใช้เคร่ืองจกัร ดหูมูย่อ่ย 3830 
-  การรือ้เรือ ดหูมูย่อ่ย 3830 
-  การขายปลกีสนิค้ามือสอง ดหูมูย่อ่ย 4774 
46691 กำรขำยส่งเคมีภณัฑ์ทำงอุตสำหกรรม 

การขายสง่เคมีภณัฑ์และเคมีภณัฑ์ขัน้มูลฐานทางอุตสาหกรรม เช่น หมึกแห้งเร็ว หมึกพิมพ์      
ผงหมึก หัวน า้หอม ก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม กาวเคมี เจลาติน ผลิตภัณฑ์เคมีเก่ียวกับ         
การถ่ายรูป (ฟิล์ม) สย้ีอม ยางเรซินสงัเคราะห์ เมทานอล ไขพาราฟิน สารแตง่กลิ่นรส โซดา เกลือ
ที่ใช้ในงานอตุสาหกรรม กรดและก ามะถนั (กรดซลัฟูริค) ด่าง คลอรีน แอมโมเนีย สีพ่นรถยนต์ 
และน า้ยาดบัเพลงิ สารอนพุนัธ์จากแป้ง ฯลฯ 

46692 กำรขำยส่งปุ๋ยและเคมีภณัฑ์ทำงกำรเกษตร 
การขายสง่ปุ๋ ย รวมถึงดินกระถางปลกูต้นไม้ การขายสง่เคมีภณัฑ์ทางการเกษตร เช่น ยาฆา่แมลง 
ยาฆา่หน ูยาฆา่เชือ้รา ยาท าลายวชัพืช และเคมีภณัฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ 

46693 กำรขำยส่งยำงพำรำและพลำสติกขัน้ต้น 
การขายส่งยางพาราไม่ว่าจะมีลกัษณะเป็นแผ่น แผ่นบาง เป็นแถบ เส้นหรือลกัษณะอื่นๆ          
น า้ยางดิบ น า้ยางข้น ยางแผน่รมควนั ยางแทง่ ยางเครป รวมถึงขีย้าง การขายสง่ยางสงัเคราะห์ 
รวมถึงการขายสง่เม็ดพลาสติกและพลาสติกขัน้ต้น 
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46694 กำรขำยส่งบรรจุภณัฑ์ชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม 
การขายส่งบรรจุภณัฑ์ไม่ว่าจะท าจากวสัดุใดๆ ก็ตาม เช่น กล่องกระดาษลูกฟูกกระสอบ      
หลอดยาสฟัีน ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่บรรจภุณัฑ์ชนิดใช้ในครัวเรือน เช่น กลอ่งโฟม ถงุพลาสติก ดกิูจกรรม 46499 

46695 กำรขำยส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ 
การขายสง่เศษและชิน้สว่นโลหะและอโลหะ เพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ รวมถึงการเก็บ การแยกชนิด 
การแยกชิน้สว่น ถอดชิน้สว่นที่ใช้แล้ว เช่น รถยนต์เพื่อหาชิน้สว่นที่ยงัใช้การได้ การบรรจุและ    
การบรรจใุหม ่การเก็บรักษาและการขนสง่ โดยไมม่ีกระบวนการเปลีย่นรูป รวมถึงการซือ้และขาย
ของใช้แล้วที่ยงัมีมลูคา่ ตลอดจนการถอดชิน้สว่นรถยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์และอปุกรณ์อื่นๆ 
เพื่อน าชิน้สว่นท่ียงัใช้การได้ มาจ าหนา่ยตอ่ไป 

46696 กำรขำยส่งสินค้ำเกี่ยวกับอำวุธยุทโธปกรณ์ 
การขายสง่อาวธุปืน อปุกรณ์หรือสว่นประกอบของอาวธุปืน กระสนุปืน อปุกรณ์หรือสว่นประกอบ
ของกระสุน ปืน ยุทโธปกรณ์อื่นที่ใช้ในการรบ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของยุทโธปกรณ์         
วตัถรุะเบิด ดินปืน 

46699 กำรขำยส่งผลิตภณัฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การขายสง่ผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงัแปรรูปขัน้ต้น เช่น มนัเส้น มนัอดัเม็ด การขายสง่เส้นใยสิ่งทอ
ทัง้เส้นใยธรรมชาติ (เช่น เส้นใยฝ้าย เส้นใยไหม เส้นใยลินิน) และเส้นใยประดิษฐ์ (เช่น เส้นใย   
โพลเิอสเทอร์ เส้นใยไนลอ่น เส้นใยเรยอน เส้นใยอะคริลิก) การขายสง่เยื่อกระดาษ กระดาษและ
กระดาษแข็ง ในปริมาณมาก การขายสง่หินมีคา่ การขายสง่ผลิตภณัฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่และปลกียางรถยนต์ ดกิูจกรรม 45301และ 45302 

 
469  4690 46900 กำรขำยส่งสินค้ำทั่วไป  

การขายสง่สนิค้าหลายชนิด โดยไมเ่ฉพาะเจาะจงวา่เป็นสนิค้าประเภทใด 
 

47  กำรขำยปลีก ยกเว้น ยำนยนต์และจักรยำนยนต์  
หมวดยอ่ยนีร้วมถึงการขายปลกี คือ การขายใหม ่(ขายโดยไมม่ีการแปรรูป) ของสนิค้าใหม ่และสนิค้าใช้แล้ว

ไปยังกลุ่มสาธารณชน เพื่อใช้ส่วนตัวหรือบริโภคในครัวเรือน หรือน าไปใช้ประโยชน์อื่น โดยร้านค้า 
ห้างสรรพสินค้า ร้านแผงลอย การขายทางไปรษณีย์ การเร่ขายตามบ้าน ผู้ เร่ขาย พนกังานหาบเร่ สหกรณ์
ผู้บริโภค  

การขายปลีกนีไ้ด้มีการให้ค านิยามครัง้แรก โดยแบ่งชนิดของการขายสินค้าจากโรงงาน (การขายปลีก         
ในร้านค้า หมู่ใหญ่ 471 ถึง 477 การขายปลีกที่ไม่ใช่ในร้าน หมู่ใหญ่ 478 และ 479) การขายปลีกในร้านค้า
ประกอบด้วยการขายปลีกสินค้าใช้แล้ว (หมู่ย่อย 4774) ส าหรับการขายปลีกในร้านค้านัน้ มีการแยกประเภท
ความแตกต่างระหว่างการขายปลีกสินค้าเฉพาะทาง  (หมู่ใหญ่ 472 ถึง 477) และการขายปลีกสินค้าที่มิใช่      



 

 
302 

เฉพาะทาง (หมูใ่หญ่ 471) กลุม่ยอ่ยดงักลา่วนีย้งัแบง่ยอ่ยออกไปอีกตามผลิตภณัฑ์ที่ขาย สว่นการขายที่ไม่ผ่าน
ร้านค้าแบ่งย่อยตามรูปแบบของการค้า เช่น การขายปลีกผ่านแผงลอยและขายในตลาด (หมู่ใหญ่ 478) และ      
การขายปลกีที่ไมใ่ช่ในร้านค้า เช่น ขายทางไปรษณีย์ ขายตามบ้านและขายตามตู้หยอดเงิน ฯลฯ (หมูใ่หญ่ 479) 

สินค้าที่ขายในหมวดย่อยนีม้ีข้อจ ากดัของสินค้า เพราะเป็นสินค้าส าหรับบริโภคหรือสินค้าขายปลีก ดงันัน้
สินค้าบางชนิดไม่อยู่ในประเภทการขายปลีก เช่น เมล็ดธัญพืช สินแร่ เคร่ืองจกัรโรงงานอตุสาหกรรม ฯลฯ       
หมวดยอ่ยนีย้งัรวมการขายสนิค้าให้แก่สาธารณชนทัว่ไป และการแสดงสินค้า ผลิตภณัฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์สว่น
บุคคล อุปกรณ์เคร่ืองเขียน สีหรือไม้ส าเร็จรูป แม้ว่าการขายสินค้าเหล่านีอ้าจไม่ใช่เพื่อใช้ส่วนบุคคลหรือ           
ใช้ในครัวเรือน อาจจะมีการแปรรูปสินค้าเข้ามาเก่ียวข้องบ้างแต่ก็เป็นไปเพื่อการขาย  เช่น การแยกชนิดและ      
การบรรจุใหม่ของสินค้า การติดตัง้เคร่ืองใช้ในบ้าน  ฯลฯ นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการขายปลีกสินค้าต่างๆ          
โดยตวัแทนจ าหนา่ยและกิจกรรมการขายปลกีบ้านท่ีประมลูมาได้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสนิค้าเกษตรโดยชาวไร่ชาวนาเป็นผู้ขายเอง ดหูมวดยอ่ย 01 
-  การผลติและการขายสนิค้าตา่งๆ ซึง่จดัประเภทไว้ในการผลติในหมวดยอ่ย 10-32 
-  การขายยานยนต์ จกัรยานยนต์และชิน้สว่น ดหูมวดยอ่ย 45 
-  การขายธัญพืช สินแร่ น า้มนัดิบ อตุสาหกรรมเคมี เหล็กและเหล็กกล้าและเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน       

ดหูมวดยอ่ย 46 
-  การขายอาหารและเคร่ืองดื่มแก่ผู้บริโภคในร้านค้านัน้ๆ และการขายแบบน ากลบับ้าน ดหูมวดยอ่ย 56 
-  การให้เช่าของใช้สว่นบคุคลและของใช้ในครัวเรือนแก่สาธารณชน ดหูมูใ่หญ่ 772 

 
471  กำรขำยปลีกในร้ำนค้ำทั่วไป  

หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการขายปลีกผลิตภณัฑ์หลายชนิดในที่เดียวกัน  (ร้านค้าทัว่ไป) เช่น ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือ         
ในห้างสรรพสนิค้า 
 
4711  กำรขำยปลีกในร้ำนค้ำทั่วไปที่มีอำหำร เคร่ืองดื่มหรือยำสูบเป็นสินค้ำหลัก  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการขายปลกีของสนิค้าหลายชนิดจ านวนมาก ซึง่มีผลติภณัฑ์อาหาร เคร่ืองดื่มหรือยาสบู 
เป็นสินค้าหลกั เช่น กิจกรรมขายปลีกในร้านทัว่ๆ ไป นอกเหนือไปจากการขายอาหาร เคร่ืองดื่มหรือ
ยาสบูเป็นสินค้าหลกัแล้วยงัมีการขายสินค้าอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น เสือ้ผ้า เคร่ืองแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองใช้ในบ้าน เคร่ืองมือที่ท าจากโลหะ เคร่ืองส าอาง ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายปลีกเชือ้เพลิงร่วมกับอาหาร เคร่ืองดื่ม ฯลฯ โดยขายสินค้าประเภทเชือ้เพลิงเป็นหลกั              

ดหูมูย่อ่ย 4730 
47111 ซูเปอร์มำร์เก็ต 

ร้านค้าที่ด าเนินการขายปลีกสินค้าอปุโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั สินค้าสว่น
ใหญ่ ได้แก่ อาหารแห้ง อาหารสด เช่น เนือ้สตัว์ ผกัและผลไม้ อาหารส าเร็จรูปต่างๆ ตลอดจน
สนิค้าอปุโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจ าวนัท่ีไมใ่ช่อาหาร 
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47112 ดิสเคำท์สโตร์/ซูเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มำร์เก็ต 
ร้านค้าที่ด าเนินการขายปลกีสนิค้าอปุโภคบริโภคทัว่ไป เน้นการขายสนิค้าจ านวนมากในราคาถกู 
เป็นร้านค้าที่วางจ าหน่ายสินค้าอปุโภคที่จ าเป็นร้อยละ 80 และสินค้าทัว่ไปร้อยละ 20 และยงัมี
บริการอื่นๆ เช่น ซอ่มรองเท้า ขายยาและศนูย์อาหาร 

47113 ร้ำนสะดวกซือ้/มินิมำร์ท 
ร้านขายปลีกขนาดเล็ก โดยสว่นใหญ่จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มประเภทจานด่วนและสินค้า
อปุโภคอื่นๆ ที่จ าเป็นตอ่ชีวิตประจ าวนั ตัง้อยู่ในเขตชุมชนและมกัจะเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง 
เน้นการขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบภายใต้การก ากบัดแูล
ของบริษัทแม ่รวมถึงร้านสะดวกซือ้ที่ให้บริการตามสถานีบริการน า้มนั 

47114 ร้ำนขำยของช ำ 
ร้านขายปลกีขนาดเลก็แบบดัง้เดิม หรือร้านโชห่วยกระจายอยู่ตามตรอก ซอย ขายสินค้าอปุโภค 
บริโภคที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนัหลายชนิด เช่น ข้าว แป้ง อาหารกระป๋อง น า้ตาล เคร่ืองเทศ     
มีการบริหารงานแบบครอบครัวเป็นหลกั 
 

4719  47190 กำรขำยปลีกสินค้ำอื่นๆ ในร้ำนค้ำทั่วไป  
การขายปลกีสินค้าหลายชนิด ซึ่งผลิตภณัฑ์อาหาร เคร่ืองดื่มหรือยาสบู มิได้เป็นสินค้าหลกั เช่น 
กิจกรรมการขายปลีกในห้างสรรพสินค้าที่ขายสินค้าทั่วไป  รวมทัง้เสือ้ผ้า เคร่ืองแต่งกาย 
เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ในบ้าน เคร่ืองมือที่ท าจากโลหะ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประดบั ของเล่น 
อปุกรณ์กีฬา ฯลฯ ทัง้นีร้วมถึงวิธีการขายทอดตลาดสนิค้าดงักลา่ว 

 
472  กำรขำยปลีกอำหำร เคร่ืองดื่มและยำสูบในร้ำนค้ำเฉพำะ  

หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการขายปลกีในร้านท่ีขายผลติภณัฑ์อาหาร เคร่ืองดื่มหรือยาสบูโดยเฉพาะ 
 
4721  กำรขำยปลีกอำหำรในร้ำนค้ำเฉพำะ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายปลีกผลไม้และผัก  ทัง้สดและแปรรูป ผลิตภัณฑ์นมและไข่ เนือ้สตัว์และ
ผลิตภัณฑ์เนือ้สตัว์ (รวมทัง้สตัว์ปีก) ปลาและอาหารทะเลชนิดอื่นๆ และผลิตภัณฑ์จากปลาและ        
อาหารทะเลเหลา่นัน้ ผลติภณัฑ์ขนมอบ ลกูกวาด ผลติภณัฑ์อาหารอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์ขนมอบ เช่น การอบขนมปังในร้าน ดหูมูย่อ่ย 1071 
47211 ร้ำนขำยปลีกเนือ้สัตว์และผลิตภณัฑ์เนือ้สัตว์ 

ร้านขายปลกีเนือ้สตัว์ เนือ้สตัว์ปีกและเนือ้สตัว์ลา่ ทัง้ชนิดสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง รวมถึงผลติภณัฑ์
จากเนือ้สตัว์ สว่นอื่นของสตัว์ที่บริโภคได้ เนือ้สตัว์ที่ผา่นกระบวนการถนอมและแปรรูป 

47212 ร้ำนขำยปลีกปลำและผลิตภณัฑ์สัตว์น ำ้ 
ร้านขายปลกีสตัว์น า้ เช่น ปลา กุ้ง หอย ป ูปลาหมกึ ฯลฯ ทัง้ชนิดสดแช่เย็นหรือแช่แข็ง ผลิตภณัฑ์
สตัว์น า้บรรจุกระป๋อง ผลิตภณัฑ์สตัว์น า้ที่ผ่านกระบวนการถนอมและแปรรูป รวมถึงผลิตภณัฑ์
สาหร่ายแปรรูป 
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47213 ร้ำนขำยปลีกผักและผลไม้ 
ร้านขายปลีกผกั ผลไม้และถั่วเปลือกแข็ง ทัง้ชนิดสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ผลิตภณัฑ์ที่ผ่าน
กระบวนการถนอมและแปรรูปจากผลไม้และผัก เช่น ผกัและผลไม้บรรจุกระป๋อง รวมถึง
ผลติภณัฑ์ผลไม้และผกัที่ถนอมโดยใช้น า้ตาล (ยกเว้น น า้ผกั และผลไม้และน า้ธญัพืช) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ร้านขายปลกีน า้ผกัและผลไม้และน า้ธญัพืช ดกิูจกรรม 47222 

47214 ร้ำนขำยปลีกข้ำว และผลิตภณัฑ์ที่ได้จำกกำรสีข้ำว 
ร้านขายปลีกข้าวที่สี ที่ขดั ที่นึ่ง หรือข้าวปรับปรุงให้เก็บไว้ได้นาน เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว         
ข้าวกล้อง เยิร์มของข้าว ร า เศษหกั หรือเศษอื่นๆ ของข้าว 

47215 ร้ำนขำยปลีกผลิตภณัฑ์ขนมอบ 
ร้านขายปลีกผลิตภณัฑ์ประเภทอบ เช่น ขนมปัง เค้กและเพสตรี ผลิตภณัฑ์ขนมอบแช่แข็ง     
ขนมปังกรอบ บิสกิต คกุกี ้ แครกเกอร์และผลิตภณัฑ์ขนมอบชนิดกรอบอื่นๆ รวมถึงขนมไทย
ประเภทอบ เช่น ขนมหม้อแกง ขนมบ้าบิ่น ขนมผิง ขนมไข่ ขนมกุฎีจีน ขนมทองม้วน                
ขนมสาลีก่รอบ ขนมชนิดเคลอืบและมีไส้เป็นน า้ตาล ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์ประเภทอบ เช่น การอบขนมปังในร้าน ดหูมูย่อ่ย 1071 
-  ร้านขายปลกีผลไม้และผกัที่ถนอมโดยใช้น า้ตาล ดกิูจกรรม 47213 

47219 ร้ำนขำยปลีกอำหำรอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
ร้านขายปลกีอาหารอื่นๆ เช่น น า้มนัและไขมนัจากสตัว์หรือพืชที่ใช้ในการบริโภค รวมถึงเนยเทียม 
ไขมนัที่ใช้ในการปรุงอาหาร เนยขาว ไข่ แป้ง น า้ตาล ช็อกโกแลต หมากฝร่ัง ลกูกวาด ลกูอม   
ท๊อฟฟ่ี ขนมขบเคีย้ว/ขนมกรุบกรอบ ถัว่อบกรอบ นมสด โยเกิร์ตและนมเปรีย้ว นมข้น นมผง เนย 
ครีม ไอศกรีม กาแฟ ชา โกโก้ ซอส น า้ปลา ซีอิ๊ว เคร่ืองปรุงและเคร่ืองเทศ อาหารส าเร็จรูป      
อาหารบ ารุงสขุภาพ เช่น ผลิตภณัฑ์จากน า้มนัมะพร้าว อาหารแช่แข็ง มกักะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว         
ขนมหวาน น า้แข็ง และอาหารอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ร้านขายปลกีอาหารส าหรับสตัว์เลีย้งส าเร็จรูป ดกิูจกรรม 47734 

 

4722  กำรขำยปลีกเคร่ืองดื่มในร้ำนค้ำเฉพำะ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายปลีกเคร่ืองดื่ม (ไม่ใช่เพื่อบริโภคในร้านค้า) เช่น เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และ
เคร่ืองดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ 
47221 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

การขายปลีกสรุากลัน่ เช่น วิสกี ้ วอดก้า รัม บร่ันดี คอนยคั เกาเหลียง เหล้าโรงหรือเหล้าขาว     
สรุาผสม เช่น เช่ียงชุน ยินลิเคียว สรุาผสมพิเศษ เช่น หงส์ทอง มงักรทอง สรุาปรุงพิเศษ เช่น      
แม่โขง สรุาที่มีสรรพคุณเป็นยา ค็อกเทลส าเร็จรูป การขายปลีกไวน์องุ่นและไวน์ผลไม้อื่นๆ        
ไวน์สมนุไพร เช่น กระชายด า ส้มแขก ยอ กระวาน สรุาแช่ที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ 
เช่น สาเก อ ุ สาโท กระแช่ น า้ตาลเมา ไวน์น า้ผึง้ รวมถึงการซือ้ไวน์เป็นจ านวนมาก และ           
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บรรจุขวดใหม่โดยไม่มีการดดัแปลง  ร้านขายปลีกเบียร์ รวมถึงเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ต ่าหรือ          
ไมม่ีแอลกอฮอล์ 

47222 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
ร้านขายปลีกน า้แร่ธรรมชาติและน า้ดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ร้านขายปลีกน า้อดัลม รวมถึง
โซดา ร้านขายปลีกเคร่ืองดื่มประเภทกาแฟ ชาและชาชงสมนุไพรพร้อมดื่ม ร้านขายปลีกน า้ผกั
และผลไม้และน า้ธญัพืช ร้านขายปลกีเคร่ืองดื่มให้พลงังานหรือเคร่ืองดื่มเกลือแร่และเคร่ืองดื่มที่
ไมม่ีแอลกอฮอล์อื่นๆ 
 

4723  47230 กำรขำยปลีกผลิตภณัฑ์ยำสูบในร้ำนค้ำเฉพำะ 
การขายปลกียาสบูและผลติภณัฑ์จากยาสบู 
 

473  4730  47300 กำรขำยปลีกเชือ้เพลิงยำนยนต์ในร้ำนค้ำเฉพำะ (สถำนี ป๊ัม)  
การขายปลกีเชือ้เพลงิและแก๊สส าหรับยานยนต์และจกัรยานยนต์ รวมทัง้การขายปลกี ผลิตภณัฑ์
หล่อลื่น เช่น น า้มันหล่อลื่น จาระบีและผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนส าหรับยานยนต์และ           
การขายปลกียางมะตอย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายสง่เชือ้เพลงิ ดหูมูย่อ่ย 4661 
-  การขายปลีกเชือ้เพลิงร่วมกับอาหาร เคร่ืองดื่ม ฯลฯ โดยขายสินค้าประเภทอาหารและ

เคร่ืองดื่มเป็นหลกั ดหูมูย่อ่ย 4711 
-  การขายปลีกก๊าซหุงต้มและก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เพื่อใช้ในการประกอบอาหารและ             

การท าความร้อน ดหูมูย่อ่ย 4773 
 

474  กำรขำยปลีกเคร่ืองมือสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในร้ำนค้ำเฉพำะ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการขายปลีกเคร่ืองมือสารสนเทศและการสื่อสาร  เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคมและเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับผู้บริโภค 
 
4741  กำรขำยปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์กำรสื่อสำรโทรคมนำคม       

ในร้ำนค้ำเฉพำะ  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการขายปลกีคอมพิวเตอร์ การขายปลีกอปุกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ การขายปลีกวีดีโอ
เกมคอนโซล การขายปลกีซอฟต์แวร์ที่ไมไ่ด้ผลติตามสัง่รวมทัง้วีดีโอเกม การขายปลกีอปุกรณ์การสื่อสาร
โทรคมนาคม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายปลกีเทปเปลา่และแผน่ดิสก์ ดหูมูย่อ่ย 4762 
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47411 ร้ำนขำยปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 
ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ชนิดตัง้โต๊ะ คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ฯลฯ ร้านขาย
ปลีกอปุกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เช่น อปุกรณ์เก็บข้อมลูเคร่ืองพิมพ์ จอภาพ แป้นอกัขระ เมาส์ 
ก้านและลกูบอลควบคมุ (track ball) ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ร้านขายปลกีเทปเปลา่และแผน่ดิสก์ ดกิูจกรรม 47620 

47412 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองเล่นวีดีโอเกมและซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป 
ร้านขายปลีกซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตัิการ ซอฟต์แวร์เกมและซอฟต์แวร์
เพื่อการใช้งานในเชิงธุรกิจและด้านอื่นๆ ร้านขายปลีกเคร่ืองเล่น วีดีโอเกมคอนโซล รวมถึง      
วีดีโอเกม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การจดัท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ดหูมูย่อ่ย 5820 

47413 ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์กำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
การขายปลีกโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้ส่งสญัญานอิเล็กทรอนิกส์ไปตามสายหรือ
ออกอากาศ เช่น การออกอากาศทางวิทยแุละโทรทศัน์ และอปุกรณ์การสื่อสารแบบไร้สาย เช่น 
ร้านขายปลีกโทรศัพท์ไร้สาย โทรศพัท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตวั อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองตอบรับ โทรศพัท์ รวมถึงระบบสญัญาณกันขโมยและระบบสญัญาณ        
แจ้งอคัคีภยั ร้านขายปลีกอปุกรณ์สื่อสารข้อมลู ได้แก่ บริดจ์ อปุกรณ์จดัเส้นทาง และเกตเวย์       
ร้านขายปลีกอปุกรณ์อินฟราเรด (เช่น รีโมทคอนโทรล) อปุกรณ์ส าหรับรับสง่วิทยุ โทรทศัน์และ
การออกอากาศ จานดาวเทียม อปุกรณ์เคเบิลทีวี และอปุกรณ์สือ่สารอื่นๆ 

 
4742  47420 กำรขำยปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภำพและเสียงในร้ำนค้ำเฉพำะ 

การขายปลกีอปุกรณ์วิทยแุละโทรทศัน์ สายอากาศ เคร่ืองขยายเสียง การขายปลีกเคร่ืองรับวิทยุ
และโทรทศัน์ การขายปลกีอปุกรณ์เคร่ืองสเตอริโอ รวมทัง้การขายปลกีเคร่ืองเลน่ซีดีและดีวีดีและ
เคร่ืองบนัทกึเสยีง กล้องดิจิทลั เคร่ืองเลน่เทป 
 

475  กำรขำยปลีกเคร่ืองใช้อื่นๆ ในครัวเรือนในร้ำนค้ำเฉพำะ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการขายปลีกเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เช่น สิ่งทอ เคร่ืองมือที่ท าจากโลหะ พรม เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เฟอร์นิเจอร์ในร้านค้าที่ขายสนิค้าเฉพาะดงักลา่ว 

 

4751  กำรขำยปลีกสิ่งทอในร้ำนค้ำเฉพำะ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายปลีกผ้า  การขายปลีกเส้นด้ายส าหรับถัก  การขายปลีกวัสดุพืน้ฐานใน             
การท าพรมหนา พรมแขวนหรือการเย็บปักถกัร้อย การขายปลีกสิ่งทอ การขายปลีกสว่นประกอบของ
เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย เข็ม ด้ายเย็บผ้า ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายปลกีเคร่ืองนุง่หม่ ดหูมูย่อ่ย 4771 
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47511 กำรขำยปลีกด้ำยและผ้ำ 
การขายปลีกด้ายและเส้นด้ายที่ท าจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสงัเคราะห์ การขายปลีกผ้า       
ที่ท าจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าลินิน ผ้าขนแกะ ผ้าที่ท าจากเส้นใยสงัเคราะห์ 
เช่น ผ้าแพร ผ้าโพลิเอสเทอร์ ผ้าไนล่อน ผ้าเรยอน ผ้าอะคริลิก ผ้าถักและผ้าถักโครเชต์              
ผ้าชนิดพิเศษ เช่น ผ้าก ามะหยี่หรือผ้าทอแบบเชนิลล์ ผ้าขนหนู ผ้าก๊อซ ผ้าทอจากใยแก้ว 
ผ้าลกูไม้ ผ้าหน้าแคบ ผ้าปัก ผ้าที่ใช้ตกแต่ง สกัหลาดและผ้าที่ไม่ได้ทอและสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิได้      
จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ร้านขายปลกีเสือ้ผ้า ดกิูจกรรม 47711 

47512 ร้ำนขำยปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ท ำจำกสิ่งทอ 
ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ท าจากสิ่งทอ (ยกเว้น เคร่ืองแต่งกาย) เช่น เคร่ืองนอน ผ้าที่ใช้
บนโต๊ะอาหาร ห้องน า้และห้องครัว ถงุนอนและของที่เป็นเคร่ืองนอน ผ้าใบคลมุของ ผ้าใบบงัแดด 
(ยกเว้น ม่านและม่านตาข่าย) และของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ที่ท าจากสิ่งทอ ร้านขายปลีกเชือก 
เชือกเส้นใหญ่ ตาขา่ย แหและอวน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ร้านขายปลกีมา่นและมา่นตาขา่ย ดกิูจกรรม 47530 

47513 ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ตัดเยบ็ 
ร้านขายปลีกอปุกรณ์ตดัเย็บ เช่น ด้ายเย็บผ้า ด้ายปัก ไหมพรม เข็มเย็บผ้า เข็มถกั กระดมุ ซิป 
เข็มหมดุ ฯลฯ 

 
4752  กำรขำยปลีกเคร่ืองมือที่ท ำจำกโลหะ สีและกระจกในร้ำนค้ำเฉพำะ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายปลีกเคร่ืองมือที่ท าจากโลหะ  การขายปลีกสี น า้มันชักเงาและแลกเกอร์          
การขายปลกีกระจกแผน่ การขายปลกีวสัดกุ่อสร้าง เช่น แผ่นอิฐ ไม้ เคร่ืองสขุภณัฑ์ รวมทัง้การขายปลีก
วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่สามารถน ามาประกอบได้ด้วยตนเอง  นอกจากนีย้งัรวมถึงการขายปลีก      
เคร่ืองตดัหญ้าทกุชนิด และการขายปลกีเคร่ืองอบไอน า้ 
47521 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองโลหะ 

ร้านขายปลีกเคร่ืองโลหะทัว่ไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น เคร่ืองมือที่ใช้งานด้วยมือ      
เคร่ืองโลหะส าหรับช่างก่อสร้าง เช่น กญุแจประต ูชดุกญุแจ ตะปคูวงและตะป ูฯลฯ 

47522 ร้ำนขำยปลีกสีทำ น ำ้มันชักเงำและแลกเกอร์ 
ร้านขายปลกีสทีา สทีาสิง่ปลกูสร้าง เช่น สนี า้มนั สพีลาสติก สีน า้ และน า้มนัชกัเงา น า้ยาเคลือบ
หรือแลกเกอร์ น า้มนัทาไม้ สารประกอบที่ใช้ยาแนว หรือวสัดทุี่คล้ายกบัวสัดทุี่ใช้ในการอดุร่อง
หรือการเตรียมท าพืน้ผิว สารท าละลายและทินเนอร์ น า้ยาล้างน า้มนัชกัเงา 
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47523 ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์กำรวำงท่อและเคร่ืองสุขภณัฑ์ 
ร้านขายปลีกอปุกรณ์การวางท่อ เช่น ท่อประปา การขายปลีกอปุกรณ์ติดตัง้ เช่น ท่อ ชิน้สว่น
ประกอบ ก๊อกน า้ ท่อรูปตวั T ข้อต่อ ร้านขายปลีกเคร่ืองสขุภณัฑ์ เช่น อ่างอาบน า้ โถส้วม         
ของใช้ในห้องน า้ อุปกรณ์ซาวน์น่าและเคร่ืองสุขภณัฑ์อื่นๆ รวมถึงกระเบือ้งปูพืน้และผนัง            
ที่ท าจากเซรามิก 

47524 ร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ 
ร้านขายปลีกกระจกแผ่นเรียบ ร้านขายปลีกบล็อก เสา พืน้คอนกรีตส าเร็จ กระเบือ้งมงุหลงัคา 
แผน่ฝ้า แผน่ยิปซมั ร้านขายปลีกวสัดปุพูืน้และผนงั (ยกเว้น ที่ท าจากเซรามิก) เช่น บล็อกปถูนน 
หินประดบัผนงั ร้านขายปลีก เคร่ืองตดัหญ้า ร้านขายปลีกวสัดกุ่อสร้างอื่นๆ เช่น ชิน้สว่นและ  
หน้าตดัรูปตา่งๆ ที่ท าจากไม้ เหล็กและเหล็กกล้า ประต ูหน้าต่างและเคร่ืองประกอบอาคารอื่นๆ 
บลอ็ก ทราย กรวด ดินเหนียว ปนูซีเมนต์ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ร้านขายปลกีกระเบือ้งปพูืน้และผนงัที่ท าจากเซรามิก ดกิูจกรรม 47523 

47525 ร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงหลำยชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือชนิดน ำไปใช้
ท ำงำนได้ด้วยตัวเอง 
ร้านขายปลีกอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างสินค้าหลายชนิด  โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็น                
วสัดปุระเภทใด เช่น ไม้ โลหะ กระดาษ พลาสติก ผลิตภณัฑ์ยางหรือแก้วและเคมีภณัฑ์ สีทา 
เคร่ืองสขุภณัฑ์ เคร่ืองโลหะ เช่น ค้อน เลื่อย ไขควง คีม จอบ เสียม พลัว่ ผลิตภณัฑ์คอนกรีต 
เคร่ืองจักร และเคร่ืองมือกล รวมถึงส าหรับน าไปใช้ท าเป็นงานอดิเรกหรืองานซ่อม                     
ที่ท าได้ด้วยตนเอง 

 
4753 47530 กำรขำยปลีกพรม พรมหนำ วัสดุปิดฝำผนังและปูพืน้ ในร้ำนค้ำเฉพำะ  

การขายปลีกพรมและพรมหนา การขายปลีกม่านและม่านตาข่ายหรือม่านโปร่ง การขายปลีก   
วอลเปเปอร์ และวสัดปุพูืน้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายปลกีพืน้ไม้ ดหูมูย่อ่ย 4752 
 

4759  กำรขำยปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงและของใช้ใน
ครัวเรือนชนิดอื่นๆ ในร้ำนค้ำเฉพำะ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในครัวเรือน  การขายปลีกโคมไฟฟ้า การขายปลีก        
เคร่ืองใช้ในครัว เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร เคร่ืองเคลือบดินเผา เคร่ืองแก้ว เคร่ืองปัน้ดินเผา และ           
เคร่ืองถ้วยชาม การขายปลีกสินค้าที่ท าจากไม้ ไม้ก๊อกและเคร่ืองจักสาน การขายปลีกเคร่ืองใช้             
ในครัวเรือน การขายปลีกเคร่ืองดนตรีและโน้ตเพลง การขายปลีกระบบรักษาความปลอดภัย  เช่น 
อปุกรณ์ล็อก ตู้ เซฟ ห้องนิรภยั  ใต้ดินโดยไม่มีบริการการติดตัง้หรือการบ ารุงรักษา รวมทัง้การขายปลีก
อปุกรณ์ชิน้สว่นของเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายปลกีวตัถโุบราณ ดหูมูย่อ่ย 4774 
47591 ร้ำนขำยปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 

การขายปลกีเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากวสัดทุกุชนิด เช่น โต๊ะหมูบ่ชูา กรอบรูป 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในส านกังาน ดกิูจกรรม 46594 
-  ร้านขายปลกีพรมและพรมหนา ดกิูจกรรม 47530 

47592 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองดินเผำ เคร่ืองแก้วและเคร่ืองครัว 
ร้านขายปลีกเคร่ืองแก้ว เคร่ืองเซรามิกและเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารหรือในครัว ร้านขายปลีก        
ของมีคมและเคร่ืองใช้ที่ท าจากโลหะชนิดใช้ในครัวเรือน  เช่น มีด ช้อน ส้อม เคร่ืองใช้                
บนโต๊ะอาหาร หม้อ กะทะ กะละมงั ฯลฯ 

47593 ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้ำส ำหรับให้แสงสว่ำง 
ร้านขายปลีกหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง  เช่น โคมไฟ หลอดไฟฟ้า        
โคมระย้า โคมไฟลอ่แมลง ไฟฉาย ตะเกียง สปอตไลต์ ชดุไฟ ประดบัต้นคริสต์มาส 

47594 ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับเคร่ืองดนตรี 
ร้านขายปลกีอปุกรณ์ เคร่ืองดนตรี โน้ตเพลง และอปุกรณ์ส าหรับเคร่ืองดนตรี 

47595 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำชนิดในครัวเรือน 
ร้านขายปลกีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน ตู้ เย็น ตู้แช่แข็ง เคร่ืองท าความเย็น เคร่ืองล้างจาน 
เคร่ืองซกัผ้า เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองขดัพืน้ เคร่ืองบด เคร่ืองป่ัน/กวนและเคร่ืองคัน้ น า้ผลไม้         
เคร่ืองเปิดกระป๋อง แปรงสีฟันไฟฟ้า เคร่ืองท าน า้ร้อนด้วยไฟฟ้า ผ้าห่ม ไฟฟ้า เคร่ืองเป่าผม      
เคร่ืองม้วนผม เตารีดไฟฟ้า เคร่ืองท าความร้อนในห้อง เตาอบไฟฟ้า เตาอบไมโครเวฟ ฯลฯ 
เคร่ืองใช้ท าอาหารและให้ความร้อนที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  เช่น เตาหงุต้ม เตาไฟที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เตาแก๊ส      
จกัรเย็บผ้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ร้านขายปลีกอปุกรณ์เสียงและภาพ เช่น วิทย ุ โทรทศัน์ เคร่ืองเลน่ ซีดีและดีวีดี ดกิูจกรรม 

47420 
47599 ร้ำนขำยปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

ร้านขายปลีกถังไม้ ตะกร้าและเคร่ืองสาน ผลิตภณัฑ์ไม้อื่นๆ และสิ่งของที่ท าจากไม้ก๊อก          
ร้านขายปลีกสิ่งของเคร่ืองใช้ในครัวเ รือนที่ท าจากพลาสติก ร้านขายปลีกระบบรักษา            
ความปลอดภัย โดยไม่รวมการให้บริการติดตัง้หรือบ ารุงรักษา  ร้านขายปลีกสิ่งของและ      
เคร่ืองใช้อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ร้านขายปลกีเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้และเคร่ืองสาน ดกิูจกรรม 47591 
-  ร้านขายปลกีวตัถโุบราณ ดกิูจกรรม 47741 
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476  กำรขำยปลีกสินค้ำทำงวัฒนธรรมและนันทนำกำรในร้ำนค้ำเฉพำะ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการขายปลีกสินค้าทางวฒันธรรมและสินค้าเพื่อการนนัทนาการในร้านเฉพาะ เช่น  หนงัสือ 
หนงัสอืพิมพ์ สือ่บนัทกึเสยีงและวีดิทศัน์ เคร่ืองกีฬา เกมและของเลน่ 

 

4761  กำรขำยปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์และเคร่ืองเขียนที่มีอยู่ในร้ำนค้ำเฉพำะ 
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการขายปลกีหนงัสอืทกุประเภท การขายปลกีหนงัสอืพิมพ์และเคร่ืองเขียนและยงัรวมถึง
การขายปลกีเคร่ืองเขียนเคร่ืองใช้ส านกังาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายปลกีหนงัสอืมือสองหรือหนงัสอืโบราณ ดหูมูย่อ่ย 4774 
47611 ร้ำนขำยปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วำรสำรและนิตยสำร 

ร้านขายปลีกหนงัสือ นวนิยาย ต าราเรียน แผนที่โลก พจนานกุรม สารานกุรมและหนงัสืออื่นๆ 
ร้านขายปลกีหนงัสอืพิมพ์ วารสารและนิตยสาร 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ร้านขายปลีกหนังสือ  หนังสือพิมพ์  วารสารและนิตยสารที่ใช้แล้วหรือโบราณ                          

ดกิูจกรรม 47745 
47612 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส ำนักงำน 

ร้านขายปลีกเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านกังาน เช่น กระดาษพิมพ์และเขียน กระดาษพิมพ์         
ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์และกระดาษชนิดต่างๆ ปากกา ดินสอ หมึก สมุดทะเบียน สมุดบญัชี 
แบบฟอร์มทางธุรกิจ การ์ดอวยพร ฯลฯ 
 

4762 47620 กำรขำยปลีกสื่อบันทึกเสียงเพลงและสื่อบันทึกวีดิทัศน์ในร้ำนค้ำเฉพำะ  
การขายปลีกแผ่นเสียง เทปเพลง แผ่นซีดีและคาสเซ็ท การขายปลีกแถบวีดิทศัน์และดีวีดี 
นอกจากนี ้ยงัรวมถึงการขายปลกีเทปเปลา่และแผน่ดิสก์ 

 
4763 47630 กำรขำยปลีกเคร่ืองกีฬำในร้ำนค้ำเฉพำะ  

การขายปลีกเคร่ืองกีฬา เสือ้ผ้ากีฬา รองเท้ากีฬา อุปกรณ์ตกปลา อุปกรณ์ ส าหรับ                  
การตัง้คา่ยพกัแรม เรือเลก็และจกัรยาน 
 

4764 47640 กำรขำยปลีกเกมและของเล่นในร้ำนค้ำเฉพำะ  
การขายปลกีเกมและของเลน่ซึง่ท าจากวสัดทุกุชนิด 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายปลกีเคร่ืองเลน่วีดีโอเกม ดหูมูย่อ่ย 4741 
-  การขายปลกีซอฟต์แวร์ที่ไมไ่ด้ผลติตามสัง่ รวมถึงวีดีโอเกม ดหูมูย่อ่ย 4741 
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4769 กำรขำยปลีกสินค้ำทำงวัฒนธรรมและนันทนำกำรอื่นๆ ในร้ำนค้ำเฉพำะ  
47691 ร้ำนขำยปลีกผลิตภณัฑ์งำนฝีมือคนไทยและของที่ระลึก 

ร้านขายปลกีผลติภณัฑ์งานหตักรรมฝีมือคนไทย และของที่ระลกึที่ขายสินค้าหลายชนิด รวมกนั 
เช่น เคร่ืองเงิน เคร่ืองถม เคร่ืองทองเหลือง งานหตัถกรรมของที่ระลกึ เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และ
เคร่ืองตกแต่งที่ท าจากวสัดสุิ่งทอ เช่น ผ้าม่าน ม่านตาข่าย ไหมไทยและของที่ท าจากไม้ ไม้ก๊อก
และเคร่ืองจกัสาน และผลติภณัฑ์ที่เป็นงานฝีมือคนไทยชนิดตา่งๆ งาช้าง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ร้านขายปลกีสนิค้าหตักรรมฝีมือคนไทยที่ขายสนิค้าอยา่งใดอยา่งหนึง่เป็นหลกั ให้จดัประเภท

ตามชนิดของสนิค้าที่ขาย 
47699 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงวัฒนธรรมและนันทนำกำรอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

การขายปลีกและการจัดแสดงผลงานของห้องแสดงผลงานทางศิลปะเพื่อการพาณิชย์                
ร้านขายปลกีแสตมป์และเหรียญกษาปณ์ ร้านขายปลกีสนิค้าทางวฒันธรรมและนนัทนาการอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ร้านขายปลกีแสตมป์และเหรียญกษาปณ์เก่า ดกิูจกรรม 47745 

 
477  กำรขำยปลีกสินค้ำอื่นๆ ในร้ำนค้ำเฉพำะ 

หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการขายสนิค้าในร้านค้าเฉพาะซึง่ด าเนินการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เฉพาะทางที่ไม่ได้แบ่งแยกชนิด
ชดัเจน เช่น เสือ้ผ้า รองเท้า เคร่ืองหนงั เภสชัภณัฑ์และเวชภณัฑ์ นาฬิกาข้อมือ อปุกรณ์ท าความสะอาด อาวธุ 
ดอกไม้ สตัว์เลีย้งและอื่นๆ นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการขายปลกีสนิค้าใช้แล้วในร้านค้าเฉพาะ 
 
4771  กำรขำยปลีกเสือ้ผ้ำ รองเท้ำและเคร่ืองหนังในร้ำนค้ำเฉพำะ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายปลีกสินค้าที่เป็นเสือ้ผ้า การขายปลีกสินค้าจากขนสตัว์ การขายปลีกอปุกรณ์
สว่นประกอบของเคร่ืองนุ่งห่ม เช่น ถงุมือ เนคไท สายรัง้กางเกง ฯลฯ การขายปลีกร่ม การขายปลีก
รองเท้า การขายปลกีเคร่ืองหนงั การขายปลกีอปุกรณ์การเดินทางที่เป็นหนงัและวสัดใุช้แทนหนงั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายปลกีสิง่ทอ ดหูมูย่อ่ย 4751 
47711 ร้ำนขำยปลีกเสือ้ผ้ำ 

ร้านขายปลีกเสือ้ผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองตกแต่งเสือ้ผ้า ส าหรับบรุุษ สตรี เด็ก และเด็กอ่อน เช่น เสือ้ 
กางเกง หมวก เสือ้ชุดของสตรี เสือ้คลมุ หมวกผู้หญิง ถงุมือ ผ้าเช็ดหน้า เนคไท เข็มขดั            
ชดุอาบน า้ ชดุกีฬา รวมถึงเสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กายที่ท าจากขนสตัว์ และหนงัสตัว์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ร้านขายปลกีเสือ้ผ้ากีฬาในร้านค้าเฉพาะ ดกิูจกรรม 47630 
-  ร้านขายปลกีเสือ้ผ้าที่ใช้แล้วในร้านค้าเฉพาะ ดกิูจกรรม 47742 

47712 ร้ำนขำยปลีกรองเท้ำ 
ร้านขายปลกีรองเท้าบรุุษ สตรี เด็กและเด็กออ่นท่ีท าจากหนงัสตัว์ วตัถใุช้แทนหนงั ยาง พลาสติก
หรือวสัดหุลายชนิดประกอบกนั (ยกเว้น รองเท้ากีฬา) 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  ร้านขายปลกีรองเท้ากีฬา ดกิูจกรรม 47630 
-  ร้านขายปลกีรองเท้าที่ใช้แล้ว ดกิูจกรรม 47742 

47713 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองหนัง ยกเว้นรองเท้ำ 
การขายปลีกสินค้าที่ท าจากหนงัสตัว์ หรือวสัดใุช้แทนหนงั เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าเอกสาร 
กระเป๋าใส่เงิน และสินค้าที่ใช้ส าหรับการเดินทาง เช่น เคร่ืองอานและเคร่ืองเทียมลากและ       
เคร่ืองหนงัอื่นๆ (ยกเว้น รองเท้า) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ร้านขายปลกีเสือ้ผ้าหนงั ดกิูจกรรม 47711 
-  ร้านขายปลกีรองเท้าหนงั ดกิูจกรรม 47712 
-  ร้านขายปลกีสายนาฬิกาหนงั ดกิูจกรรม 47731 
-  ร้านขายปลกีของเลน่ส าหรับสตัว์เลีย้ง ดกิูจกรรม 47734 
-  ร้านขายปลกีเคร่ืองหนงัที่ใช้แล้ว ดกิูจกรรม 47742 
 

4772  กำรขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภณัฑ์และทำงกำรแพทย์ เคร่ืองหอม เคร่ืองส ำอำงและผลิตภณัฑ์ที่
ใช้ในห้องน ำ้ ในร้ำนค้ำเฉพำะ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์  การขายปลีกเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และ        
เคร่ืองมือทางการรักษากระดกูและกล้ามเนือ้ รวมทัง้การขายปลกีน า้หอมและเคร่ืองส าอาง 
 
47721 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภณัฑ์และเวชภณัฑ์ 

การขายปลีกยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ รวมถึงการขายปลีกสมุนไพรและเคร่ืองเทศ              
ที่ใช้ท ายาไทยแผนโบราณ และอปุกรณ์ทางการแพทย์ และผลติภณัฑ์เสริมอาหาร 

47722 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองหอม 
ร้านขายปลีกเคร่ืองหอม เช่น หวัน า้หอมและน า้หอม น า้มนัหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล์)     
ธูปหอม ก ายาน เทียนหอม เกลอืหอม ฯลฯ 

47723 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองส ำอำง 
ร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง  รวมถึงสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม             
ครีมบ ารุงผิว โลชัน่ ยาสฟัีน สบู ่ผลติภณัฑ์สปาที่อยูใ่นร้านเคร่ืองส าอาง 

 
4773  กำรขำยปลีกสินค้ำใหม่อื่นๆ ในร้ำนค้ำเฉพำะ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายปลีกเคร่ืองมือในการถ่ายภาพ  เคร่ืองมือเก่ียวกับสายตาและเคร่ืองมือ        
ตรวจวดัความชัดเจนของสายตา เคร่ืองมือของจักษุแพทย์ การขายปลีกนาฬิกาข้อมือ นาฬิกาและ
เคร่ืองประดบั การขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ เมล็ดพนัธุ์ ปุ๋ ย สตัว์เลีย้ง อาหารสตัว์เลีย้ง และสินค้า               
ที่เก่ียวข้องกบัศาสนา กิจกรรมของร้านค้าภาพ การขายปลีกน า้มนัเชือ้เพลิงใช้ในครัวเรือนก๊าซบรรจุถงั 
ถ่านหินและไม้ฟืน การขายปลกีวสัดใุนการท าความสะอาด การขายปลกีอาวธุ และกระสนุ การขายปลีก
ผลติภณัท์ที่ไมใ่ช่อาหาร ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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47731 ร้ำนขำยปลีกนำฬิกำ แว่นตำและอุปกรณ์ถ่ำยภำพ 
ร้านขายปลีกนาฬิกา สายนาฬิกา อุปกรณ์เก่ียวกับสายตา เคร่ืองมือตรวจวดัความชัดเจน        
ของสายตา เคร่ืองมือจกัษุแพทย์ ร้านขายปลีกอปุกรณ์ถ่ายภาพ เช่น อปุกรณ์ถ่ายภาพ (ยกเว้น 
กล้องดิจิทัล) เพลตและฟิล์ม รวมถึงการซ่อมนาฬิกาด้วย หากการซ่อมนัน้เก่ียวเนื่องกับ             
การค้าปลกีสนิค้าดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ร้านขายปลกีกล้องดิจิทลั ดกิูจกรรม 47420 

47732 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองประดับ 
ร้านขายปลกีเคร่ืองประดบั เช่น ทอง ทองค าแทง่และทองรูปพรรณ หินมีคา่ นาก เงิน อญัมณีอื่นๆ 
และเคร่ืองเพชรพลอย ทัง้แท้และเทียม 

47733 ร้ำนขำยปลีกดอกไม้ ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ร้านขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ ไม้ประดบั และเมล็ดพนัธุ์ ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลงและยาปราบศตัรูพืช และ
ยาบ ารุงพืช ร้านขายปลกีอปุกรณ์ประดบัตกแตง่สวน รวมถึงดิน กระถางปลกูต้นไม้ 

47734 ร้ำนขำยปลีกสัตว์เลีย้งและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ร้านขายปลกีสตัว์เลีย้ง เช่น สนุขั แมว หน ูหรืออาหารและอปุกรณ์เคร่ืองใช้ส าหรับสตัว์เลีย้ง เช่น 
กรง ปลอกคอ กระดิ่ง ของเลน่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  บริการตดัแตง่ขนสตัว์เลีย้ง ดกิูจกรรม 96302 

47735 ร้ำนขำยปลีกก๊ำซและเชือ้เพลิงอื่นๆ ส ำหรับใช้ในครัวเรือน 
ร้านขายปลีกก๊าซและเชือ้เพลิงชนิดต่างๆ ส าหรับใช้ในครัวเรือน เช่น น า้มนัเชือ้เพลิง ก๊าซหงุต้ม 
ถ่านหินและลกิไนต์ ถ่านไม้และไม้ฟืน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ร้านขายปลกี/สถานีบริการเชือ้เพลงิยานยนต์ ดกิูจกรรม 47300 

47739 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น 
ร้านขายปลกีสนิค้าที่เก่ียวข้องกบัศาสนา กิจกรรมของร้านค้าภาพเขียนและศิลปวตัถ ุศาลพระภมูิ 
ให้เช่าพระพุทธรูป อุปกรณ์การขนส่ง การขายปลีกอาวุธและกระสุน วัตถุระเบิด ดินปืน 
ยุทโธปกรณ์อื่นที่ใช้ในการรบ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของยุทโธปกรณ์  ร้านขายปลีก          
น า้ยาท าความสะอาด วัสดุในการท าความสะอาดและขัดเงา  ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์                 
ที่ไม่ใช่อาหาร ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด เช่น ผงซักฟอก น า้ยาปรับผ้านุ่ม          
น า้ยาล้างจาน น า้ยาล้างห้องน า้ และสนิค้าอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

 
4774  กำรขำยปลีกสินค้ำมือสองในร้ำนค้ำเฉพำะ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขายปลีกหนงัสือมือสอง การขายปลีกสินค้ามือสองอื่นๆ การขายปลีกวตัถโุบราณ 
กิจกรรมห้องประมลู (ขายปลกี) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายปลกีรถยนต์มือสอง ดหูมูย่อ่ย 4510 
-  กิจกรรมการประมลูทางอินเทอร์เน็ตและการประมลูที่ไมใ่ช่ในร้าน (ขายปลกี) ดหูมูย่อ่ย 4791 
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-  กิจกรรมโรงรับจ าน า ดหูมูย่อ่ย 6492 
47741 ร้ำนขำยปลีกวัตถุโบรำณ 

ร้านขายปลกีวตัถโุบราณ รวมถึงกิจกรรมของห้องประมลู (ขายปลกี) 
47742 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองแต่งกำย รองเท้ำและเคร่ืองหนังที่ใช้แล้ว 

ร้านขายปลีกเคร่ืองแต่งกาย ของที่ใช้ประกอบเคร่ืองแต่งกายและรองเท้าที่ใช้แล้ว ร้านขายปลีก
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าที่ใช้แล้ว ร้านขายปลีกเคร่ืองหนังและสินค้าที่ใช้ส าหรับการเดินทาง           
ที่ใช้แล้ว 

47743 ร้ำนขำยปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสำรโทรคมนำคมที่ใช้แล้ว 
ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้แล้ว  ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสาร
โทรคมนาคมที่ใช้แล้ว เช่น โทรศพัท์ โทรศพัท์เคลือ่นท่ี 

47744 ร้ำนขำยปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนที่ใช้แล้ว 
ร้านขายปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว เช่น ตู้ เย็น เคร่ืองซกัผ้า เตาอบไมโครเวฟ เตาหุงต้ม           
ร้านขายปลีกอปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่างที่ใช้แล้ว เช่น โคมระย้า ตะเกียง ร้านขายปลีก
เคร่ืองใช้อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใช้แล้ว เช่น วิทย ุโทรทศัน์ เคร่ืองเลน่ซีดีและดีวีดี กล้องดิจิทลั 

47745 ร้ำนขำยปลีกกำรขำยปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วำรสำรและนิตยสำรที่ใช้แล้ว 
ร้านขายปลีกหนงัสือ นวนิยาย ต าราเรียน แผนที่โลก พจนานกุรม สารานกุรม วารสารและ
นิตยสารที่ใช้แล้ว 

47749 ร้ำนขำยปลีกสินค้ำใช้แล้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือนที่ใช้แล้ว  ร้านขายปลีกของมีคม เคร่ืองใช้                  
ที่ท าจากโลหะ เคร่ืองแก้ว เคร่ืองเซรามิกและของประดบัตกแต่งชนิดใช้ในครัวเรือน ที่ใช้แล้ว     
ร้านขายปลีกสื่อบนัทึกเสียงและภาพที่ใช้แล้ว ร้านขายปลีกอุปกรณ์การกีฬา เกมและของเล่น 
แสตมป์ เหรียญกษาปณ์ที่ใช้แล้ว ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
เช่น พรมและพรมหนา ม่าน กล้องถ่ายรูป (ยกเว้น กล้องดิจิทลั) นาฬิกา เคร่ืองเพชรพลอย 
เคร่ืองมือช่าง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายปลกียานยนต์ที่ใช้แล้ว ดหูมูย่อ่ย 4510 
-  การประมูลขายปลีกสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและการประมูลโดยไม่มีร้านอื่นๆ (ขายปลีก)          

ดกิูจกรรม 47912 และ 47919 
-  กิจกรรมของโรงรับจ าน า ดกิูจกรรม 64925 
-  การขายปลกีกล้องดิจิทลัที่ใช้แล้ว ดกิูจกรรม 47744 

 
478  กำรขำยปลีกบนแผงลอยและตลำด  

หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการขายปลกีสนิค้าใหมห่รือสนิค้ามือสองทกุชนิดโดยการเร่ขายบนท้องถนนหรือขายในตลาด 
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4781  กำรขำยปลีกผลิตภณัฑ์อำหำร เคร่ืองดื่ม และยำสูบบนแผงลอยและตลำด  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการขายปลกีผลติภณัฑ์อาหาร เคร่ืองดื่มและยาสบูบนแผงลอยหรือในตลาด 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายปลกีอาหารส าหรับพร้อมบริโภค (รถเข็นขายอาหาร) ดหูมูย่อ่ย 5610 
47811 กำรขำยปลีกผลิตภณัฑ์อำหำรบนแผงลอยและตลำด 

การขายปลกีอาหารบนแผงลอยและตลาด เช่น เนือ้สตัว์และผลิตภณัฑ์จากเนือ้สตัว์ สตัว์น า้และ
ผลิตภณัฑ์จากสตัว์น า้ ผกัและผลไม้ นม ไข่ น า้มนัและไขมนัที่ใช้ในการบริโภค น า้ตาล ขนม         
ที่ท าจากน า้ตาลและผลิตภณัฑ์ขนมอบ ข้าวและผลิตภณัฑ์ที่ได้จากการโม่ - สีธัญพืช กาแฟ ชา 
โกโก้ เคร่ืองปรุงและเคร่ืองเทศ อาหารส าเร็จรูป มะกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยวและผลิตภณัฑ์         
อาหารประเภทแป้งที่คล้ายกนั และอาหารอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติผลติภณัฑ์ประเภทอบ เช่น การอบขนมปังในร้าน ดหูมูย่อ่ย 1071 
-  การขายปลกีอาหารส าเร็จรูปส าหรับสตัว์เลีย้งบนแผงลอยและตลาด ดกิูจกรรม 47897 

47812 กำรขำยปลีกเคร่ืองดื่มบนแผงลอยและตลำด 
การขายปลกีเคร่ืองดื่มบนแผงลอยและตลาด ทัง้เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น สรุา ไวน์ เบียร์และ
เคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น า้แร่และน า้ดื่มบรรจุขวด น า้อดัลม น า้ผกัและผลไม้ และ        
น า้ธญัพืช เคร่ืองดื่มให้พลงังานหรือเคร่ืองดื่มเกลอืแร่ 

47813 กำรขำยปลีกผลิตภณัฑ์ยำสูบบนแผงลอยและตลำด 
การขายปลีกผลิตภณัฑ์ยาสบูบนแผงลอยและตลาด เช่น บหุร่ีและซิการ์ ยาเส้น ยาสบูใช้เคีย้ว 
(เช่น ยาแดง ยาจืด ยาฉนุ) และยานตัถุ์ 

 
4782  กำรขำยปลีกสิ่งทอ เสือ้ผ้ำและรองเท้ำ บนแผงลอยและตลำด  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการขายปลกีสิง่ทอ เสือ้ผ้าและรองเท้า ที่วางขายบนแผงลอยหรือตลาด 
47821 กำรขำยปลีกสิ่งทอบนแผงลอยและตลำด 

การขายปลีกสิ่งทอบนแผงลอยและตลาด เช่น ผ้า ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าลินิน ผ้าโพลิเอสเทอร์         
ผ้าไนลอ่น ผ้ายืน ผ้าโปร่ง ผ้าลกูไม้ ผ้าปัก ผ้าที่ใช้ตกแต่ง สกัหลาดและผ้าไม่ทอและสิ่งทออื่นๆ 
ของใช้ในครัวเรือนที่ท าจากผ้า (ยกเว้น เคร่ืองแต่งกาย) เช่น เคร่ืองนอน ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร 
ห้องน า้และห้องครัว ผ้าใบคลมุของ ผ้าใบบงัแดด (ยกเว้น ม่านและม่านตาข่าย) และของใช้        
ในครัวเรือนอื่นๆ ที่ท าจากผ้า รวมถึงเชือก ตาขา่ย แห และอวน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายปลกีมา่นและมา่นตาขา่ยบนแผงลอยและตลาด ดกิูจกรรม 47899 

47822 กำรขำยปลีกเสือ้ผ้ำ รองเท้ำและเคร่ืองหนังบนแผงลอยและตลำด 
การขายปลีกเสือ้ผ้า รองเท้าและเคร่ืองหนงับนแผงลอยและตลาด เสือ้ผ้า หมวกและของที่ใช้
ประกอบเคร่ืองแต่งกาย รองเท้าที่ท าจากวัสดุทุกชนิดส าหรับใช้งานทุกประเภท  (ยกเว้น        
รองเท้ากีฬา) กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกนั เคร่ืองอานและเคร่ืองเทียมลากและ
เคร่ืองหนงัอื่นๆ (ยกเว้น ของเลน่ส าหรับสตัว์เลีย้งและสายนาฬิกาหนงั) 
แต่ไม่รวมถงึ 
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-  การขายปลกีรองเท้ากีฬาบนแผงลอยและตลาด ดกิูจกรรม 47899 
-  การขายปลกีของเลน่ส าหรับสตัว์เลีย้งบนแผงลอยและตลาด ดกิูจกรรม 47897 
-  การขายปลกีสายนาฬิกาหนงับนแผงลอยและตลาด ดกิูจกรรม 47896 

 
4789  กำรขำยปลีกสินค้ำอื่นๆ บนแผงลอยและตลำด  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการขายปลกีสนิค้าอื่นๆ บนแผงลอยและตลาด เช่น พรมและพรมหนา หนงัสือ เกมและ
ของเลน่ ของใช้ในครัวเรือนและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองบนัทกึเสยีงเพลงและเคร่ืองบนัทกึวีดิทศัน์ 
47891 กำรขำยปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสำรโทรคมนำคมบนแผงลอยและตลำด 

การขายปลีกคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนแผงลอยและตลาด  คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เคร่ืองพิมพ์ จอภาพ แป้นอกัขระ เม้าส์             
ก้านควบคุมและลกูบอลควบคมุ ฯลฯ ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป เคร่ืองเล่นวีดีโอเกมคอนโซล และ     
วีดีโอเกม โทรศพัท์ โทรศพัท์เคลือ่นท่ี วิทยตุิดตามตวั เคร่ืองโทรสาร เสาอากาศ อปุกรณ์เคเบิลทีวี
และอปุกรณ์สือ่สารอื่นๆ 

47892 กำรขำยปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนบนแผงลอยและ
ตลำด 
การขายปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนบนแผงลอยและตลาด       
อปุกรณ์เสยีงและภาพเพื่อความบนัเทิงในบ้านหรือยานยนต์ เคร่ืองขยายเสียง วิทยแุละโทรทศัน์ 
เคร่ืองเลน่และเคร่ืองบนัทกึซีดีและดีวีดี กล้องวีดิทศัน์ กล้องดิจิทลั ฯลฯ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้ เย็น 
เคร่ืองซกัผ้า เตาอบไมโครเวฟ เตาหุงต้ม อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง เช่น โคมระย้า 
ตะเกียง 

47893 กำรขำยปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วำรสำรและนิตยสำรบนแผงลอยและตลำด 
การขายปลกีหนงัสอื หนงัสอืพิมพ์ วารสาร นิตยสาร นวนิยาย ต าราเรียน แผนที่โลก พจนานกุรม 
สารานกุรมและอื่นๆ บนแผงลอยและตลาด 

47894 กำรขำยปลีกสื่อบันทึกเสียงและภำพบนแผงลอยและตลำด 
การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพบนแผงลอยและตลาด  แผ่นเสียง เทปบันทึกเสียง            
แถบวีดิทศัน์ แผน่ซีดีและดีวีดีที่บนัทึกข้อมลูแล้ว เช่น แผ่นซีดี ดีวีดีที่บนัทึกเพลง ภาพยนตร์ ฯลฯ 
เทปและแผน่ดิสก์ที่ยงัไมไ่ด้บนัทกึข้อมลู 

47895 กำรขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์  เคร่ืองหอมและเคร่ืองส ำอำง             
บนแผงลอยและตลำด 
การขายปลีกสินค้าทางเภสชัภณัฑ์และเวชภณัฑ์ ชุดปฐมพยาบาล เคร่ืองหอม หวัน า้หอมและ
น า้หอม น า้มนัหอมระเหย ธูปหอม เทียนหอม เกลอืหอมและเคร่ืองส าอางบนแผงลอยและตลาด 

47896 กำรขำยปลีกนำฬิกำ แว่นตำ เคร่ืองเพชรพลอยบนแผงลอยและตลำด 
การขายปลีกนาฬิกา สายนาฬิกา แว่นตา เคร่ืองเพชรพลอยทัง้แท้และเทียมบนแผงลอย           
และตลาด 
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47897 กำรขำยปลีกดอกไม้ ต้นไม้ สัตว์เลีย้งและอำหำรส ำหรับสัตว์เลีย้งบนแผงลอยและตลำด 
การขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ เมล็ดพันธุ์  ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช สตัว์เลีย้ง              
อปุกรณ์ส าหรับสตัว์เลีย้งและอาหารส าหรับสตัว์เลีย้งบนแผงลอยและตลาด 

47899 กำรขำยปลีกสินค้ำอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บนแผงลอยและตลำด 
การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บนแผงลอยและตลาดเฟอร์นิเจอร์          
ชนิดใช้ในครัวเรือน ของมีคม เคร่ืองแก้ว เคร่ืองเซรามิกและของประดบัตกแต่ง ถงัไม้ ตะกร้า 
เคร่ืองสานและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ เคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านกังาน เคร่ืองกีฬา เสือ้ผ้าและ
รองเท้ากีฬา และอุปกรณ์ค่ายพกัแรม ตุ๊กตา ของเลน่ เกม ของที่ระลกึ งานหตัถกรรม และ       
ของส าหรับใช้ในทางศาสนา เคร่ืองโลหะ พรม พรมหนา ม่านและวอลเปเปอร์ สิ่งของและ
เคร่ืองใช้อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 

479  กำรขำยปลีกที่ไม่ได้กระท ำในร้ำนค้ำ แผงลอยหรือตลำด  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมการขายปลีกผ่านการสัง่ซือ้ทางไปรษณีย์  ผ่านอินเทอร์เน็ต ขายตามบ้านและ              
ตามตู้หยอดเหรียญ 
 
4791  กำรขำยปลีกผ่ำนกำรสั่งซือ้ทำงไปรษณีย์หรือทำงอินเทอร์เน็ต  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงกิจกรรมการขายปลกีโดยการรับสัง่สนิค้าทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ซือ้เป็น
ฝ่ายเลือกซือ้โดยอ้างอิงจากโฆษณา แค็ตตาล็อก ข้อมูลที่แสดงไว้ในเว็บไซต์หรือจากรูปแบบหรือ        
วิธีการโฆษณาอื่นๆ ลกูค้าจะสัง่ซือ้สินค้าทางไปรษณีย์ ทางโทรศพัท์หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต (โดยปกติ
จะผ่านกระบวนการที่จัดไว้เป็นการเฉพาะภายในเว็บไซต์) สินค้าที่สัง่ซือ้สามารถส่งทางอินเทอร์เน็ต
โดยตรงหรือจัดส่งถึงลูกค้า รวมถึงการขายปลีกสินค้าทุกประเภทผ่านการสัง่ซือ้ทางไปรษณีย์และ        
การขายปลีกสินค้าทุกประเภทผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการขายตรงผ่านทางโทรทศัน์ วิทยุและ
โทรศพัท์ รวมทัง้การประมลูสนิค้าขายปลกีทางอินเทอร์เน็ต 
47911 กำรขำยปลีกโดยกำรรับสั่งสินค้ำทำงไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุและโทรศัพท์ 

การขายปลีกโดยการรับสัง่สินค้าทางไปรษณีย์  โทรทัศน์ วิทยุและโทรศัพท์และผู้ ขายจะ                 
ท าการจัดส่งสินค้ากับให้ลูกค้า  โดยผู้ ซือ้จะท าการตัดสินใจซือ้ โดยพิจารณาจากโฆษณา                    
ใบรายการสินค้า (shopping channel) ได้แก่ การขายสินค้าประเภทอาหาร เคร่ืองดื่มและ
ผลิตภณัฑ์ยาสบู สิ่งทอ เสือ้ผ้า รองเท้าและเคร่ืองหนงั สินค้าทางเภสชัภณัฑ์และทางการแพทย์ 
เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าวฒันธรรมและพกัผ่อนหย่อนใจ สินค้าทางเภสชัภณัฑ์และทางการแพทย์ 
เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง เป็นต้น 

47912 กำรขำยปลีกทำงอินเทอร์เน็ต 
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต  โดยผู้ ซื อ้จะตัดสินใจซือ้โดยพิจารณาจากโฆษณาและ              
ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยปกติจะผ่านกระบวนการที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ ในเว็บไซต์และ
ผลติภณัฑ์ที่สัง่ซือ้จะดาวน์โหลดผา่นทางอินเทอร์เน็ตหรืออาจท าการจดัสง่สินค้าให้กบัลกูค้าก็ได้ 
รวมถึงการขายปลีกโดยการประมูลขายปลีกสินค้าทางอินเทอร์เน็ต  ได้แก่ การขายสินค้า      
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ประเภทอาหาร เคร่ืองดื่มและผลิตภณัฑ์ยาสบู สิ่งทอ เสือ้ผ้า รองเท้าและเคร่ืองหนงั สินค้า       
ทางเภสชัภณัฑ์และทางการแพทย์ เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคม เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าวฒันธรรมและพกัผ่อนหย่อนใจ สินค้า      
ทางเภสชัภณัฑ์และทางการแพทย์ เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง เป็นต้น ทัง้นีร้วมถึงวิธีการ      
ขายทอดตลาดสนิค้าดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายยานยนต์ทางอินเทอร์เน็ต ดกิูจกรรม 4510 

 
4799  กำรขำยปลีกโดยวิธีอื่นๆ ที่ไม่ได้กระท ำในร้ำนค้ำ แผงลอยหรือตลำด  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการขายปลกีสนิค้าโดยวิธีอื่นๆ ที่มิได้รวมอยู่ในหมู่ย่อยต่างๆ ตามที่กลา่วมาข้างต้น เช่น 
โดยการขายตรงหรือขายตามบ้านโดยพนกังานขาย  ผ่านตู้หยอดเหรียญ ฯลฯ การขายตรงเชือ้เพลิง 
(น า้มนัให้ความร้อน ฟืน ฯลฯ) โดยส่งตรงไปยงัลกูค้า กิจกรรมการประมูลที่ไม่ใช่ในร้าน (ขายปลีก) 
รวมทัง้การขายปลกีโดยจ่ายคา่นายหน้า (ไมใ่ช่จากในร้าน) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การสง่สนิค้าจากร้านค้า ดหูมูใ่หญ่ 471 - 477 
47991 กำรขำยตรง 

การขายปลีกโดยตวัแทนขายที่ได้รับค่าตอบแทน (ไม่มีร้าน) การขายตรงรวมถึงส านกังานใหญ่
ของการขายตรง ได้แก่ การขายสนิค้าประเภทอาหารเคร่ืองดื่มและผลติภณัฑ์ยาสบู สิง่ทอ เสือ้ผ้า 
รองเท้าและเคร่ืองหนงั สินค้าทางเภสชัภณัฑ์ และทางการแพทย์ เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง 
คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ สนิค้าวฒันธรรมและ
พกัผอ่นหยอ่นใจ สนิค้าทางเภสชัภณัฑ์และทางการแพทย์ เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง เป็นต้น 

47999 กำรขำยปลีกโดยไม่มีร้ำน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การขายปลีกโดยเร่ขายสินค้าตามถนนหรือตามบ้าน  การขายปลีกโดยเคร่ืองขายสินค้า           
แบบหยอดเหรียญ การประมลูโดยไม่มีร้านอื่นๆ (ขายปลีก) ได้แก่ การขายสินค้าประเภทอาหาร 
เคร่ืองดื่มและผลิตภณัฑ์ยาสบู สิ่งทอ เสือ้ผ้า รองเท้าและเคร่ืองหนงั สินค้าทางเภสชัภณัฑ์และ
ทางการแพทย์ เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอาง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าวฒันธรรม และพกัผ่อนหย่อนใจ สินค้าทางเภสชัภณัฑ์
และทางการแพทย์ เคร่ืองหอม และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น 
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หมวดใหญ่ H :  กำรขนส่งและสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 
 (Transportation and storage) 
 

หมวดใหญ่นีร้วมถึงการขนส่งผู้ โดยสารหรือสินค้า  ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งตามตารางเวลาหรือไม่ซึ่งเป็น       
การขนสง่ทางรถไฟ ทางระบบท่อล าเลียง ทางถนน ทางน า้หรือทางอากาศ รวมทัง้กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกนั เช่น 
สถานีขนสง่ และสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานที่จอดรถ การขนถ่ายสินค้า การจดัเก็บสินค้า ฯลฯ นอกจากนี ้        
ยงัรวมถึงการให้เชา่อปุกรณ์การขนสง่พร้อมคนขบัหรือผู้ควบคมุ รวมทัง้กิจกรรมไปรษณีย์และการรับสง่เอกสาร/สิง่ของ 

แต่ไม่รวมถงึ 
- การบ ารุงรักษาและการซอ่มยานยนต์และอปุกรณ์การขนสง่อื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 4520 และ 3315 
- การก่อสร้าง การบ ารุงรักษาและการซอ่มถนน ทางรถไฟ ทา่เรือ สนามบิน ดหูมูย่อ่ย 4210 และ 4290 
- การให้เช่าอปุกรณ์การขนสง่โดยไมม่ีคนขบัหรือผู้ควบคมุ ดหูมูย่อ่ย 7710 และ 7730 
 

 49 กำรขนส่งทำงบกและกำรขนส่งทำงท่อล ำเลียง  
หมวดย่อยนีร้วมถึงการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้าทางถนนและทางรถไฟ  รวมทัง้การขนส่งสินค้า                

ทางระบบทอ่ล าเลยีง 
 

 491 กำรขนส่งทำงรถไฟ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการขนสง่ผู้ โดยสารและ/หรือสินค้า โดยใช้ทางรถไฟและล้อเลื่อน ตามเครือข่ายเส้นทางเดิน
รถไฟสายหลัก ซึ่งจัดการเดินทางกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ  อย่างกว้างขวางหรือจัดการเดินรถ                    
ตามระยะทางใกล้ ๆ การขนสง่โดยทางรถรางระยะทางสัน้ ๆ รวมอยูใ่นหมูใ่หญ่นีด้้วย 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การขนสง่ผู้ โดยสารทางบกในเขตเมืองและปริมณฑล ดหูมูย่อ่ย 4920 
- กิจกรรมตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การสบัรางและการตดัหรือตอ่ขบวนรถไฟ ดหูมูย่อ่ย 5221 
- การด าเนินงานเก่ียวกบัโครงสร้างพืน้ฐานของการรถไฟ ดหูมูย่อ่ย 5221 
 
4911 49110 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงรถไฟระหว่ำงเมือง  

การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถไฟระหวา่งเมือง รวมทัง้การด าเนินงานเก่ียวกบัรถตู้นอนและรถตู้ เสบียง
ซึง่เป็นการด าเนินการท่ีผสมผสานกบับริษัทรถไฟ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การขนสง่ผู้ โดยสารในเขตเมืองและปริมณฑล ดหูมูย่อ่ย 4920 
- กิจกรรมสถานีขนสง่ผู้ โดยสาร ดหูมูย่อ่ย 5221 
- การด าเนินงานเก่ียวกับรถตู้นอนและรถตู้ เสบียงซึ่งเป็นการด าเนินงานแยกออกไปต่างหาก      

ดหูมูย่อ่ย 5590 และ 5610 
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4912 49120 กำรขนส่งสินค้ำทำงรถไฟ  
การขนส่งสินค้าทางรถไฟ รถรางต่างๆ ทัง้ที่เป็นระบบเครือข่าย รวมถึงการขนส่งที่เป็น         
ระยะทางสัน้ ๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมที่เก่ียวกบัการจดัเก็บสนิค้าและคลงัสนิค้า ดหูมูย่อ่ย 5210 
- กิจกรรมสถานีขนสง่สนิค้า ดหูมูย่อ่ย 5221 
- การขนถ่ายสนิค้า ดหูมูย่อ่ย 5224 
 

492 4920  กำรขนส่งผู้โดยสำรด้วยรถโดยสำรประจ ำทำง  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขนส่งโดยรถประจ าทางที่มีตารางเวลาเดินรถทัง้ระยะใกล้และระยะไกลและ           
รถโดยสารประจ าทางเพื่อท่องเที่ยวและทศันศึกษา ซึ่งมีก าหนดตารางเวลาหรือให้เช่าเหมา รวมทัง้      
การด าเนินงานรถโรงเรียนและรถรับ - สง่พนกังาน 
49201 กำรขนส่งผู้โดยสำรด้วยรถโดยสำรประจ ำทำงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสารประจ าทางในเขตเมืองและปริมณฑลตามเส้นทางตารางเวลา
และมีจดุรับ-สง่ที่แนน่อน เช่น การบริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. รถร่วมบริการ รถไมโครบสั 
รถตู้โดยสาร ฯลฯ 

49202 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงรถโดยสำรประจ ำทำงระหว่ำงกรุงเทพฯ กับจังหวดัอื่น 
การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสารประจ าทางระหว่างกรุงเทพฯ กบัจงัหวดัอื่นๆ ซึ่งให้บริการตาม
เส้นทางและมีตารางเวลาเดินรถที่ได้ก าหนดไว้แล้ว เช่น  การบริการรถโดยสารประจ าทาง        
บขส. ระหวา่งกรุงเทพฯ - เชียงใหม ่รถตู้ โดยสารประจ าทางระหวา่งกรุงเทพฯ - ชลบรีุ ฯลฯ 

49203 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงรถโดยสำรประจ ำทำงระหว่ำงจังหวัด 
การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสารประจ าทางระหว่างจงัหวดั  ตามเส้นทางตารางเวลาที่แน่นอน 
เช่น การบริการรถโดยสารประจ าทาง บขส. ระหวา่งจงัหวดัอบุลราชธานี - เชียงใหม่ รถตู้ โดยสาร
ประจ าทางระหวา่งจงัหวดัภเูก็ต - นครศรีธรรมราช ฯลฯ 

49204 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงรถโดยสำรประจ ำทำงในชนบท 
การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสารประจ าทางภายในเขตจงัหวดั  ซึ่งให้บริการตามเส้นทางและ
ตารางเวลาเดินรถที่แน่นอน เช่น รถโดยสารประจ าทางระหว่างอ าเภอเมือง - อ าเภออื่นๆ            
ในจงัหวดัเดียวกนั รถตู้โดยสารประจ าทางภายในจงัหวดั ฯลฯ 

49209 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงรถโดยสำรประจ ำทำงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสารประจ าทางอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น ตามเส้นทางและ
ตารางเวลาเดินรถที่แน่นอน ทัง้ระยะใกล้และระยะไกล เช่น รถโดยสารประจ าทางเพื่อท่องเที่ยว
และทศันศึกษา ซึ่งมีก าหนดตารางเวลารถรับ-สง่นกัเรียน รถรับ - สง่พนกังาน ฯลฯ การขนสง่
ผู้ โดยสารโดยรถลมีซูีน สนามบิน 

 
  



 

 
321 

493  กำรขนส่งทำงบกอื่นๆ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมการขนสง่ทางบกทกุชนิด รวมถึงระบบการขนสง่ผู้ โดยสารในเขตเมืองหรือปริมณฑล          
แต่ไม่รวมถึงการขนสง่ทางรถไฟ และรถโดยสารประจ าทาง และการขนส่งที่แตกต่างจากนี ้ เช่น การขนส่ง        
ทางรถใต้ดินและลอยฟ้า ฯลฯ การขนสง่นีจ้ะมีการก าหนดเส้นทาง เวลาและสถานีรับ-สง่ที่แน่นอน ซึ่งรวมถึง
ระบบการขนสง่จากเมืองไปยงัสถานีรถกระเช้า รถเคเบิลลอยฟ้า ฯลฯ การให้เช่ายานยนต์ รถบรรทกุพร้อมคนขบั
และการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้าที่ใช้แรงงานคนหรือสัตว์  รวมถึงการขนส่งด้วยจักรยานยนต์ รวมถึง              
การจดัการขนสง่ทกุประเภททางถนน การบรรทกุสินค้าที่ปริมาณมากและหนกั รถบรรทกุน า้มนั รวมถึงกิจกรรม
การขนสง่ขยะ ของเสยี การขนย้ายเคร่ืองเรือน 
 
4931 49310 กำรขนส่งผู้โดยสำรในเขตเมืองและปริมณฑล ยกเว้นทำงรถโดยสำรประจ ำทำง  

การขนส่งผู้ โดยสารทางรถใต้ดินและลอยฟ้าในเขตเมืองและปริมณฑล  โดยจะมีการก าหนด
เส้นทาง เวลา และสถานีรับ-สง่ที่แน่นอน เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟยกระดบั     
(ฟันนิคูล่าร์ เรลเวย์) กระเช้าลอยฟ้า ฯลฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งในเขตเมืองและ
ปริมณฑล การขนสง่ผู้ โดยสารโดยรถรางโทรลเลย์บสั 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถไฟระหวา่งเมือง ดกิูจกรรม 49110 

4932 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงบกอื่นๆ 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขนส่งผู้ โดยสารด้วยวิธีอื่นๆ  เช่น รถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่ รถสามล้อเคร่ืองและ
จักรยานยนต์รับจ้าง การบริการรถเช่าเหมาเพื่อท่องเที่ยวหรือทัศนาจรเป็นครัง้คราว  การเช่ารถ               
ในโอกาสต่างๆ การเช่ารถส่วนตวัพร้อมคนขบั การขนส่งผู้ โดยสารโดยยานพาหนะที่ใช้แรงงานคน        
หรือสตัว์ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การด าเนินงานของรถรับ-สง่นกัเรียน/พนกังาน ดกิูจกรรม 49209 
- การขนสง่ผู้ ป่วยโดยรถพยาบาล ดกิูจกรรม 86909 
49321 กำรขนส่งผู้โดยสำรโดยรถยนต์รับจ้ำง/แท็กซี่ 

การขนส่งผู้ โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง /แท็กซี่ ที่ให้บริการทัง้ในเขตเมืองปริมณฑลและ         
ระหว่างเมือง ซึ่งจะมีการก าหนดเส้นทาง ระยะเวลาและจุดหมายปลายทางได้  รวมทัง้           
บริการจองรถโดยสารรับจ้างทางโทรศพัท์ 

49322 กำรขนส่งผู้โดยสำรโดยรถสำมล้อเคร่ืองและจักรยำนยนต์รับจ้ำง 
การบริการรถสามล้อเคร่ืองและจกัรยานยนต์รับจ้าง ที่ให้บริการทัง้ในเขตเมือง ปริมณฑลและ
ระหวา่งเมือง ซึง่จะมีการก าหนดเส้นทาง ระยะเวลาและจดุหมายปลายทางได้ 

  49323 กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ รวมถงึคนโดยสำร 
การด าเนินการเก่ียวกับการขนส่งและขนถ่ายสินค้า หรือตัวแทนการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 
รวมถึงคนโดยสารทีไ่มร่ะบเุส้นทาง 
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49329 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การบริการให้เช่าเหมารถโดยสาร เพื่อท่องเที่ยวและรถยนต์ส่วนบุคคลอื่นๆ พร้อมคนขับ         
(ยกเว้น การบริการรถโดยสารรับจ้าง) การบริการรถท่องเที่ยวหรือทศันาจรเป็นครัง้คราว รวมทัง้
การท่องเที่ยวชมเมือง การบริการที่เก่ียวข้อง (มคัคเุทศก์ การจดัเตรียมอาหาร ฯลฯ) ซึ่งไม่ได้      
คิดราคาแยกต่างหาก การบริการขนส่งผู้ โดยสารโดยยานพาหนะที่ใช้แรงงานคนหรือสตัว์         
การขนสง่ผู้ โดยสารทางบกที่ไมม่ีตารางเวลาอื่นๆ 

 

4933  กำรขนส่งสินค้ำทำงถนน  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการขนสง่สนิค้าทกุประเภททางถนนโดยยานพาหนะที่มีลกัษณะเฉพาะและยานพาหนะ
ทัว่ไป เช่น การขนสง่ไม้ซุง การขนสง่สตัว์ การขนสง่สินค้าแช่เย็น การขนสง่สินค้าหนกั สินค้าขนาดใหญ่ 
การขนสง่รถยนต์ การขนขยะและวสัดเุหลอืใช้ การขนย้ายเคร่ืองเรือน การให้เช่ายานพาหนะขนสง่สินค้า
พร้อมคนขบั รวมทัง้การขนสง่สนิค้าโดยยานพาหนะที่ใช้แรงงานคนหรือสตัว์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การขนย้ายไม้ซุงในป่าที่เป็นบริการสนบัสนนุการป่าไม้ ดหูมูย่อ่ย 0240 
- กิจกรรมสถานีขนสง่สนิค้า ดหูมูย่อ่ย 5221 
- กิจกรรมการบรรจหุีบหอ่เพื่อการขนสง่ ดหูมูย่อ่ย 5229 
- กิจกรรมไปรษณีย์และการรับสง่เอกสาร/สิง่ของ ดหูมูย่อ่ย 5310 และ 5320 
- การให้เช่าอปุกรณ์การขนสง่โดยไมม่ีคนขบัหรือผู้ควบคมุ ดหูมูย่อ่ย 7710 และ 7730 
49331 กำรขนส่งสนิค้ำแช่เยน็หรือแช่แข็งทำงถนน 

การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนนโดยรถบรรทุกหรือรถยนต์ที่ติดเคร่ืองท าความเย็น
โดยเฉพาะ 

49332 กำรขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมทำงถนน 
การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น น า้มนัดิบ ก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม                 
ที่ได้จากการกลัน่ ทางถนนโดยรถบรรทกุที่มีถงับรรจโุดยเฉพาะ 

49333 กำรขนส่งของเหลวหรือก๊ำซ (ยกเว้น ก๊ำซธรรมชำต)ิ ทำงถนน 
การขนสง่ของเหลวหรือก๊าซอื่นๆ เช่น สารเคมี ไนโตรเจนเหลว ก๊าซฮีเลียม ฯลฯ ในปริมาณมาก
ทางถนน ในรถบรรทกุที่มีถงับรรจโุดยเฉพาะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การจ่ายน า้โดยขนน า้ ดกิูจกรรม 36009 
- การขนสง่ก๊าซธรรมชาติทางถนน ดกิูจกรรม 49332 

49334 กำรขนส่งสนิค้ำที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทำงถนน 
การขนส่งสิ่งของและหีบห่อที่น ามาจัดรวมกันและบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์ที่ออกแบบมาให้
สะดวกตอ่การขนย้ายในการขนสง่ทางถนน 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการบรรจหุีบหอ่เพื่อการขนสง่ ดกิูจกรรม 52293 
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49339 กำรขนส่งสนิค้ำอื่นๆ ทำงถนน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การขนสง่สินค้าอื่นๆ ทางถนน การขนสง่เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ การขนสง่
สินค้าแห้งในปริมาณมาก เช่น ธัญพืช แป้ง ปนูซีเมนต์ ทราย ถ่านหิน การขนสง่สตัว์ที่เลีย้ง         
ในฟาร์ม การขนสง่ของเสยีและวสัด ุโดยไมร่วมถึงการจดัเก็บและท าลาย การขนสง่คอนกรีต และ
แมกคาดมัคลกุ น า้มนัดิน การขนส่งรถยนต์ การขนส่งพสัดุและไปรษณีย์ การขนส่งสินค้า        
โดยยานพาหนะที่ใช้แรงงานคนหรือสตัว์ การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้     
ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมไปรษณีย์ การรับสง่เอกสาร/สิง่ของ ดกิูจกรรม 53100 และ 53200 
 

494 4940 49400 กำรขนส่งทำงระบบท่อล ำเลียง 
การขนสง่ก๊าซ ของเหลว น า้ สว่นผสมที่เป็นของเหลว (เช่น ซีเมนต์) และสินค้าอื่นๆ ทางระบบ     
ทอ่ล าเลยีง รวมทัง้การด าเนินงานของสถานีที่ใช้เคร่ืองสบู 
 

50 กำรขนส่งทำงน ำ้ 
หมวดย่อยนีร้วมถึงการขนส่งผู้ โดยสารหรือสินค้าทางน า้  ไม่ว่าจะมีการก าหนดตารางเวลาการเดินทาง          

ที่แนน่อนหรือไม่ก็ตาม นอกจากนีย้งัรวมถึงการด าเนินการเก่ียวกบัเรือลากจูงหรือเรือพ่วง  เรือดนั เรือท่องเที่ยว 
เรือโดยสารทศันาจรขนาดใหญ่หรือเรือน าชมสถานที่ต่างๆ  เรือข้ามฟากขนาดใหญ่หรือเรือเฟอร่ี เรือโดยสาร
รับจ้าง (เรือแท็กซี่) ฯลฯ แม้วา่สถานท่ีตัง้ของกิจการตา่งๆ เหลา่นัน้จะเป็นเคร่ืองชีใ้ห้ทราบถึงการจ าแนกประเภท
ระหวา่งการขนสง่ทางทะเลและทางแมน่ า้ก็ตาม ปัจจยัที่ใช้ในการตดัสนิใจคือชนิดของยานพาหนะทางน า้ที่ใช้ใน
การขนสง่นัน้ๆ การขนสง่ทางทะเลโดยยานพาหนะทางเรือจะจัดไว้ในหมู่ใหญ่ 501 (การขนสง่ทางทะเลและ     
ตามแนวชายฝ่ังทะเล) ส่วนการขนส่งโดยใช้ยานพาหนะทางน า้ประเภทอื่นๆ  จะจัดไว้ในหมู่ใหญ่ 502             
(การขนสง่ทางน า้ภายในประเทศ) 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมของภตัตาคารและบาร์ที่จดัไว้ในเรือ (ดูหมู่ย่อย 5610 และ 5630) ถ้าด าเนินการโดยหน่วยอื่น           

ที่แยกเป็นอิสระ 

 501 กำรขนส่งทำงทะเลและตำมแนวชำยฝ่ังทะเล  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการขนสง่ผู้ โดยสารหรือสินค้า โดยยานพาหนะทางน า้ที่ออกแบบมาเพื่อการเดินทางทางทะเล
และตามแนวชายฝ่ังทะเล นอกจากนี  ้ ยังรวมถึงการขนส่งผู้ โดยสารหรือสินค้าในทะเลสาบขนาดใหญ่                
ซึง่ใช้ยานพาหนะประเภทท่ีคล้ายกนั 
 

  



 

 
324 

5011  กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงทะเลและตำมแนวชำยฝ่ังทะเล  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขนสง่ผู้ โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศ  โดยทางทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล      
ไม่ว่าจะมีการก าหนดตารางเวลาการเดินทางที่แน่นอนหรือไม่ก็ตาม เช่น  การด าเนินงานเก่ียวกับ           
เรือท่องเที่ยว เรือโดยสารทศันาจรขนาดใหญ่หรือเรือน าชมสถานที่ต่างๆ ทางทะเล การด าเนินงาน
เก่ียวกบัเรือข้ามฟากขนาดใหญ่ทางทะเลหรือเรือเฟอร่ี เรือโดยสารรับจ้าง (เรือแท็กซี่) ฯลฯ นอกจากนี ้     
ยังรวมถึงการให้เช่าเรือส าราญกีฬาพร้อมคนประจ าเรือส าหรับการเดินทางในทะเลและตามแนว        
ชายฝ่ังทะเล (เช่น เรือเช่าส าหรับตกปลาในทะเล) 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมของภัตตาคารและบาร์ที่จัดไว้ในเรือเมื่อด าเนินงานโดยหน่วยอื่นที่แยกเป็นอิสระ                  

ดหูมูย่อ่ย 5610 และ 5630 
- การด าเนินงาน “บอ่นการพนนัลอยน า้” ดหูมูย่อ่ย 9200 
50111 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงทะเลและตำมแนวชำยฝ่ังทะเลโดยเรือโดยสำรข้ำมฟำก 

การขนส่งผู้ โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล โดยเรือโดยสารข้ามฟาก เรือข้ามฟาก
ขนาดใหญ่หรือเรือเฟอร่ี จะมีการก าหนดตารางเวลาการเดินทางที่แนน่อนหรือไมก็่ตาม 

50112 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงทะเลและตำมแนวชำยฝ่ังทะเลโดยเรือท่องเที่ยวหรือเรือโดยสำร
ทัศนำจรขนำดใหญ่ 
การขนส่งผู้ โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล  การด าเนินงานเก่ียวกับเรือท่องเที่ยว       
เรือโดยสารทัศนาจรขนาดใหญ่หรือเรือน าชมสถานที่ต่างๆ ทางทะเล  (การบริการขนส่ง            
การบริการที่พัก  การบริการจัดหาอาหารและการบริการที่ เ ก่ียวข้องที่ด า เนินงาน                              
โดยหนว่ยเดียวกนั) การบริการให้เช่าเรือทศันาจรหรือเรือส าราญกีฬา หรือมีคนประจ าเรือส าหรับ
การเดินทางในทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล เช่น เรือเช่าส าหรับตกปลาในทะเล 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมของภตัตาคารและบาร์ที่จัดไว้ในเรือเมื่อด าเนินการโดยหน่วยอื่น ที่ แยกเป็นอิสระ      

ดกิูจกรรม 56101และ 56301 
- การบริการให้เช่าเรือทอ่งเที่ยวหรือเรือส าราญกีฬาโดยไมม่ีผู้ควบคมุดกิูจกรรม 77210 
- การด าเนินงาน “บอ่นการพนนัลอยน า้” ดกิูจกรรม 92009 

50119 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงทะเลและตำมแนวชำยฝ่ังทะเลโดยเรืออื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้
ในที่อื่น 
การขนสง่ผู้ โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเลโดยเรืออื่นๆ (ยกเว้น เรือโดยสารข้ามฟาก 
และเรือส าราญกีฬา) เรือโดยสารรับจ้าง (เรือแท็กซี่) หรือเรืออื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น        
จะมีการก าหนดตารางเวลาการเดินทางที่แนน่อนหรือไมก็่ตาม 
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5012 กำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลและตำมแนวชำยฝ่ังทะเล  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล ไม่ว่าจะมีการก าหนดตารางเวลา    
การเดินทางที่แน่นอนหรือไม่ก็ตาม  การขนส่งสินค้าโดยการลากจูงหรือการดัน เรือล าเลียง                  
แทน่ขดุเจาะน า้มนั ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การจดัเก็บสนิค้า ดหูมูย่อ่ย 5210 
- การปฏิบตัิงานในเขตทา่เรือและกิจกรรมที่เก่ียวข้องอื่นๆ เช่น การเทียบเรือ การน าร่อง 
- การขนถ่ายสนิค้าจากเรือใหญ่ลงเรือล าเลยีง การช่วยเหลอืกู้ภยัเรือ ดหูมูย่อ่ย 5222 
- การขนถ่ายสนิค้า ดหูมูย่อ่ย 5224 
50121 กำรขนส่งสนิค้ำทำงทะเลและตำมแนวชำยฝ่ังทะเล 

การขนสง่สนิค้าทางทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล สินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง การขนสง่น า้มนัดิบ
ทางน า้ภายในประเทศ ของเหลวหรือก๊าซ (เช่น สารเคมีก๊าซธรรมชาติ มีเทน ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมที่ได้จากการกลัน่) สิ่งของที่น ามาบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ที่ออกแบบมาให้สะดวก       
ต่อการขนย้าย สินค้าแห้งในปริมาณมาก (เช่น ธัญพืช แป้ง ปนูซีเมนต์ ทราย ถ่านหินและอื่นๆ) 
และสนิค้าอื่นๆ 

50122 กำรบริกำรลำกจูงและกำรดัน เรือล ำเลียง/สิ่งก่อสร้ำงลอยน ำ้ ที่ด ำเนินกำรทำงทะเลและ
ตำมแนวชำยฝ่ังทะเล 
การขนสง่สินค้าโดยการลากจูงและการดนั เรือล าเลียง/สิ่งก่อสร้างลอยน า้ ที่ด าเนินการบริเวณ
นา่นน า้สากลและตามแนวชายฝ่ังทะเล การบริการลากอปุกรณ์ ขดุเจาะน า้มนั ปัน้จัน่บนทุ่นลอย 
เรือขดุ ทุน่ ตวัเรือและเรือที่ยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์ทางทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล 
 

502 กำรขนส่งทำงน ำ้ภำยในประเทศ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้าทางน า้ภายในประเทศ  ซึ่งเก่ียวข้องกับยานพาหนะทางน า้             
ที่ไมเ่หมาะแก่การเดินทางในทะเล 
 
5021  กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงน ำ้ภำยในประเทศ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขนส่งผู้ โดยสารทางแม่น า้  ล าคลอง ทะเลสาบและทางน า้อื่นๆ รวมทัง้                
ภายในเขตทา่เรือ และการให้เช่าเรือส าราญกีฬาพร้อมคนประจ าเรือส าหรับการเดินทาง ภายในประเทศ 
50211 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงน ำ้ภำยในประเทศโดยเรือโดยสำรข้ำมฟำก 

การขนสง่ผู้ โดยสารทางแมน่ า้ ล าคลองและทางน า้อื่นๆ ภายในประเทศ โดยเรือข้ามฟาก รวมถึง
แพ ซึง่จะมีการก าหนดตารางเวลาการเดินเรือหรือไมก็่ตาม 
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50212 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงน ำ้ภำยในประเทศโดยเรือทศันำจรหรือเรือส ำรำญกฬีำ 
การด าเนินงานของเรือท่องเที่ยว  เรือโดยสารทศันาจรขนาดใหญ่หรือเรือน าชมสถานที่ต่างๆ      
ทางน า้ภายในประเทศ การล่องเรือส าราญทางน า้ภายในประเทศ รวมถึงการบริการขนส่ง        
การบริการท่ีพกั การบริการจดัหาอาหารและการบริการท่ีเก่ียวข้องที่ด าเนินงานโดยหนว่ยเดยีวกนั 
การบริการให้เช่าเรือทอ่งเที่ยวหรือเรือส าราญกีฬาพร้อมคนประจ าเรือ ส าหรับการเดินทางทางน า้
ภายในประเทศ เช่น เรือเช่าส าหรับตกปลา 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมของภตัตาคารและบาร์ที่จัดไว้ในเรือเพื่อด าเนินการโดยหน่วยอื่นที่แยกเป็นอิสระ       

ดกิูจกรรม 56101 และ 56301 
- การบริการให้เช่าเรือทอ่งเที่ยวหรือเรือส าราญกีฬาโดยไมม่ีผู้ควบคมุ ดกิูจกรรม 77210 
- การด าเนินการของคาสโินลอยน า้ ดกิูจกรรม 92009 

50219 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงน ำ้ภำยในประเทศโดยเรืออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การด าเนินงานของเรือโดยสารรับจ้างทางน า้ภายในประเทศ เช่น เรือด่วนเจ้าพระยา                 
เรือคลองแสนแสบ การขนสง่ผู้ โดยสารทางน า้ภายในประเทศโดยเรืออื่นๆ (ยกเว้น เรือโดยสาร
ข้ามฟากและเรือท่องเที่ยวหรือเรือโดยสารทศันาจรขนาดใหญ่ ) จะมีการก าหนดตารางเวลา       
การเดินทางที่แนน่อนหรือไมก็่ตาม 
 

5022  กำรขนส่งสินค้ำทำงน ำ้ภำยในประเทศ  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการขนสง่สนิค้าทางแมน่ า้ ล าคลอง ทะเลสาบและทางน า้อื่นๆ รวมทัง้ภายในเขตทา่เรือ 
50221 กำรขนส่งทำงน ำ้ภำยในประเทศ 

การขนสง่สนิค้าทางน า้ภายในประเทศ สินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง น า้มนัดิบทางน า้ภายในประเทศ 
ของเหลวหรือก๊าซ (เช่น สารเคมี ก๊าซธรรมชาติ มีเทน ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากการกลัน่) 
สิ่งของที่น ามาบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อสะดวกต่อการขนย้าย สินค้าแห้งในปริมาณมาก      
(เช่น ธญัพืช แป้ง ปนูซีเมนต์ ทราย ถ่านหินและอื่นๆ) และสนิค้าอื่นๆ 

50222 กำรบริกำรลำกจูงหรือกำรดัน เรือล ำเลียง และสิ่งก่อสร้ำงลอยน ำ้ที่ด ำเนินกำรทำงน ำ้
ภำยในประเทศ 
การขนสง่สนิค้าโดยการลากจงูหรือการดนัเรือล าเลยีง และสิง่ก่อสร้างลอยน า้ที่ด าเนินการบริเวณ
ทางน า้ภายในประเทศ และค ู คลอง การบริการลากปัน้จัน่บนทุ่นลอย เรือขดุ ทุ่น ตวัเรือและ     
เรือที่ยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์ 
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51 กำรขนส่งทำงอำกำศ  
หมวดยอ่ยนีร้วมถึงการขนสง่ผู้ โดยสารและสนิค้าทางอากาศหรือผา่นห้วงอวกาศ 

แต่ไม่รวมถงึ 
- การพน่ยา ดหูมูย่อ่ย 0161 
- การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองบินหรือเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองบิน ดหูมูย่อ่ย 3315 
- การด าเนินงานของสนามบิน ดหูมูย่อ่ย 5223 
- การโฆษณาทางอากาศ ดหูมูย่อ่ย 7310 
- การถ่ายภาพทางอากาศ ดหูมูย่อ่ย 7420 
 

511 5110 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงอำกำศ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการขนส่งผู้ โดยสารทางอากาศตามเส้นทางและตารางเวลาที่ก าหนดไว้เป็นประจ า        
การบินเช่าเหมาล าขนส่งผู้ โดยสารและการบินเพื่อชมทิวทศัน์และสถานที่ต่างๆ นอกจากนีย้งัรวมถึง       
การให้เช่าอปุกรณ์เก่ียวกบัการขนสง่ทางอากาศพร้อมผู้ควบคมุ เพื่อวตัถปุระสงค์ของการขนสง่ผู้ โดยสาร
ทางอากาศ กิจกรรมการบินทั่วไป เช่น การบินของสโมสรการบินเพื่อการฝึกบินหรือการบิน                 
เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ 
51101 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงอำกำศที่มีตำรำงเวลำ 

การขนส่งผู้ โดยสารทางอากาศ ตามเส้นทางประจ าและตารางเวลาที่ก าหนดไว้เป็นประจ า           
ที่ให้บริการโดยอากาศยานแบบใดก็ได้  (รวมถึงเฮลิคอปเตอร์) ทัง้ภายในประเทศและ          
ระหวา่งประเทศ 

51102 กำรขนส่งผู้โดยสำรทำงอำกำศที่ไม่มีตำรำงเวลำ 
การขนส่งผู้ โดยสารทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา  ที่ให้บริการโดยอากาศยานแบบใดก็ได้         
(รวมถึงเฮลคิอปเตอร์) ทัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ การจ้างเช่าเหมาล าขนสง่ผู้ โดยสาร 
การบินเพื่อชมทิวทัศน์และสถานที่ต่างๆ และยังรวมถึงการให้เช่าอุปกรณ์เก่ียวกับการขนส่ง      
ทางอากาศพร้อมผู้ควบคุม วัตถุประสงค์ในการขนส่งผู้ โดยสารทางอากาศ  และกิจกรรม           
การบินทัว่ไป เช่น การบินของสโมสรการบินเพื่อการฝึกบิน หรือการบินเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้เช่าเคร่ืองบินและอปุกรณ์ขนสง่ทางอากาศโดยไมม่ีผู้ควบคมุ ดกิูจกรรม 77303 

 
512 5120 กำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการขนสง่สนิค้าทางอากาศตามเส้นทางและตารางเวลาที่ก าหนดไว้เป็นประจ า การขนสง่
สนิค้าทางอากาศที่ไม่ได้ก าหนดเส้นทางและตารางเวลาไว้เป็นประจ า การสง่ดาวเทียมและยานอวกาศ  
การขนส่งทางอวกาศ  นอกจากนีย้ังรวมถึงการให้เช่าอุปกรณ์เก่ียวกับการขนส่งทางอากาศ               
พร้อมผู้ควบคมุเพื่อวตัถปุระสงค์ของการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 
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51201 กำรขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศที่มีตำรำงเวลำ 
การขนสง่สนิค้าทางอากาศตามเส้นทางและตารางเวลาที่ก าหนดไว้เป็นประจ าทัง้ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ การขนสง่ไปรษณีย์ทางอากาศ การขนสง่สินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 
การบริการขนสง่สนิค้าอื่นๆ 

51202 กำรขนส่งสนิค้ำทำงอำกำศที่ไม่มตีำรำงเวลำ 
การขนสง่สินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลาทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  การบริการ
ให้เช่าอปุกรณ์ขนสง่ทางอากาศพร้อมผู้ควบคมุ เพื่อขนสง่สินค้าทัง้ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ การสง่ดาวเทียม และยานอวกาศและการขนสง่ทางอวกาศ 

 
52 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้ำและกิจกรรมสนับสนุนกำรขนส่ง 

หมวดยอ่ยนีร้วมถึงกิจกรรมที่เก่ียวกบัคลงัสนิค้าและกิจกรรมสนบัสนนุการขนสง่ เช่น การด าเนินงานเก่ียวกบั
โครงสร้างพืน้ฐานทางด้านการขนส่ง (เช่น สนามบิน ท่าเรือ อโุมงค์ สะพาน ฯลฯ) รวมทัง้กิจกรรมต่างๆ             
ของตวัแทนการขนสง่และการขนถ่ายสนิค้า 

 
521 5210 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสินค้ำ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เก่ียวกับการจัดเก็บสินค้าและคลงัสินค้าทุกชนิด         
การด าเนินงานเก่ียวกับไซโลเก็บธัญพืช คลงัสินค้าทัว่ไป คลงัสินค้าห้องเย็น ถังส าหรับเก็บสินค้า 
นอกจากนีย้งัรวมถึงพืน้ท่ีพกัสนิค้าจากตา่งประเทศและการแช่แข็งแบบเป่าลมเย็น 
แต่ไม่รวมถงึ 
- สิง่อ านวยความสะดวกส าหรับท่ีจอดรถ ดหูมูย่อ่ย 5221 
- สิง่อ านวยความสะดวกส าหรับการจดัเก็บสนิค้าของตนเอง ดหูมูย่อ่ย 6810 
- การให้เช่าพืน้ท่ีวา่ง ดหูมูย่อ่ย 6810 
52101 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสนิค้ำแช่เยน็หรือแช่แข็ง 

การบริการจัดเก็บสินค้าและสถานที่ เ ก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง  รวมทัง้ผลิตภัณฑ์                    
ที่เนา่เสยีได้ง่าย 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การน าอาหารมาแช่เย็นหรือแช่แข็ง ที่ไม่ใช่เพื่อการเก็บรักษาสินค้า โดยได้รับค่าธรรมเนียม

ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ดหูมวดยอ่ย 10 
52102 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสนิค้ำธัญพืช 

การบริการเก็บธญัพืช การด าเนินงานของฉางจดัเก็บธญัพืช 
52109 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้ำและกำรจัดเก็บสนิค้ำอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

การบริการจัดเก็บสินค้าและสถานที่เก็บสินค้าที่เป็นของเหลวและก๊าซ รวมทัง้น า้มันและ
ผลิตภณัฑ์น า้มัน เหล้าองุ่นและสิ่งที่คล้ายกัน รวมถึงกิจกรรมที่พักสินค้าจากต่างประเทศ 
กิจกรรมเขตปลอดภาษีและฟรีโซน และคลงัสินค้าทัณฑ์บน การบริการจัดเก็บสินค้าและ        
สถานท่ีเก็บสนิค้าประเภทอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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522 กิจกรรมสนับสนุนกำรขนส่ง  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมสนับสนุนการขนส่งผู้ โดยสารหรือสินค้า  เช่น การด าเนินงานที่เป็นส่วนหนึ่ง               
ของโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านการขนส่ง  หรือกิจกรรมส่วนหนึ่งที่เก่ียวเนื่องก่อนหรือหลงัการขนส่งทันที           
หรือในระหว่างการขนส่ง นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวก        
ทกุชนิดที่เก่ียวกบัการขนสง่ 
 
5221  กิจกรรมบริกำรต่ำงๆ ส ำหรับกำรขนส่งทำงบก  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการขนส่งผู้ โดยสาร สตัว์หรือสินค้าอื่นๆ ทางบก เช่น       
การด าเนินงานเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานีขนส่ง เช่น  สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร      
สถานีขนถ่ายสนิค้า การด าเนินงานเก่ียวกบัโครงสร้างพืน้ฐานของการรถไฟ การด าเนินงานเก่ียวกบัถนน 
สะพาน อโุมงค์ สถานท่ีจอดรถหรือโรงรถ สถานท่ีจอดจกัรยาน การสบัราง และการตดัหรือตอ่ขบวนรถไฟ 
การลากรถออกจากถนน นอกจากนีย้งัรวมถึงการเปลีย่นก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลวเพื่อวตัถปุระสงค์
ในการขนสง่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การขนถ่ายสนิค้า ดหูมูย่อ่ย 5224 
52211 กิจกรรมกำรบริกำรส ำหรับกำรขนส่งทำงรถไฟ 

การบริการดนัและลากรถไฟ เช่น การเคลื่อนย้ายตู้รถไฟในบริเวณสถานที่เก็บรถไฟ การสบัราง
และการตดัหรือต่อขบวนรถไฟ การด าเนินงานเก่ียวกบัสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานีรถไฟ 
เช่น การขายบัตรโดยสาร การส ารองที่นั่ง การบริการดูแลสมัภาระและกระเป๋าเดินทาง            
การบริการรับฝากสมัภาระและกระเป๋าเดินทาง  สถานีขนถ่ายสินค้า การด าเนิน งานเก่ียวกับ
โครงสร้างพืน้ฐานทางรถไฟ กิจกรรมการบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการขนส่งทางรถไฟ              
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

52212 กิจกรรมกำรบริกำรสถำนีรถโดยสำร 
การด าเนินงานเก่ียวกบัสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานีรถโดยสาร  เช่น การขายบตัรโดยสาร 
การส ารองที่นัง่ การบริการดูแลสมัภาระและกระเป๋าเดินทาง การบริการรับฝากสมัภาระและ
กระเป๋าเดินทาง สถานีขนถ่ายสนิค้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การขนถ่ายสนิค้า ดหูมูย่อ่ย 5224 

52213 กิจกรรมกำรบริกำรสถำนที่จอดยำนพำหนะ 
การบริการสถานที่จอดยานพาหนะ (ยานยนต์ จักรยานยนต์และจักรยาน) ที่ด าเนินงาน           
โดยลานจอดรถและโรงรถ ไม่ว่าจะมีหลงัคาหรือไม่ก็ตาม สถานที่จอดยานพาหนะบนถนนและ
สถานท่ีสาธารณะที่ต้องจ่ายคา่บริการ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- บริการให้เช่าสถานท่ีจอดยานพาหนะถาวรเป็นรายเดือนหรือรายปี ดกิูจกรรม 68104 
- การบริการน ารถไปจอด ดกิูจกรรม 96309 
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52214 กิจกรรมกำรบริกำรรถยก 
การบริการรถยก รวมถึงการบริการลากรถออกจากถนน 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การบ ารุงรักษาและซอ่มแซมยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 4520 

52219 กิจกรรมกำรบริกำรอื่นๆ ที่สนับสนุนกำรขนส่งทำงบก ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การด าเนินงานเก่ียวกบัถนน ทางยกระดบั สะพานและอโุมงค์ การเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติให้เป็น
ของเหลวและจากของเหลวให้กลับเป็นก๊าซ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขนส่ง  ที่ไม่ได้กระท า            
ในสถานท่ีผลติ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลวและจากของเหลวให้กลบัเป็นก๊าซ เพื่อการขนส่ง       

ซึง่กระท าในสถานท่ีผลติ ดกิูจกรรม 09100 
- การบริการท าความสะอาดรถโดยสารและยานพาหนะเพื่อการขนส่งทางบกอื่นๆ                   

ดกิูจกรรม 81299 
 

5222  กิจกรรมบริกำรต่ำงๆ ส ำหรับกำรขนส่งทำงน ำ้  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการขนส่งผู้ โดยสาร สตัว์หรือสินค้าทางน า้ ได้แก่             
การด าเนินงานเก่ียวกบัสิง่อ านวยความสะดวกของทา่เรือ เช่น ทา่เทียบเรือและเขตทา่เรือ การด าเนินงาน
เก่ียวกับประตูกัน้น า้ ฯลฯ การเดินเรือ การน าร่องและการเทียบเรือ การขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่          
ลงเรือล าเลยีง การช่วยเหลอืกู้ภยัเรือ ประภาคารและทุน่ไฟ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขนถ่ายสนิค้า ดหูมูย่อ่ย 5224 
-  การด าเนินงานเก่ียวกบัท่ีจอดเรือส าราญกีฬา ดหูมูย่อ่ย 9329 
52221 กิจกรรมกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของท่ำเรือ                                 

(ยกเว้น กำรขนถ่ำยสนิค้ำ) 
การด าเนินงานเก่ียวกบัสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าเรือ เช่น ท่าเทียบเรือและเขตท่าเรือ อู่เรือ 
สะพานเทียบเรือ และการบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าเรือ             
การด าเนินงานเก่ียวกบัประภาคาร ทุ่นและทุ่นไฟ การด าเนินงานและการบ ารุงรักษาคูคลอง 
แมน่ า้และทางน า้อื่นๆ การบริการของประตกูัน้น า้ เขื่อนกัน้น า้ ประตรูะบายน า้ การบริการลากเรือ
ในคลองด้วยเคร่ืองมืออื่นนอกจากเรือลาก เช่น โดยแทรกเตอร์ หรือหัวรถจักร ที่ลากเรือ                       
ไปตามเส้นทาง 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การบริการขนสง่สนิค้าโดยการลากจงูและดนัท่ีด าเนินการทางทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล 

ดกิูจกรรม 50122 
- การบริการขนส่งสินค้าโดยการลากจูงและดันที่ด าเนินการทางน า้ภายในประเทศ                     

ดกิูจกรรม 50222 
- การขนถ่ายสนิค้า ดหูมูย่อ่ย 5224 
- การด าเนินงานเก่ียวกบัการเดินทาง เช่น ที่จอดเรือ ดกิูจกรรม 93299 
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52229 กิจกรรมกำรบริกำรต่ำงๆ ส ำหรับกำรขนส่งทำงน ำ้ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การบริการน าร่อง รวมถึงการบริการเรือน าร่อง การบริการเรือลาก การช่วยเหลือกู้ ภยัเรือ           
การบริการลากเรือที่ประสบภัยพิบัติและที่จมอยู่ใต้น า้  รวมทัง้ การท าให้เรือที่อยู่ในสภาพ             
ที่เสียหายสามารถกลบัมาใช้งานได้ กิจกรรมการบริการที่สนบัสนนุการขนสง่ทางน า้ที่เก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการด าเนินการของเรือหรือไม่ก็ตาม ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น เช่น บริการท าให้
น า้แข็งแตก บริการจอดเรือชัว่คราวและจดัเก็บเรือ ฯลฯ 
 

5223 กิจกรรมบริกำรต่ำงๆ ส ำหรับกำรขนส่งทำงอำกำศ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการขนส่งผู้ โดยสาร  สัตว์หรือสินค้าทางอากาศ              
การด าเนินงานเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกของอาคารผู้ โดยสารและอาคารสินค้า  สนามบิน        
(อาคารภายในสนามบิน) การด าเนินงานสนามบิน และการควบคมุการจราจรทางอากาศ กิจกรรมบริการ
ภาคพืน้ ฯลฯ รวมถึงการดบัเพลงิและการป้องกนัเพลงิที่สนามบิน 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การขนถ่ายสนิค้า ดหูมูย่อ่ย 5224 
- การด าเนินงานเก่ียวกบัโรงเรียนการบิน ดหูมูย่อ่ย 8530 และ 8549 
52231 กิจกรรมกำรด ำเนินงำนของสนำมบิน (ยกเว้น กำรขนถ่ำยสินค้ำ) 

กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการขนสง่ผู้ โดยสาร สตัว์ หรือสินค้าทางอากาศการด าเนินงาน
เ ก่ียวกับสิ่ งอ านวยความสะดวกของอาคารผู้ โ ดยสารและอาคารสิน ค้าสนามบิน                   
(อาคารภายในสนามบิน) การด าเนินงานของสนามบิน บริการภาคพืน้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขนถ่ายสนิค้า ดหูมูย่อ่ย 5224 

52239 กิจกรรมกำรบริกำรอื่นๆ ที่สนับสนุนกำรขนส่งทำงอำกำศ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การด าเนินงานของหอควบคมุการบิน การควบคมุการจราจรทางอากาศ การบริการที่ด าเนินงาน
โดยสถานีเรดาร์ที่ท าการระบุที่ตัง้ของสนามบิน  การบริการดับเพลิงและการป้องกันเพลิง             
ที่สนามบิน การบริการโรงเก็บเคร่ืองบิน และการบ ารุงรักษาทัว่ไป (ยกเว้น การซ่อมแซม)           
การบริการลากเคร่ืองบิน กิจกรรมการบริการอื่นๆ ที่สนบัสนนุการขนสง่ทางอวกาศ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การบริการซอ่มเคร่ืองบิน ดกิูจกรรม 33152 
- การบริการฆา่เชือ้และก าจดัแมลง หนแูละสตัว์รบกวนอื่นๆ ในเคร่ืองบิน ดกิูจกรรม 81293 
- การบริการท าความสะอาดทางวิ่งเคร่ืองบิน ดกิูจกรรม 81299 
- การบริการท าความสะอาดเคร่ืองบิน ดกิูจกรรม 81299 
- การดแูลรักษาความปลอดภยัทางอากาศ-ทะเล ดกิูจกรรม 84239 
- การด าเนินงานของโรงเรียนการบิน ดหูมูย่อ่ย 8549 
 

  



 

 
332 

5224 กำรขนถ่ำยสินค้ำ 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการล าเลียงสินค้า  หรือสัมภาระของผู้ โดยสารทัง้ขึน้และลงยานพาหนะขนส่ง               
โดยไมค่ านงึถึงรูปแบบท่ีใช้ในการขนสง่ การขนของขึน้และลงเรือใหญ่โดยใช้แรงงานประกอบ รวมทัง้การ
ล าเลยีงสนิค้าขึน้และลงตู้รถไฟท่ีใช้บรรทกุสนิค้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การด าเนินงานเก่ียวกบัสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานีขนสง่  ทัง้ทางบก ทางน า้ และทางอากาศ     

ดหูมูย่อ่ย 5221, 5222 และ 5223 
52241 กำรขนถ่ำยสินค้ำ 

การล าเลียงสินค้าทัง้ขึน้และลงยานพาหนะขนส่งโดยไม่ค านึงถึงรูปแบบการขนส่ง การขนถ่าย
สินค้าที่บรรจุในตู้ คอนเทนเนอร์  และไม่ได้บรรจุในตู้ คอนเทนเนอร์และการขนถ่ายสินค้า          
ออกจากเรือ โดยที่กิจกรรมดงักลา่วด าเนินงานท่ีทา่เรือ สถานีรถไฟ ทา่อากาศยาน 

52242 กำรขนถ่ำยสัมภำระ 
การล าเลียงสัมภาระของผู้ โดยสารทัง้ขึน้และลงยานพาหนะขนส่งโดยไม่ ค านึงถึงรูปแบบ         
การขนส่ง การขนถ่ายกระเป๋าเดินทางที่ท่าอากาศยาน  สถานีรถโดยสารสถานีรถไฟหรือ          
สถานีปลายทางบนทางหลวง 
 

5229 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนกำรขนส่ง  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมบริการต่างๆ ที่สนบัสนนุการขนสง่ ซึ่งได้แก่ กิจกรรมของตวัแทนผู้ รับจดัการ
ขนสง่สินค้า การบริหารจดัการขนสง่ทางบก (รวมทางราง) ทางน า้หรือทางอากาศ การจดัการเก่ียวกบั
การสง่มอบสินค้าแก่ผู้ รับสินค้าทัง้ที่เป็นบคุคลและกลุม่คน (รวมทัง้การรับสินค้าและการสง่สินค้า และ
การแบ่งกลุม่สินค้าที่สง่มอบนัน้) กิจกรรมโลจิสติกส์ ได้แก่ การวางแผน การออกแบบและการจดัการ
สนบัสนนุอื่นๆ ด้านการขนสง่ การจดัเก็บสินค้าและการกระจายสินค้า การออกเอกสาร และการจดัหา
เอกสารเก่ียวกับการขนส่งและเอกสารเก่ียวกับรายการสินค้าที่ขนส่ง  กิจกรรมของตัวแทนออกของ 
(ตวัแทนด าเนินพิธีการศลุกากร) กิจกรรมของตวัแทนผู้ รับจัดการขนสง่สินค้าทางทะเลและทางอากาศ 
กิจกรรมของตวัแทนจัดหาระวางเรือและอากาศยาน  รวมทัง้การขนถ่ายสินค้า เช่น การบรรจุสินค้า        
ลงกล่องชัว่คราวเพื่อป้องกันสินค้าเสียหายระหว่างการขนสง่  การขนสินค้าออกจากกล่องบรรจุสินค้า
ชัว่คราว การสุม่ตวัอยา่งสนิค้า การชัง่น า้หนกัสนิค้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการสง่เอกสาร/สิง่ของ ดหูมูย่อ่ย 5320 
- การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเล การประกันภัยเคร่ืองบินและการประกันภัย          

ขนสง่สนิค้า ดหูมูย่อ่ย 6512 
- กิจกรรมของตวัแทนธุรกิจการเดินทาง ดหูมูย่อ่ย 7911 
- กิจกรรมของธุรกิจจดัน าเที่ยว ดหูมูย่อ่ย 7912 
- กิจกรรมการช่วยเหลอืนกัทอ่งเที่ยว ดหูมูย่อ่ย 7990 
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52291 กิจกรรมกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรขนส่งและสถำนที่เก็บสนิค้ำ 
กิจกรรมโลจิสติกส์ ได้แก่ การวางแผน การออกแบบและการจดัการสนบัสนนุอื่นๆ ด้านการขนสง่ 
การจดัเก็บสนิค้าและการกระจายสนิค้า การออกเอกสารและการจดัหาเอกสารเก่ียวกบัการขนสง่
และเอกสารเก่ียวกบัรายการสนิค้าที่ขนสง่ รวมทัง้การขนถ่ายสินค้า เช่น การบรรจุสินค้าลงกลอ่ง
ชัว่คราวเพื่อป้องกนัสนิค้าเสยีหายระหวา่งการขนสง่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการจดัการโลจิสติกส์และหว่งโซอ่ปุทาน ดกิูจกรรม 70209 

52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำและตัวแทนออกของ (ตัวแทนด ำเนิน       
พิธีกำรศุลกำกร) 
กิจกรรมตวัแทนผู้ รับจดัการขนสง่สินค้า ทัง้ทางน า้และทางอากาศ ซึ่งอาจท าหน้าที่หลายอย่าง 
เช่น เป็นตัวแทนในการจัดหาและจัดการขนส่งสินค้าของผู้ ส่งออกไปยังเมืองท่าปลายทาง         
เป็นตวักลางระหว่างผู้สง่สินค้า เป็นผู้ขนสง่สินค้าโดยตรงและบริการรวบรวมสินค้า ซึ่งอาจเป็น
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ กิจกรรมของตวัแทนออกของ/ตวัแทนด าเนินพิธีการ
ศุลกากร โดยท าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้น าเข้าและผู้ ส่งออกในการด าเนินพิธีการศุลกากร        
จดัท าใบขนสินค้า ยื่นใบขนสินค้าต่อเจ้าพนกังานศลุกากร ณ ด่านศลุกากรและสง่มอบสินค้า      
ที่น าเข้าจากต่างประเทศให้แก่ผู้ น าเข้า  หรือส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร  เพื่อส่งไป
ตา่งประเทศให้แก่ผู้สง่ออก 

52293 กิจกรรมบริกำรบรรจุหบีห่อเพื่อกำรขนส่ง 
การบริการบรรจุหีบห่อและบรรจุสินค้าลงกลอ่งชั่วคราว  ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการป้องกันสินค้า
เสยีหายระหวา่งการขนสง่ 

52299 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนกำรขนส่ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การบริการตรวจสอบสินค้า การชั่งน า้หนกัสินค้าและการสุ่มตวัอย่างสินค้า  การบริการวิทย ุ      
บอกต าแหนง่ เช่น บริการ GPS 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการรับสง่เอกสาร/สิง่ของ ดกิูจกรรม 53200 
- การประกนัภยัรถยนต์ การประกนัภยัทางทะเล การประกนัภยัเคร่ืองบินและการประกนัภยั

ขนสง่สนิค้า ดกิูจกรรม 65120 
- กิจกรรมของตวัแทนธุรกิจการเดินทาง ดกิูจกรรม 79110 
- กิจกรรมของธุรกิจน าเที่ยว ดกิูจกรรม 79120 
- กิจกรรมการช่วยเหลอืนกัทอ่งเที่ยว ดกิูจกรรม 79909 
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53 กิจกรรมไปรษณีย์และกำรรับส่งเอกสำร/สิ่งของ 
หมวดย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งเอกสาร /สิ่งของ เช่น การรับฝาก การขนส่งและ              

น าจ่ายจดหมายและเอกสาร/สิ่งของภายใต้การด าเนินการในหลากหลายรูปแบบ รวมทัง้บริการน าจ่ายและ
บริการจดัสง่เอกสารในท้องถ่ิน 

 
531 5310 53100 กิจกรรมไปรษณีย์ 

กิจกรรมการให้บริการไปรษณีย์  ที่ด าเนินงานในลักษณะการให้บริการไปรษณีย์พืน้ฐาน          
อย่างทัว่ถึง ซึ่งประกอบด้วยการใช้โครงสร้างพืน้ฐานส าหรับการให้บริการไปรษณีย์พืน้ฐาน     
อย่างทั่วถึง ได้แก่ ที่ท าการไปรษณีย์ ศูนย์คัดแยกและปฏิบัติการและสายการขนส่ง                 
เพื่อการรับฝากและน าจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์  ประเภทของสิ่งที่น าจ่ายประกอบด้วย
ไปรษณียภัณฑ์ ได้แก่ จดหมาย ไปรษณียบัตรของตีพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ วารสาร                     
แผ่นโฆษณาต่างๆ ฯลฯ) พัสดุย่อย สินค้าหรือเอกสารและรวมถึงบริการอื่นๆ ที่จ าเป็น               
เพื่อสนบัสนนุการให้บริการไปรษณีย์พืน้ฐานอยา่งทัว่ถึง รวมถึงการรับฝาก การคดัแยก การขนสง่
และการน าจ่ายไปรษณียภณัฑ์ พสัดไุปรษณีย์ และพสัดุภณัฑ์ ทัง้ภายในและระหว่างประเทศ    
โดยการไปรษณีย์ ซึ่งเป็นผู้ รับภาระผกูพนัในการให้บริการไปรษณีย์พืน้ฐานอย่างทัว่ถึง ทัง้นี ้      
การเก็บรวบรวมไปรษณียภณัฑ์และพสัดุไปรษณีย์จากตู้ ไปรษณีย์  หรือจากที่ท าการไปรษณีย์ 
รวมทัง้การส่งต่อและน าจ่ายไปรษณียภณัฑ์และพัสดุไปรษณีย์  อาจใช้รูปแบบการขนส่งหนึ่ง
รูปแบบหรือมากกว่า และอาจด าเนินการโดยใช้เครือข่ายขนส่งของตนเอง  (เอกชน) หรือ          
บริการขนสง่สาธารณะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมไปรษณีย์ธนวรรตไปรษณีย์ออมทรัพย์ และธนาณตัิ ดหูมูย่อ่ย 6419 
 

532 5320 53200 กิจกรรมกำรรับส่งเอกสำร/สิ่งของ 
กิจกรรมการรับสง่เอกสาร/สิง่ของ ที่ด าเนินการอยูน่อกเหนือพนัธะการให้บริการไปรษณีย์พืน้ฐาน
อย่างทั่วถึง รวมถึงการรับฝาก การคัดแยก การขนส่งและการน าจ่ายไปรษณียภัณฑ์              
พสัดุไปรษณีย์ และพสัดุภัณฑ์ (ทัง้ภายในและระหว่างประเทศ) โดยผู้ ให้บริการ ซึ่งไม่มี          
ภาระผกูพนัในการให้บริการไปรษณีย์พืน้ฐานอย่างทัว่ถึง การสง่ต่อ และน าจ่ายไปรษณียภณัฑ์ 
และพัสดุภัณฑ์อาจใช้รูปแบบการขนส่งหนึ่งรูปแบบ  หรือมากกว่าและอาจด าเนินการ               
โดยใช้เครือข่ายขนสง่ของตนเอง (เอกชน) หรือบริการขนสง่สาธารณะ รวมถึงบริการน าจ่าย
เอกสาร/สิง่ของตามบ้าน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขนสง่สินค้า (ซึ่งแสดงตามรูปแบบของการขนสง่) ดหูมู่ย่อย 4912, 4933, 5012, 5022 

และ 5120 
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หมวดใหญ่ I :  ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 
 (Accommodation and food service activities) 
 

หมวดใหญ่นีร้วมถึงการจัดที่พักแรมให้บริการแบบระยะสัน้ส าหรับผู้ มาเยือนและนักเดินทางและ               
การจัดบริการอาหารและเคร่ืองดื่มแบบพร้อมบริโภค  จ านวนและประเภทของบริการในหมวดนีม้ีหลายรูปแบบ          
แต่ไม่รวมถึง การจัดที่พักแรมให้บริการแบบระยะยาวเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งจัดไว้ในหมวด อสงัหาริมทรัพย์          
(หมวดใหญ่ L) และไม่รวมการเตรียมอาหารหรือเคร่ืองดื่มที่ไม่ใช่แบบพร้อมบริโภคหรือที่ขายผ่านช่องทาง          
จ าหนา่ยอิสระ เช่น ผา่นผู้ขายสง่หรือผู้ขายปลกี ซึง่การเตรียมอาหารเหลา่นีจ้ดัอยูใ่นหมวดการผลติ (หมวดใหญ่ C) 
 
55 ที่พักแรม  

หมวดยอ่ยนีร้วมถึงการจดัหาที่พกัแรมให้บริการแบบระยะสัน้ ส าหรับผู้มาเยือนและนกัเดินทางอื่นๆ รวมทัง้       
ที่พักแรมให้บริการแบบระยะยาวส าหรับนักศึกษา  พนักงานและบุคคลทั่วไป บางหน่วยงานอาจจัดที่พัก             
ให้เพียงอยา่งเดียว ขณะทีบ่างแหง่จดับริการท่ีพกัพร้อมอาหารและสิง่อ านวยความสะดวกด้านนนัทนาการ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การจดัที่พกัแรมให้บริการแบบระยะยาวเพื่อเป็นที่อยู่อาศยั เช่น อาคารห้องชุด (อพาร์ทเมนท์) แบบเช่าซือ้

เป็นรายเดือนหรือรายปี ซึง่จดัไว้ในหมวดอสงัหาริมทรัพย์ (หมวดใหญ่ L) 
 

551 5510 ที่พักแรมระยะสัน้ 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการจดัที่พกัแรมแบบให้เช่าเป็นรายวนัหรือรายสปัดาห์  ส าหรับผู้ที่มาพกัแรมระยะสัน้ 
โดยรวมถึงห้องพกัแขกและห้องชุดที่มีการตกแต่งพร้อมเข้าพกัหรือห้องชุดพร้อมเคร่ืองครัว  โดยมีหรือ        
ไม่มีแม่บ้านให้บริการก็ตาม และอาจรวมถึงการให้บริการอื่นๆ เช่น การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม      
ที่จอดรถ บริการซกัรีด สระว่ายน า้และห้องออกก าลงักาย สิ่งอ านวยนวยความสะดวกด้านนนัทนาการ
และห้องประชุม รวมถึงที่พกัที่จัดโดย โรงแรม โรงแรมรีสอร์ท โรงแรมห้องชุด ที่พกัและโรงแรม                
ริมทางหลวง เกสต์เฮ้าส์และที่พกัราคาประหยดัอื่นๆ ที่พกัชั่วคราว และบงักะโล ที่พกัแบบไทม์แชร์ 
บ้านพักวันหยุด ที่พักแบบชาเลต์ รวมทัง้ที่พักอื่นๆ ที่มีบริการแม่บ้าน บ้านพักเยาวชน  และ                     
ที่หลบภยับนภเูขา 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้เช่าบ้านและห้องชุดพร้อมเฟอร์นิเจอร์หรือห้องชุดว่าง  เพื่ออยู่อาศยั ซึ่งมกัจะเป็นการเช่า        

รายเดือนหรือรายปี ดหูมวดยอ่ย 68 
55101 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 

การจดัที่พกัแรมแบบให้เช่าเป็นรายวนัหรือรายสปัดาห์ส าหรับผู้ที่มาพกัแรมระยะสัน้  โดยรวมถึง
ห้องพกัแขกและห้องชุดที่มีการตกแต่งพร้อมเข้าพกัหรือห้องชุดพร้อมเคร่ืองครัว  โดยมีหรือไม่มี
แมบ้่านให้บริการก็ตามและอาจรวมถึงการให้บริการอื่นๆ เช่น การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ที่จอดรถ บริการซักรีด สระว่ายน า้และห้องออกก าลังกาย  สิ่งอ านวยนวยความสะดวก             
ด้านนนัทนาการและห้องประชุม รวมถึงที่พกัที่จัดโดย โรงแรม โรงแรมรีสอร์ท โรงแรมห้องชุด        
ที่พกัและโรงแรมริมทางหลวง 
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55102 เกสต์เฮ้ำส์ 
การบริการที่พกัระยะสัน้ เช่น เกสต์เฮ้าส์ บงักะโล และที่พกัราคาประหยดัอื่นๆ ซึ่งดดัแปลงหรือ
สร้างขึน้และแบง่ห้องเป็นท่ีพกัแรม 

55103 ที่พกัสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 
การบริการท่ีพกัระยะสัน้ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อเรียนรู้วฒันธรรมและวิถีชีวิตท้องถ่ิน ที่จดัที่พกัพร้อม
อาหารให้กบันกัทอ่งเที่ยว รวมถึงบ้านพกัในฟาร์ม ที่พกัในสวนเกษตร 

55109 กิจกรรมที่พักแรมระยะสัน้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การให้บริการที่พกัระยะสัน้อื่นๆ ส าหรับผู้มาพกัแรม เช่น บ้านพกัเยาวชนที่พกัอาศยับนภเูขา 
ห้องพักแบบไทม์แชร์ บ้านพักวันหยุด ที่พักแบบชาเลต์และที่พักแรมอื่นๆ  ที่คล้ายกัน                
โดยสว่นใหญ่ที่พกัเหลา่นีม้กัจะให้บริการเฉพาะ ที่พกัอาศยั ถึงแม้ว่าอาจมีบางส่วนที่ให้บริการ
อาหารด้วยก็ตาม 
 

552 5520 55200 ลำนตัง้ค่ำยพักแรม ที่จอดรถพ่วงและที่ตัง้ที่พักแบบเคลื่อนที่   
การจดัที่พกัแรมในลานตัง้ค่าย ที่จอดรถพ่วง ค่ายนนัทนาการ ค่ายพกัแรมส าหรับตกปลาและ   
ล่าสัตว์ส าหรับผู้ มาพักระยะสัน้  การจัดพืน้ที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับรถพ่วง              
เพื่อการนนัทนาการ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเพิงพกั หรือค่ายพกัแรมกลางแจ้ง       
ในการตัง้เต็นท์และ/หรือถงุนอน 
 

559 5590 ที่พักแรมประเภทอื่นๆ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการจัดที่พักแรมแบบชั่วคราวหรือแบบให้เช่าในระยะยาวขึน้ที่เป็นห้องเดี่ยวหรือ        
ห้องพกัรวม หรือเป็นหอพกัส าหรับนกัศึกษา พนกังาน/คนงานที่ย้ายถ่ินฐานชัว่คราว/ตามฤดกูาลและ
บคุคลทัว่ไป รวมถึงหอพกัหรือที่พกันกัศกึษา หอพกันกัเรียน ที่พกัพนกังาน/คนงาน ห้องเช่าและบ้านเช่า
และตู้นอนรถไฟ 
55901 กำรบริกำรห้องพกัหรือที่พกัอำศัยส ำหรับนักเรียน/นักศึกษำ 

การบริการห้องพกัที่เป็นห้องเดี่ยว หรือห้องพกัรวม หรือเป็นหอพกัส าหรับนกัเรียน/นกัศึกษา เช่น 
ที่พกัและหอพกัภายในหรือบริเวณโรงเรียน มหาวิทยาลยัและสถานศกึษา 

55909 กำรบริกำรที่พกัแรมประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การบริการที่พักอาศัยส าหรับบุคคลย้ายถ่ินฐานชั่วคราว  การบริการที่พักอาศัยกึ่งถาวร              
ในบอร์ดดิง้เฮ้าส์ ห้องเช่าและบ้านเช่า การบริการที่พกัอาศยัส าหรับคนงาน เช่น ที่พกัส าหรับ
คนงานหรือค่ายพักคนงานแบบย้ายถ่ินฐานชั่วคราว หรือตามฤดูกาล การบริการตู้ นอน               
ที่ด าเนินงานโดยหน่วยอื่นที่แยกจากกิจการรถไฟ  บริการที่พักแรมอื่นๆ  ซึ่งมิได้                           
จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 

56 กำรบริกำรด้ำนอำหำรและเคร่ืองดื่ม  
หมวดยอ่ยนีร้วมถึงการให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม แบบเป็นมือ้ที่พร้อมบริโภค ไม่ว่าจะอยู่ในร้านอาหาร

แบบภัตตาคาร แบบบริการตนเองหรือแบบน ากลบั ไม่ว่าจะเป็นร้านแบบถาวรหรือชั่วคราว ซึ่งมีที่นั่งหรือ                           
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ไมม่ีก็ตาม การจดัประเภทการบริการขึน้อยูก่บัวา่มือ้อาหารนัน้ต้องเป็นแบบพร้อมบริโภค ไมใ่ช่ขึน้อยู่กบัประเภท
สถานท่ีให้บริการ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติอาหารแบบมือ้ที่ไมใ่ช่แบบพร้อมบริโภคหรือไมไ่ด้จดัไว้เพื่อการบริโภคทนัที หรือการจดัเตรียมอาหาร

ที่ไม่เป็นมือ้อาหาร (ดหูมวดย่อย 10 การผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร และ 11 การผลิตเคร่ืองดื่ม) และไม่รวม       
การขายอาหารที่ไม่ได้ผลิตขึน้เอง  ซึ่งไม่จัดเป็นมือ้อาหารหรือการขายอาหารที่ไม่ใช่แบบพร้อมบริโภค          
(ดหูมวดใหญ่ G การขายสง่และการขายปลกี) 

 
561 5610 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภตัตำคำรและร้ำนอำหำรแบบเคลื่อนที่   

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการบริการจดัอาหารให้แก่ลกูค้า ไมว่า่จะเป็นแบบให้บริการที่โต๊ะหรือแบบบริการตนเอง
จากชัน้วางอาหาร ไมว่า่จะรับประทานอาหารภายในร้าน น ากลบัหรือสัง่ให้จดัสง่ที่บ้าน รวมถึงการเตรียม
และให้บริการอาหารส าหรับพร้อมบริโภคจากรถหรือรถเข็นขายอาหาร  หมู่ย่อยนีร้วมถึงภตัตาคาร 
ห้องอาหารแบบบริการตนเองร้านอาหารจานด่วน  ร้านจัดส่งพิซซ่า  ร้านอาหารแบบน ากลับ                   
รถขายไอศกรีม รถเข็นขายอาหารแผงลอยขายอาหารในตลาด รวมถึงบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม                  
ที่จดัไปพร้อมกบัการเดินทางโดยมีหนว่ยงานอื่นรับผิดชอบ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- บริการอาหารโดยให้สทิธ์ิด าเนินการแก่กิจการภายนอก (concession operation) ดหูมูย่อ่ย 5629 
56101 กำรบริกำรด้ำนอำหำรในภตัตำคำร/ร้ำนอำหำร 

การบริการจัดอาหารและเคร่ืองดื่ม รวมถึงไอศกรีมและเค้ก จัดเตรียมไว้พร้อมบริโภค มีหรือ                  
ไม่มีที่นั่งก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบริการแบบให้นั่งโต๊ะหรือแบบบริการตนเองจากชัน้วางอาหาร                  
ไมว่า่จะรับประทานอาหารภายในร้านน ากลบั หรือสัง่ให้จดัสง่ที่บ้าน เช่น ร้านอาหาร ภตัตาคาร 
คาเฟ่ต์ เคาน์เตอร์ หรือบธู ร้านอาหารแบบบริการตนเอง ร้านอาหารจานด่วน ร้านอาหาร/
ภตัตาคาร     คาเฟ่ต์ เคาน์เตอร์หรือบธูในยานพาหนะ เช่น รถไฟ เรือ หรือเคร่ืองบินที่ด าเนินการ
โดยหนว่ยงานอื่น ร้านอาหารที่ให้บริการจดัสง่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การบริการอาหารที่ให้บริการกบัธุรกิจขนสง่ ดกิูจกรรม 56291 
- การบริการของโรงอาหารในโรงงาน ส านกังานหรือโรงเรียนที่ด าเนินการตามที่ได้รับสิทธิ       

ดกิูจกรรม 56292 
- การบริการเคร่ืองดื่มในร้านท่ีไมม่ีบริการอาหาร ดหูมูย่อ่ย 5630 

56102 กำรบริกำรด้ำนอำหำรบนแผงลอยและตลำด 
การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม รวมถึงไอศกรีมและเค้ก พร้อมบริโภคบนแผงลอยและตลาด     
ไมว่า่จะมีหรือไมม่ีความบนัเทิง มีที่นัง่หรือไมม่ีที่นัง่ก็ตาม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การบริการเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีบริการอาหารบนแผงลอยและตลาด ดกิูจกรรม 56303 
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56103 กำรบริกำรด้ำนอำหำรโดยร้ำนอำหำรแบบเคลื่อนที่ 
การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ไอศกรีมและเค้ก พร้อมบริโภคโดยร้านอาหารแบบเคลื่อนที่ 
เช่น เร่ขายโดยการเดิน รถยนต์หรือรถเข็นเป็นพาหนะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การบริการเคร่ืองดื่มโดยร้านเคลือ่นท่ีที่ไมม่ีบริการอาหาร ดกิูจกรรม 56304 
- การขายอาหารและเคร่ืองดื่มโดยเคร่ืองขายสนิค้าแบบหยอดเหรียญ ดกิูจกรรม 47919 
 

562 กำรบริกำรด้ำนกำรจัดเลีย้งและบริกำรอำหำรประเภทอื่นๆ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงบริการจัดเลีย้งส าหรับงานในโอกาสต่างๆ  หรือในเฉพาะช่วงเวลา และจัดบริการอาหาร        
ตามท่ีได้รับสทิธ์ิด าเนินการ เช่น ในสถานท่ีจดักิจกรรมกีฬาหรืออื่นๆ 
 
5621 56210 กำรบริกำรด้ำนกำรจัดเลีย้ง 

การจดับริการอาหารตามข้อตกลงกบัลกูค้า ณ สถานที่ที่ลกูค้าก าหนดส าหรับงานนัน้ๆ รวมถึง
ผู้ รับจดังานเลีย้ง 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติอาหารที่เนา่เสยีง่ายเพื่อน ามาขายตอ่ ดหูมูย่อ่ย 1079 
- การขายปลกีอาหารที่เนา่เสยีง่าย ดหูมวดยอ่ย 47 
 

5629 กำรบริกำรด้ำนอำหำรประเภทอื่นๆ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการจัดบริการอาหารในอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่น การจัดบริการอาหารตามข้อตกลง         
กบัลกูค้า ตามระยะเวลา สถานท่ีที่ลกูค้าก าหนดส าหรับงานนัน้ๆ รวมถึงการด าเนินงานตามท่ีได้รับสิทธ์ิ
บริการอาหารในสถานท่ีจดักิจกรรมกีฬาและที่อื่นๆ อาหารที่น าไปจดัเลีย้งมกัจะเตรียมไปจากสว่นกลาง 
รวมถึงบริการอาหารของผู้ รับเหมาด าเนินการ เช่น บริการให้ส าหรับกิจการขนสง่ต่างๆ การด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับสิทธ์ิบริการอาหารในสถานท่ีจัดกิจกรรมกีฬาและท่ีอ่ืนๆ การด าเนินงานห้องอาหาร         
ภายในหนว่ยงาน (เช่น ห้องอาหารในโรงงาน ส านกังาน โรงพยาบาล หรือโรงเรียน) 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติอาหารที่เนา่เสยีง่ายเพื่อการขายซ า้น ามาขายตอ่ ดหูมูย่อ่ย 1079 
- การขายปลกีอาหารที่เนา่เสยีง่าย ดหูมวดยอ่ย 47 
56291 กำรบริกำรอำหำรส ำหรับกิจกำรขนส่ง 

การบริการอาหารของผู้ รับเหมาด าเนินการที่ด าเนินงานตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้ไว้กับ       
บริษัทสายการบินหรือกิจการด้านการขนสง่อื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมของร้านอาหาร/ภตัตาคาร บาร์ที่จดัไว้ในยานพาหนะ เมื่อด าเนินการโดยหน่วยงาน           

ที่แยกเป็นอิสระ ดกิูจกรรม 56101 
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56292 กำรด ำเนินงำนของโรงอำหำร 
การด าเนินงานตามที่ได้รับสทิธิบริการอาหารในสถานที่จดักิจกรรมกีฬาและอื่นๆ การด าเนินงาน
ของห้องอาหารภายในหนว่ยงาน เช่น ห้องอาหารในโรงงาน ส านกังาน โรงพยาบาล โรงเรียน และ
ในมหาวิทยาลยั 

56299 กำรบริกำรด้ำนอำหำรอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การบริการอาหารในอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่น การบริการอาหารตามข้อตกลงกับลูกค้า              
ตามระยะเวลา สถานท่ีที่ลกูค้าก าหนดส าหรับงานนัน้ๆ โดยมีหน่วยงานกลางท าหน้าที่จดัเตรียม
อาหารให้ บริการจัดเลีย้งส าหรับงานในโอกาสต่างๆ  หรือในเฉพาะช่วงเวลา การบริการ                
อาหารอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 

563 5630 กำรบริกำรเคร่ืองดื่ม  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการเตรียมและการบริการเคร่ืองดื่มแบบพร้อมบริโภคในสถานที่  ได้แก่ บาร์ ร้านเหล้า 
พืน้ที่บริการเคร่ืองดื่มผสม ดิสโกเทค (ที่บริการเคร่ืองดื่มเป็นหลกั) ร้านจ าหน่ายเบียร์และผบั ร้านกาแฟ 
ร้านน า้ผลไม้ รถเข็นขายเคร่ืองดื่ม 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การขายปลกีเคร่ืองดื่มส าเร็จรูปจ านวนมาก ดหูมูย่อ่ย 4711, 4722, 4781 และ 4791 
- การด าเนินงานเก่ียวกบัดิสโก้เธคและฟลอร์เต้นร าที่ไมบ่ริการเคร่ืองดื่ม ดหูมูย่อ่ย 9329 
56301 กำรบริกำรด้ำนเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลกัในร้ำน 

การบริการเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้านแบบพร้อมบริโภค  ไม่ว่าจะมีหรือ                   
ไม่มีความบนัเทิง มีที่นัง่หรือไม่มีที่นัง่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นแบบให้บริการที่โต๊ะ บริการตนเอง 
น าออกไปดื่มข้างนอก เช่น บาร์ ร้านขายเหล้า ค็อกเทลเลาจ์ ดิสโก้เธค (ที่ให้บริการ                   
เคร่ืองดื่มเป็นหลกั) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การด าเนินงานเก่ียวกบัดิสโก้เธคและฟลอร์เต้นร าที่ไมบ่ริการเคร่ืองดื่ม ดกิูจกรรม 93299 

56302 กำรบริกำรด้ำนเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลกัในร้ำน 
การบริการเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้านแบบพร้อมบริโภค ไม่ว่าจะมีหรือ                        
ไม่มีความบนัเทิง มีที่นัง่หรือไม่มีที่นัง่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นแบบให้บริการที่โต๊ะ บริการตนเอง 
น าออกไปดื่มข้างนอก เช่น คอฟฟ่ีช็อป ร้านกาแฟ ร้านน า้ผลไม้ 

56303 กำรบริกำรด้ำนเคร่ืองดื่มบนแผงลอยและตลำด 
การบริการเคร่ืองดื่มบนแผงลอยและตลาดแบบพร้อมบริโภค  ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีความบนัเทิง      
มีที่นัง่หรือไมม่ีที่นัง่ก็ตาม 

56304 กำรบริกำรด้ำนเคร่ืองดื่มโดยร้ำนเคลื่อนที่ 
การบริการเคร่ืองดื่มโดยร้านเคลื่อนที่แบบพร้อมบริโภค เช่น เร่ขายโดยการเดินโดยรถยนต์หรือ
รถเข็นเป็นพาหนะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การขายเคร่ืองดื่มโดยเคร่ืองขายสนิค้าแบบหยอดเหรียญ ดกิูจกรรม 47919  
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หมวดใหญ่ J :  ข้อมูลข่ำวสำรและกำรส่ือสำร 
 (Information and communication) 

 
หมวดใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมที่เก่ียวกับการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลิตผลทางวฒันธรรม        

ซึ่งรวมถึงการจัดหาวิธีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ผลิตผลเหล่านีแ้ละข้อมูลหรือการสื่อสารต่างๆ  ตลอดจนกิจกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมลูและกิจกรรมการบริการด้านข้อมลูขา่วสารอื่นๆ  

กิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบหลกัของหมวดนีไ้ด้แก่  การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ (หมวดย่อย 58)          
ซึ่งรวมถึงการผลิตซอฟต์แวร์ กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และการบนัทึกเสียง  (หมวดย่อย 59) กิจกรรมการผลิต
รายการวิทยุและโทรทศัน์ (หมวดย่อย 60) กิจกรรมการโทรคมนาคม (หมวดย่อย 61) และกิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หมวดยอ่ย 62) รวมทัง้กิจกรรมการบริการข้อมลูขา่วสารอื่นๆ (หมวดยอ่ย 63)  

 การพิมพ์ในหมวดใหญ่นีร้วมถึงการได้มาซึง่ลขิสทิธ์ิในเนือ้หา (ผลผลิตทางข้อมลู) เพื่อผลิตออกสูส่าธารณะ
โดยการเรียบเรียงและผลิตขึน้มาใหม่ แล้วเผยแพร่ออกไปในรูปแบบต่างๆ วิธีการจัดพิมพ์ที่สามารถกระท าได้          
(งานพิมพ์ สือ่อิเลก็ทรอนิกส์หรือเสยีง อินเทอร์เน็ต ในรูปแบบมลัติมีเดีย เช่น ซีดีรอม หนงัสอือ้างอิง ฯลฯ) จะจดัรวมไว้
ในหมวดใหญ่นีด้้วย  

กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทศัน์ ซึ่งปรากฏอยู่ในหมวดย่อย 59 60 และ 
61 สะท้อนให้เห็นขัน้ตอนที่แตกต่างกนัออกไป การผลิตภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ ฯลฯ จะอยู่ในหมวดย่อย 59 
ในขณะที่การผลิตส่วนประกอบของงานสร้างรายการทัง้หมดของสถานีโทรทศัน์  (เช่น การผลิตรายการข่าวสด)          
จะอยู่ในหมวดย่อย 60 ซึ่งครอบคลุมถึงการแพร่ภาพออกอากาศรายการดังกล่าวของผู้ จัดรายการ  ส่วนใน             
หมวดยอ่ย 61 จะอธิบายกิจกรรมของการเผยแพร่รายการโทรทศัน์โดยบคุคลที่สามที่ไม่ได้มีการดดัแปลงแก้ไขเนือ้หา
แตอ่ยา่งใดด้วยการออกอากาศผา่นทางระบบดาวเทียมหรือสายเคเบิล 

 
58 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่  

หมวดย่อยนีร้วมถึง การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่หนงัสือ โบรชวัร์ ใบปลิว พจนานกุรม สารานกุรม       
สมุดแผนที่ แผนที่และแผนภมูิ การจดัพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่หนงัสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารที่ออกตาม
ก าหนดเวลา นามานุกรม รายช่ือส่งทางไปรษณีย์และการจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่อื่นๆ  และ                   
การจดัท าซอฟต์แวร์ 

การจดัพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่นี  ้รวมถึงการได้มาซึ่งลิขสิทธ์ิของข้อมลูและท าให้ข้อมลูเหลา่นีแ้พร่หลาย
ต่อสาธารณชน โดยการส่งเข้าไปในกระบวนการผลิตและจัดจ าหน่ายข้อมูลเหล่านีใ้นรูปแบบที่หลากหลาย        
การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ที่เป็นไปได้ในทุกๆ รูปแบบ (ไม่ว่าจะเป็นทางการพิมพ์ ทางรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบเสียงหรือระบบอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบมลัติมีเดีย  เช่น ซีดีรอม หนงัสืออ้างอิง ฯลฯ)         
ได้รวมไว้ในสว่นนีด้้วยเช่นกนั ยกเว้น การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ภาพยนตร์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ภาพยนตร์  แถบวีดิทัศน์และภาพยนตร์บนดีวีดีหรือสื่อที่คล้ายกัน              

ดหูมวดยอ่ย 59 
- การผลติแถบบนัทกึเสยีงต้นฉบบัหรือวสัดโุสตทศันปูกรณ์ ดหูมวดยอ่ย 59 
- การพิมพ์ ดหูมูย่อ่ย 1811 
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- การผลติซ า้สือ่บนัทกึ ดหูมูย่อ่ย 1820 
 

581 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือ นิตยสำรและอื่นๆ 
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่หนงัสือ  หนังสือพิมพ์ นิตยสารและสิ่งพิมพ์ที่ออกตาม
ก าหนดเวลาอื่นๆ นามานกุรม ที่อยู่ทางไปรษณีย์และงานอื่นๆ เช่น รูปภาพ สิ่งแกะสลกั โปสการ์ด ตารางเวลา 
แบบฟอร์ม โปสเตอร์และการผลิตซ า้ของงานศิลปะ  ผลงานเหล่านีไ้ด้รับการจ าแนกตามการสร้างสรรค์             
ทางปัญญาที่ใช้ส าหรับการพฒันา และได้รับการคุ้มครองทางลขิสทิธ์ิ 
 
5811  กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือ 

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการจดัพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่หนงัสือในรูปแบบของการพิมพ์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(ซีดีหรือการฉายภาพทางอิเล็กทรอนิกส์) ในรูปแบบเสียงหรือในรูปแบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงการจัดพิมพ์
จ าหน่ายหรือเผยแพร่หนงัสือ โบรชัวร์ ใบปลิวและอื่นๆ ที่คล้ายกนั รวมถึงการจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือ
เผยแพร่พจนานกุรมและสารานุกรม การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่สมุดแผนที่ แผนที่และแผนภูมิ      
การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือที่มีระบบเสียง  การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่           
สารานกุรม ฯลฯ บนซีดีรอม 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติลกูโลกจ าลอง ดหูมูย่อ่ย 3290 
- การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ผลติภณัฑ์ด้านโฆษณา ดหูมูย่อ่ย 5819 
- การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืเพลงและสมดุโน๊ตเพลง ดหูมูย่อ่ย 5920 
- ผลงานของนกัแตง่หรือนกัเขียนอิสระ ดหูมูย่อ่ย 9000 
58111 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่ต ำรำเรียน พจนำนุกรมและสำรำนุกรมลงบนสื่อต่ำงๆ 

(ยกเว้น ทำงออนไลน์) 
การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่  โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้างที่จัดท าขึน้            
เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของการพิมพ์  รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ซีดีหรือการฉายภาพทาง
อิเลก็ทรอนิกส์) รูปแบบเสยีง เช่น เทป รูปแบบ มลัติมีเดีย เช่น ซีดีรอม ยกเว้น ทางออนไลน์ หรือ
สื่ออื่นๆ รวมถึงหนงัสือ ต าราเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงแบบฝึกหดัและคู่มือการสอน 
หนงัสอืส าหรับเด็ก (ที่ไมใ่ช่ต าราเรียน) เช่น หนงัสอืภาพ นวนิยาย หนงัสือสาระน่ารู้ หนงัสือเสียง 
สมดุวาดเขียน สมดุระบายสแีละสมดุสติ๊กเกอร์ หนงัสอืส าหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น 
หนงัสือส าหรับทนายความ แพทย์ ช่างไฟฟ้า นกับญัชี นกัธุรกิจ ผู้ เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ 
พจนานกุรมและสารานกุรม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืออนไลน์ทกุชนิด ดกิูจกรรม 58113 
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58112 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่โบรชัวร์ ใบปลิวและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่คล้ำยกันลงบนสื่อ
ต่ำงๆ (ยกเว้น ทำงออนไลน์) 
การจดัพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่โบรชวัร์ ใบปลิว แผนที่ สมดุแผนที่ แผนภมูิอทุกศาสตร์และ
สิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่คล้ายกนั ที่จดัท าขึน้เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของการพิมพ์ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ซีดี หรือการฉายภาพทางอิเล็กทรอนิกส์) รูปแบบเสียง เช่น เทป รูปแบบมลัติมีเดีย เช่น ซีดีรอม 
หรือสือ่อื่นๆ ยกเว้น ทางอินเทอร์เน็ต 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติลกูโลกจ าลอง ดกิูจกรรม 32909 
- การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืออนไลน์ทกุชนิด ดกิูจกรรม 58113 
- การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ผลติภณัฑ์ด้านโฆษณา ดหูมูย่อ่ย 5819 
- การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืเพลงและสมดุโน้ต ดกิูจกรรม 59202 

58113 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือออนไลน์ 
การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืออนไลน์ทกุชนิด 
แต่ไม่รวมถงึ 
- ร้านขายหนงัสอืออนไลน์ทัง้ใหมแ่ละที่ใช้แล้ว ดกิูจกรรม 4791 
- การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือที่จัดท าขึน้เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของการพิมพ์  

รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ เทปหรือสือ่อื่นๆ ดกิูจกรรม 58111 - 58112 ตามชนิดของหนงัสอื 
- การขายพืน้ท่ีโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ดกิูจกรรม 73102 

58114 กิจกรรมกำรดูแลสิทธิในกำรผลิตซ ำ้หนังสอืเพื่อจ ำหน่ำยหรือเผยแพร่ 
กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้เพื่อจ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสือ แผนที่ โบรชวัร์ ใบปลิวและ
สิง่พิมพ์อื่นๆ ที่คล้ายกนั รวมถึงการได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธ์ิ เพื่อให้สามารถน าไปผลิตซ า้ 
เพื่อจ าหนา่ยหรือเผยแพร่หรือรวบรวมผลงานต้นฉบบั 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ที่ด าเนินงานโดยส านกัพิมพ์ ดกิูจกรรม 58111-58112 
- กิจกรรมของนกัเขียนอิสระ ดกิูจกรรม 90001 
 

5812 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่นำมำนุกรมและที่อยู่ทำงไปรษณีย์  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่รายช่ือของข้อมลูจริงที่ได้รับการปกป้องในด้านรูปแบบ
แต่ไม่ใช่ในด้านข้อมูล รายช่ือเหล่านีส้ามารถจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ในรูปแบบการพิมพ์หรือ
รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงการจดัพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ที่อยู่ทางไปรษณีย์ การจดัพิมพ์จ าหน่าย
หรือเผยแพร่สมุดโทรศพัท์ การจดัพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่นามานกุรมอื่นๆ และข้อมลูจากการเก็บ
รวบรวม เช่น คดีความทางกฎหมาย ช่ือยอ่ทางยา ฯลฯ 
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58121 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่นำมำนุกรมและที่อยู่ทำงไปรษณีย์ลงบนสื่อต่ำงๆ 
(ยกเว้น ทำงออนไลน์) 
การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ของรายช่ือข้อมูลจ ริงที่ได้รับการปกป้องในด้านรูปแบบ           
แต่ไม่ใช่ในด้านข้อมูล รายช่ือเหล่านีส้ามารถจดัพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ในรูปแบบการพิมพ์
หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการจัดพิมพ์ จ าหน่ายหรือเผยแพร่ที่อยู่ทางไปรษณีย์           
การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่สมุดโทรศัพท์  การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่                        
นามานกุรมอื่นๆ และข้อมลูจากการเก็บรวบรวม เช่น คดีความทางกฎหมาย ช่ือยอ่ทางยา 

58122 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่นำมำนุกรมและที่อยู่ ทำงไปรษณีย์ผ่ำนทำงออนไลน์ 
การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ของรายช่ือข้อมูลจริงที่ได้รับการปกป้องในด้านรูปแบบ                  
แตไ่มใ่ช่ในด้านข้อมลู รายช่ือเหลา่นีส้ามารถจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ในรูปแบบอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงการจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ที่อยู่ทางไปรษณีย์ การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่
สมดุโทรศพัท์ การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่นามานกุรมอื่นๆ และข้อมลูจากการเก็บรวบรวม 
เช่น คดีความทางกฎหมาย ช่ือยอ่ทางยา 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและที่อยู่ทางไปรษณีย์ลงบนสื่อต่างๆ                 

ดกิูจกรรม 58121 
 

5813 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ วำรสำรและนิตยสำร  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมการจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์  ซึ่งรวมถึงหนังสือพิมพ์               
ส าหรับโฆษณา การจดัพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่นิตยสารและวารสารที่ออกตามก าหนดเวลา  รวมถึง
การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ผงัรายการวิทยแุละโทรทศัน์ ข้อมลูเหลา่นีส้ามารถจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือ
เผยแพร่ในรูปแบบการพิมพ์หรือรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่รวมถึงทางอินเทอร์เน็ต 
58131 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ลงบนสื่อต่ำงๆ (ยกเว้น ทำงออนไลน์) 

การจดัพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่หนงัสือพิมพ์ ซึ่งรวมถึงหนงัสือพิมพ์ส าหรับโฆษณาที่จดัท าขึน้
เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบการพิมพ์ หรือรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์หรือสือ่อื่นๆ ยกเว้น ทางออนไลน์ 

58132 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่วำรสำรและนิตยสำรลงบนสื่ อ ต่ำงๆ                       
(ยกเว้น ทำงออนไลน์) 
การจดัพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่วารสารและนิตยสารที่ออกตามก าหนดเวลาข้อมูลสว่นบคุคล  
ข้อมลูภายในหรือระหวา่งองค์กร ข้อมลูการค้าหรือข้อมลูวิชาชีพ ผงัรายการโทรทศัน์หรือวิทยแุละ
นิตยสารที่แจกให้กบัลกูค้า รวมถึง วารสารเพื่อการเรียนการสอนที่ได้มีการน าเสนอรายงานหรือ
ผลงานวิจยั ที่จดัท าขึน้เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบการพิมพ์ รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์หรือสือ่อื่นๆ ยกเว้น 
ทางออนไลน์ 

58133 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ วำรสำรและนิตยสำรผ่ำนทำงออนไลน์ 
การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืพิมพ์ วารสารและนิตยสารผา่นทางออนไลน์ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
- การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่หนงัสือพิมพ์ ที่จัดท าขึน้เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบการพิมพ์ 

รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือสือ่อื่นๆ ยกเว้น ทางออนไลน์ ดกิูจกรรม 58131 
- การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่วารสารและนิตยสาร ที่จัดท าขึน้เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ               

การพิมพ์ รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์หรือสือ่อื่นๆ ยกเว้นทางออนไลน์ ดกิูจกรรม 58132 
58134 กิจกรรมกำรดูแลสิทธิในกำรผลิตซ ำ้หนังสอืพิมพ์ วำรสำรและนิตยสำรเพื่อจ ำหน่ำยหรือ

เผยแพร่ 
กิจกรรมการดแูลสิทธิในการผลิตซ า้หนงัสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารเพื่อจ าหน่ายหรือเผยแพร่ 
รวมถึงการได้รับความคุ้มครองทางลขิสทิธ์ิ เพื่อให้สามารถน าไปผลติซ า้เพื่อจ าหนา่ยหรือเผยแพร่ 
หรือรวบรวมผลงานต้นฉบบั 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืพิมพ์ที่ด าเนินงานโดยส านกัพิมพ์ ดกิูจกรรม 58131 
- การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่วารสารและนิตยสารที่ด าเนินงานโดยส านักพิมพ์                  

ดกิูจกรรม 58132 
- กิจกรรมของนกัเขียนสว่นบคุคลในหนงัสอืพิมพ์ วารสารและนิตยสาร ดกิูจกรรม 90001 
 

5819 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่งำนอื่นๆ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่  (รวมถึงระบบออนไลน์) แค็ตตาล็อกภาพถ่าย          
สิ่งแกะสลกัและโปสการ์ด การ์ดอวยพร แบบฟอร์ม โปสเตอร์ การผลิตซ า้ของงานศิลปะ ผลิตภณัฑ์               
ด้านโฆษณา สิง่พิมพ์อื่นๆ การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ระบบออนไลน์ของข้อมลูสถิติหรือข้อมลูอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายปลกีซอฟต์แวร์ ดหูมูย่อ่ย 4741 
-  การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืพิมพ์ส าหรับโฆษณา ดหูมูย่อ่ย 5813 
-  การจดัหาซอฟต์แวร์ในระบบออนไลน์ (การใช้และการบริการจดัหาแมข่า่ย) ดหูมูย่อ่ย 6311 
58191 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่งำนอื่นๆ ลงบนสื่อต่ำงๆ (ยกเว้น ทำงออนไลน์) 

การจดัพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น ที่จดัท าขึน้เพื่อเผยแพร่               
ในรูปแบบการพิมพ์ ดิสก์ เทปหรือสือ่อื่นๆ เป็นหลกั แค็ตตาลอ็ก รูปภาพ ภาพที่พิมพ์จากแม่พิมพ์
และโปสการ์ด การ์ดอวยพร ภาพโปสเตอร์ การผลติซ า้ภาพศิลป์ วสัดโุฆษณาและสิง่พิมพ์อื่นๆ 

58192 กำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่งำนอื่นๆ ผ่ำนทำงออนไลน์ 
การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ  ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นผ่านทางออนไลน์             
ที่จัดท าขึน้เพื่อเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต  แค็ตตาล็อก รูปภาพ ภาพที่พิมพ์จากแม่พิมพ์และ
โปสการ์ด การ์ดอวยพร ภาพโปสเตอร์ ภาพศิลป์ วสัดโุฆษณาและสิ่งพิมพ์อื่นๆ การพิมพ์โฆษณา
ข้อมลูสถิติหรือข้อมลูอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การขายปลกีซอฟต์แวร์ ดหูมวดยอ่ย 47 
- การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ  ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ที่จัดท าขึน้           

เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบการพิมพ์ ดิสก์ เทปหรือสือ่อื่นๆ ยกเว้น ทางออนไลน์ ดกิูจกรรม 58191 
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58193 กิจกรรมกำรดูแลสิทธิในกำรผลิตซ ำ้งำนอื่นๆ เพื่อจ ำหน่ำยหรือเผยแพร่ 
กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ า้งานอื่นๆ  เพื่อจ าหน่ายหรือเผยแพร่ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้                   
ในท่ีอื่น รวมถึงการได้รับความคุ้มครองทางลขิสทิธ์ิ เพื่อให้สามารถน าไปผลติซ า้เพื่อจ าหน่ายหรือ
เผยแพร่ หรือรวบรวมผลงานต้นฉบบัแค็ตตาล็อก รูปภาพ ภาพที่พิมพ์จากแม่พิมพ์และโปสการ์ด 
การ์ดอวยพร ภาพโปสเตอร์ การผลติซ า้ภาพศิลป์ วสัดโุฆษณาและสิง่พิมพ์อื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่โดยการผลิตซ า้  ที่ด าเนินงานโดยส านักพิมพ์                          

ดกิูจกรรม 58191 – 58192 
 

582 5820 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่เป็นระบบปฏิบัติการ  เป็นการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ       
เกมคอมพิวเตอร์ส าหรับทกุระบบ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติซ า้ซอฟต์แวร์ ดหูมูย่อ่ย 1820 
- การขายปลกีซอฟต์แวร์ที่ไมไ่ด้ผลติตามสัง่ ดหูมูย่อ่ย 4741 
- การผลติซอฟต์แวร์ที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัการจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ ดหูมูย่อ่ย 6201 
- การจดัหาซอฟต์แวร์ในระบบออนไลน์ (การใช้และการบริการจดัหาแมข่า่ย) ดหูมูย่อ่ย 6311 
58201 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป 

การจดัท าซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เป็นการจดัท าที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อน าไปเลน่กับ
คอมพิวเตอร์ทกุระบบ รวมทัง้บนอินเทอร์เน็ต โดยการช าระเงิน อาจท าในรูปแบบของสมาชิกหรือ
ช าระในการเล่นแต่ละครัง้ Role-Playing Games (RPGs) เกมกลยุทธ์ เกมผจญภัย                  
เกมส าหรับเด็ก ฯลฯ การจัดท าหรือพฒันาซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูปที่สามารถดาวน์โหลดและ
จดัเก็บลงในอปุกรณ์ เพื่อการติดตัง้หรือใช้งานตอ่ไป 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การบริการเลน่การพนนัทางเว็บไซต์ ดกิูจกรรม 92009 

58202 กำรจัดท ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (ยกเว้น ซอฟต์แวร์เกมส ำเร็จรูป) 
การจัดท าซอฟต์แวร์ระบบ ทัง้ที่เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปและที่สามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บ              
ลงในอุปกรณ์เพื่อการติดตัง้หรือใช้งานต่อไป  ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ระบบ
เครือขา่ย ซอฟต์แวร์จดัการฐานข้อมลู ซอฟต์แวร์ที่เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมและภาษา 
ชุดค าสัง่โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจหรือที่ใช้ในบ้านเพื่อความ
บนัเทิงหรือการศึกษา (รวมถึงโปรแกรมประยกุต์ที่ใช้ในส านกังาน เช่น โปรแกรมประมวลผลค า 
โปรแกรม สเปรดชีทหรือโปรแกรมฐานข้อมูลอย่างง่าย โปรแกรมกราฟฟิก โปรแกรมจัดการ
โครงการ โปรแกรมการฝึกอบรมผา่นทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) โปรแกรมประยกุต์ที่ใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจทัว่ๆ ไปเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ด าเนินงานหรือจดัการกระบวนการทางธุรกิจ          
ซึง่ไมไ่ด้เจาะจงใช้กบัอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรมบญัชี โปรแกรม
จดัการทรัพยากรมนษุย์ โปรแกรมจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ โปรแกรมระบบ GIS โปรแกรมออกแบบ
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เว็บไซต์ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านเป็นโปรแกรมที่ใช้ด าเนินงาน               
ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การผลิต การค้าปลีก การดูแลสขุภาพ 
วิศวกรรม ร้านอาหาร โปรแกรมอ านวยความสะดวกเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการด าเนินงานเฉพาะ
ด้านมากๆ เช่น โปรแกรมบีบอัดข้อมูล โปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรมเคร่ืองมือค้นหา                    
รูปแบบอกัษร โปรแกรมอา่นไฟล์ โปรแกรมจดจ าเสียง โปรแกรมประยกุต์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภท
ไว้ในที่อื่น การจัดท าหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทุกชนิดที่ใช้งานผ่านระบบออนไลน์             
โดยสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมผ่านทางคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก  
(PDA) หรือเคร่ืองมืออื่นๆ ที่สามารถออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องติดตัง้โปรแกรมดงักลา่วลงในเคร่ือง 
เช่น Windows Live 

58203 กิจกรรมกำรดูแลสิทธิในกำรผลิตซ ำ้ซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปเพื่อจ ำหน่ำยหรือเผยแพร่ 
กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ า้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป  รวมถึงการได้รับความคุ้ มครอง           
ทางลิขสิทธ์ิ เพื่อให้สามารถน าไปผลิตซ า้เพื่อจ าหน่ายหรือเผยแพร่หรือรวบรวมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ค าอธิบายโปรแกรมและสิง่อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัเกมคอมพิวเตอร์ 
 

59 กิจกรรมกำรผลิตภำพยนตร์ วีดิทัศน์และรำยกำรโทรทัศน์ กำรบันทึกเสียงและกำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำย
หรือเผยแพร่ดนตรี  

หมวดย่อยนีร้วมถึงการผลิตภาพยนตร์ทัง้ที่เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกับการแสดง  ไม่ว่าจะปรากฏ               
อยูใ่นรูปของแผน่ฟิล์ม แถบวีดิทศัน์หรือผลติภณัฑ์ซีดีฉายในโรงมหรสพหรือเพื่อการออกอากาศทางโทรทศัน์และ
กิจกรรมด้านการสนบัสนนุ เช่น การตดัตอ่ การท าส าเนา ฯลฯ การเผยแพร่ภาพยนตร์หรือผลงานบนแผ่นฟิล์มอื่น
ใดไปสูอ่ตุสาหกรรมอื่น ตลอดจนการจดัฉายภาพยนตร์หรือผลงานบนแผน่ฟิล์มอื่นๆ นอกจากนีย้งัรวมถึงการซือ้
และการขายสทิธ์ิในการเผยแพร่ภาพยนตร์หรือผลงานบนแผ่นฟิล์มอ่ืนๆ หมวดย่อยนีย้งัรวมถึงกิจกรรมด้านการ
บนัทึกเสียง ได้แก่ การผลิตแถบบนัทึกเสียงต้นฉบบั การวางจ าหน่ายในตลาด การส่งเสริมและการเผยแพร่      
การผลติและเผยแพร่ดนตรี รวมทัง้การให้บริการบนัทกึเสยีงในห้องบนัทกึเสยีงหรือสถานท่ีอื่นๆ 

 
591 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภำพยนตร์ วีดิทัศน์และรำยกำรโทรทัศน์ 

หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการผลิตภาพยนตร์ทัง้ที่ เ ก่ียวข้องและไม่เ ก่ียวข้องกับการแสดง  ไม่ว่าจะปรากฏ                       
ในรูปของแผ่นฟิล์ม แถบวีดิทศัน์ แผ่นดีวีดีหรือสื่ออื่นๆ ตลอดจนการแพร่ผ่านระบบดิจิทลัเพื่อการฉายให้รับชม     
ในโรงมหรสพหรือเพื่อออกอากาศทางโทรทศัน์ กิจกรรมด้านการสนบัสนนุ เช่น การตดัต่อ การท าส าเนา ฯลฯ 
การเผยแพร่ภาพยนตร์หรือผลงานบนแผ่นฟิล์มอื่นใดไปสู่อุตสาหกรรมอื่น  ตลอดจนการซือ้และการขายสิทธ์ิ      
ในการจดัจ าหนา่ยภาพยนตร์หรือผลงานบนแผน่ฟิล์มใดๆ ก็ตาม 
 
5911 กิจกรรมกำรผลิตภำพยนตร์ วีดิทัศน์และรำยกำรโทรทัศน์  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการผลติภาพยนตร์ วีดิทศัน์ รายการโทรทศัน์หรือการโฆษณาทางโทรทศัน์  
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แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลิตซ า้ฟิล์มภาพยนตร์ การผลิตซ า้ระบบเสียง แถบวีดิทศัน์ แผ่นซีดีหรือดีวีดีจากต้นฉบับ        

(ยกเว้น การผลติซ า้เพื่อการเผยแพร่ในโรงมหรสพตา่งๆ) ดหูมูย่อ่ย 1820 
- การขายสง่แถบวีดิทศัน์ ซีดี ดีวีดี ที่บนัทกึข้อมลูแล้ว ดหูมูย่อ่ย 4643 
- การขายปลกีแถบวีดิทศัน์ แผน่เปลา่ซีดี แผน่เปลา่ดีวีดี ดหูมูย่อ่ย 4762 
- การผลติซ า้ภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่ให้กบัโรงมหรสพ ดหูมูย่อ่ย 5912 
- กิจกรรมภายหลงัการผลติ ดหูมูย่อ่ย 5912 
- การบนัทกึเสยีงและการบนัทกึข้อความลงในหนงัสอื ลงเทป ดหูมูย่อ่ย 5920 
- การออกอากาศทางโทรทศัน์ ดหูมูใ่หญ่ 602 
- การผลติรายการเพื่อออกอากาศทางโทรทศัน์อยา่งสมบรูณ์แบบ ดหูมูย่อ่ย 6020 
- การด าเนินการเก่ียวกบัแผน่ฟิล์มที่นอกเหนือไปจากอตุสาหกรรมภาพยนตร์ ดหูมูย่อ่ย 7420 
- กิจกรรมการแสดงสว่นบคุคลหรือขององค์กรตวัแทนศิลปะตา่งๆ ดหูมูย่อ่ย 7490 
- การให้เช่าแถบวีดิทศัน์ แผน่ดีวีดี แก่สาธารณชนทัว่ไป ดหูมูย่อ่ย 7722 
- การขึน้ตัวอักษรก ากับภาพตามเวลาจริงของรายการสด  รายการถ่ายทอดการประชุม  ฯลฯ                  

ดหูมูย่อ่ย 8299 
- กิจกรรมแบบสว่นบคุคลของนกัแสดง นกัวาดการ์ตนู ผู้ก ากับ นกัออกแบบเวทีและผู้ช านาญการ     

ด้านเทคนิค ดหูมูย่อ่ย 9000 
59111 กิจกรรมกำรผลิตภำพยนตร์และวีดทิัศน์ 

การผลิตภาพยนตร์  ทัง้ที่ เ ก่ียวข้องและไม่เ ก่ียวข้องกับการแสดง  ไม่ว่าจะปรากฏ                        
ในรูปของแผ่นฟิล์ม แถบวีดิทศัน์ แผ่นดีวีดี หรือสื่ออื่นๆ ตลอดจนการแพร่ผ่านระบบดิจิทลั         
เพื่อการฉายให้รับชมในโรงมหรสพ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลิตซ า้ฟิล์มภาพยนตร์ การผลิตซ า้ระบบเสียงและแถบวีดิทัศน์  แผ่นซีดีหรือดีวีดี         

จากต้นฉบบั (มาสเตอร์) ดกิูจกรรม 18200 
- การขายสง่แถบวีดิทศัน์ ซีดี ดีวีดีที่บนัทกึข้อมลูแล้ว ดกิูจกรรม 46432 
- การขายสง่แถบวีดิทศัน์ แผน่เปลา่ซีดี แผน่เปลา่ดีวีดี ดกิูจกรรม 46521 
- การขายปลกีเทปวีดิทศัน์ ซีดี ดีวีดีทัง้ที่บนัทกึและยงัไมไ่ด้บนัทกึข้อมลู ดกิูจกรรม 47620 
- การด าเนินการเก่ียวกบัแผน่ฟิล์มที่นอกเหนือจากอตุสาหกรรมภาพยนตร์ ดกิูจกรรม 74200 
- การให้เช่าแถบวีดิทศัน์ แผน่ซีดี แผน่ดีวีดีแก่สาธารณชนทัว่ไป ดกิูจกรรม 77220 

59112 กิจกรรมกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 
การผลติรายการโทรทศัน์ ทัง้ที่เก่ียวข้องกบัการแสดงและไม่เก่ียวข้องกบัการแสดง เช่น ละครทีวี 
การ์ตูน สารคดี เพื่อออกอากาศทางโทรทศัน์ การผลิตรายการทีวีทัง้สดและบนัทึกเทป เช่น 
รายการทอล์คโชว์ รายการกีฬา เกมโชว์ การผลติงานโฆษณาทางโทรทศัน์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การจดัผงัรายการโทรทศัน์ทัง้หมดของช่องสญัญาณ ดหูมูย่อ่ย 6020 
- การออกอากาศทางโทรทศัน์ ดหูมูย่อ่ย 6020 
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- การขึน้ตวัอกัษรค าบรรยายด้านล่างจอภาพของรายการสด  รายการถ่ายทอดการประชุม       
ดกิูจกรรม 82990 

 
5912 กิจกรรมหลังกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ วีดิทัศน์และรำยกำรโทรทัศน์  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมหลงัการผลิตภาพยนตร์ต่างๆ  เช่น การตดัต่อ การท าไตเติล้ ค าบรรยาย          
ค าขอบคณุ ตวัอกัษรก ากบัภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชัน่และเทคนิคพิเศษ การถ่ายข้อมลูลงฟิล์ม
หรือเทป กิจกรรมที่เก่ียวกบัฟิล์มภาพยนตร์ในห้องปฏิบตัิการและฟิล์มแอนิเมชัน่ในห้องปฏิบตัิการพิเศษ 
ได้แก่ กระบวนการล้างและการด าเนินงานเก่ียวกับฟิล์มภาพยนตร์  การผลิตซ า้ฟิล์มภาพยนตร์เพื่อ
เผยแพร่ให้กบัโรงมหรสพ รวมถึงกิจกรรมของห้องสมดุเก็บฟิล์มภาพยนตร์ที่ตดัเป็นตอนหรือเป็นช่วง 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลิตซ า้ฟิล์มภาพยนตร์ การผลิตซ า้ระบบเสียง แถบวีดิทศัน์ แผ่นซีดีหรือดีวีดีจากต้นฉบับ    

(ยกเว้น การผลติซ า้เพื่อการเผยแพร่ในโรงมหรสพตา่งๆ) ดหูมูย่อ่ย 1820 
- การขายสง่แถบวีดิทศัน์ ซีดี ดีวีดี ที่บนัทกึข้อมลูแล้ว ดหูมูย่อ่ย 4643 
- การขายสง่แถบวีดิทศัน์เปลา่ แผน่เปลา่ซีดี ดหูมูย่อ่ย 4652 
- การขายปลกีแถบวีดิทศัน์ แผน่เปลา่ซีดี แผน่เปลา่ดีวีดี ดหูมูย่อ่ย 4762 
- การด าเนินการเก่ียวกบัฟิล์มที่นอกเหนือไปจากอตุสาหกรรมภาพยนตร์ ดหูมูย่อ่ย 7420 
- การให้เช่าแถบวีดิทศัน์ แผน่ดีวีดี แก่สาธารณชนทัว่ไป ดหูมูย่อ่ย 7722 
- กิจกรรมแบบสว่นบคุคลของนกัแสดง นกัวาดการ์ตนู ผู้ก ากับ นกัออกแบบเวทีและผู้ช านาญการ   

ด้านเทคนิค ดหูมูย่อ่ย 9000 
59121 กำรบริกำรตดัต่อภำพและเสียง 

การบริการตดัต่อให้ภาพและเสียงมีความสมัพนัธ์ต่อเนื่องกนั การบริการล าดบัภาพ การบริการ
เพิ่มเติมเทคนิคตา่งๆ ส าหรับฟิล์มภาพยนตร์ แถบวีดิทศัน์หรือสือ่ดิจิทลั 

59122 กำรบริกำรท ำคอมพวิเตอร์กรำฟฟิก แอนิเมชั่นและเทคนิคพเิศษ 
การบริการท าภาพแอนิเมชั่น การออกแบบแอบสแตรกและองค์ประกอบต้นแบบที่คล้ายกัน      
โดยใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์หรือโดยการวาด  การบริการปรับเปลี่ยนสีภาพ เช่น การเพิ่ม      
การปรับแต่งหรือลบสี การบริการปรับแต่งฟิล์มภาพยนตร์ วีดิทศัน์ หรือสื่อดิจิทลัให้ดีขึน้ เช่น     
การขจดัรอยขีดข่วน เพื่อให้ฟิล์มอยู่ในสภาพพร้อมส าหรับการแปลงต่อไป การบริการท าเทคนิค
พิเศษส าหรับฟิล์มภาพยนตร์ วีดิทศัน์ หรือสือ่ดิจิทลั 

59129 กิจกรรมหลังกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ วิดทีัศน์และรำยกำรโทรทัศน์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภท
ไว้ในที่อื่น 
กิจกรรมของ ห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการ เฉพาะด้านส าหรับฟิ ล์มภาพยนต ร์                    
การล้างฟิล์มภาพยนตร์ การผลิตซ า้ฟิล์มภาพยนตร์เพื่อจ าหน่ายให้กบัโรงภาพยนตร์ กิจกรรม         
ของห้องสมดุเก็บฟิล์มภาพยนตร์ที่ตดัเป็นตอนหรือเป็นช่วง กิจกรรมภายหลงัการผลิตภาพยนตร์ 
วิดีทัศน์และรายการโทรทัศน์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  การท าไตเติล้ค าบรรยาย             
ค าขอบคณุ ตวัอกัษรก ากบัภาพ การถ่ายข้อมลูลงฟิล์มหรือเทป หรือสื่ออื่นๆ เพื่อสามารถน าไป
เผยแพร่ รวมถึงการผลติซ า้ต้นฉบบัใหมเ่นื่องจากต้นฉบบัเดิมเกิดการเสือ่มสภาพ 
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5913 กิจกรรมกำรเผยแพร่ภำพยนตร์ วีดิทัศน์และรำยกำรโทรทัศน์  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการเผยแพร่ภาพยนตร์  แถบวีดิทัศน์ ผลิตภัณฑ์ดีวีดีและงานที่คล้ายกันไปสู่                
โรงฉายภาพยนตร์ เครือข่ายสถานีโทรทศัน์และผู้จัดรายการ นอกจากนีย้งัรวมถึงการได้มาซึ่งสิทธิ                    
ในการเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทศัน์และดีวีดี 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลิตซ า้ฟิล์มภาพยนตร์ แถบบนัทึกเสียงและแถบวีดิทศัน์ การผลิตซ า้แผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี               

จากต้นฉบบั ดหูมูย่อ่ย 1820 
- การผลติซ า้ฟิล์มภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่ให้กบัโรงมหรสพ ดหูมูย่อ่ย 5912 
59131 กิจกรรมกำรเผยแพร่ภำพยนตร์ วีดทิัศน์และรำยกำรโทรทัศน์ 

การเผยแพร่และจ าหน่ายฟิล์มภาพยนตร์  แถบวีดิทัศน์ ดีวีดี และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน                       
ให้แก่โรงภาพยนตร์ เครือข่ายโทรทศัน์ (เคเบิลทีวี) สถานีโทรทศัน์และผู้จัดรายการแพร่ภาพ       
ซึ่งได้รับการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ รวมถึงฟิล์มที่มีคนเป็นผู้แสดงหรือภาพการ์ตนูเคลื่อนไหว วีดิทศัน์ 
สือ่ดิจิทลั ฯลฯ เพื่อใช้ส าหรับโรงภาพยนตร์ โทรทศัน์ วีดิทศัน์ตามบ้าน ฯลฯ 

59132 กิจกรรมกำรดูแลสิทธิในกำรผลิตซ ำ้ภำพยนตร์ วีดิทัศน์และรำยกำรโทรทัศน์            
เพื่อจ ำหน่ำยหรือเผยแพร่ 
กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ า้ภาพยนตร์ วีดิทศัน์และรายการโทรทศัน์เพื่อจ าหน่ายหรือ
เผยแพร่ เช่น การแพร่ภาพและแสดงฟิล์มภาพยนตร์ต้นฉบบั รายการโทรทศัน์ แถบวีดิทศัน์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลิตซ า้ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียงและแถบวีดีทัศน์  ซีดีหรือดีวีดี จากต้นฉบับ                          

ดกิูจกรรม 18200 
-  การผลติซ า้ฟิล์มภาพยนตร์เพื่อจ าหนา่ยให้กบัโรงมหรสพ ดกิูจกรรม 59129 
 

5914 59140 กิจกรรมด้ำนกำรจัดฉำยภำพยนตร์  
การจัดฉายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ในโรงภาพยนตร์  กลางแจ้งหรือในสถานที่อื่นๆ รวมทัง้                   
กิจกรรมของสโมสรภาพยนตร์ 
 

592 5920 กิจกรรมกำรบันทึกเสียงลงบนสื่อและกำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่ดนตรี  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงกิจกรรมที่เก่ียวกบัการบนัทึกต้นฉบบั (เสียง) บนัทึกลงบนสื่อที่ใช้ส าหรับการบนัทึก เช่น 
เทป ผลิตภณัฑ์ซีดี กิจกรรมการให้บริการเก่ียวกบัการบนัทึกเสียงในห้องบนัทึกเสียงหรือสถานที่อื่น  
รวมถึงการผลติเทปรายการวิทยุ (ที่ไม่ใช่การผลิตสด) รวมถึงการบนัทึกเสียงส าหรับภาพยนตร์ โทรทศัน์ 
ที่บนัทึกเทปในห้องอดั ฯลฯ กิจกรรมที่เก่ียวกบัการผลิต การจดัพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี ได้แก่ 
การได้จดทะเบียนลิขสิทธ์ิส าหรับการประพนัธ์ดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสาน การสง่เสริมการขาย 
การเป็นผู้มีอ านาจและการใช้ดนตรีเหลา่นีใ้นสื่อต่างๆ  ได้แก่ แผ่นเสียง วิทย ุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์              
การแสดงสด สิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ การออกวางตลาด การส่งเสริมการขายและการจัดจ าหน่าย                     
แถบบนัทกึเสยีงแก่ผู้ขายสง่ ผู้ขายปลกีหรือขายโดยตรงแก่สาธารณะ หน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมเหลา่นี ้
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อาจเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือบริหารลิขสิทธ์ิแทนเจ้าของท่ีแท้จริงก็ได้ หมู่ย่อยนีย้งัรวมถึงการจัดพิมพ์
จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืเพลงและสมดุโน๊ตเพลง 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติซ า้จากบนัทกึต้นฉบบัดนตรีหรือการบนัทกึเสยีงอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 1820 
- การขายสง่แถบบนัทกึเสยีงและแผน่ดิสก์ ดหูมูย่อ่ย 4643 
59201 กิจกรรมกำรบนัทกึเสียงลงบนสื่อ 

การบนัทกึต้นฉบบั (เสยีง) บนัทกึลงบนสือ่ที่ใช้ส าหรับการบนัทึก เช่น เทปผลิตภณัฑ์ซีดี กิจกรรม
การให้บริการเก่ียวกับการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงหรือสถานที่อื่น  รวมถึงการผลิต                     
เทปรายการวิทยุ (ที่ไม่ใช่การผลิตสด) การบนัทึกเสียงส าหรับภาพยนตร์ โทรทศัน์ ที่บนัทึกเทป               
ในห้องอดั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติซ า้จากบนัทกึต้นฉบบัดนตรีหรือการบนัทกึเสยีงอื่นๆ ดกิูจกรรม 18200 

59202 กิจกรรมกำรจัดพิมพ์จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่ดนตรี 
กิจกรรมที่เก่ียวกบัการผลิต การจดัพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี ได้แก่ การได้จดทะเบียน
ลิขสิทธ์ิส าหรับการประพนัธ์ดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสานการส่งเสริมการขาย การเป็น              
ผู้มีอ านาจและการใช้ดนตรีเหล่านีใ้นสื่อต่างๆ ได้แก่  แผ่นเสียง วิทยุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์                          
การแสดงสด สิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ การออกวางตลาด การสง่เสริมการขายและการจดัจ าหน่าย
แถบบนัทกึเสยีงแก่ผู้ขายสง่ ผู้ขายปลกีหรือขายโดยตรงแก่สาธารณะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การด าเนินการในหน้าท่ีของเจ้าของลขิสทิธ์ิหรือท าหน้าท่ีเป็นผู้จดัการลิขสิทธ์ิงานเพลง/ดนตรี

ในฐานะตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธ์ิ โดยไม่ได้ด าเนินกิจกรรมการพิมพ์โฆษณาดนตรี            
ดกิูจกรรม 59203 

- การขายสง่แถบวีดิทศัน์ ซีดี ดีวีดี ที่บนัทกึข้อมลูแล้ว ดกิูจกรรม 46432 
- การขายปลกีแถบวีดิทศัน์ ซีดี ดีวีดี ดกิูจกรรม 47620 

59203 กิจกรรมกำรดูแลสิทธิในกำรผลิตซ ำ้ดนตรีเพื่อจ ำหน่ำยหรือเผยแพร่ 
กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ า้ดนตรีเพื่อจ าหน่ายหรือเผยแพร่  รวมถึงการได้รับ                       
ความคุ้มครองทางลขิสทิธ์ิ เพื่อให้สามารถน าไปผลติซ า้งานเพลง/ดนตรีหรือรวมเพลงต้นฉบบั 
 

60 กิจกรรมกำรจัดผังรำยกำรโทรทัศน์และกิจกรรมกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง 
หมวดย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมที่เก่ียวกับการสร้างสรรค์เนือ้หาหรือการได้มาซึ่งสิทธิในการเผยแพร่เนือ้หา        

เพื่อน าไปสูก่ารออกอากาศทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทศัน์ ตามรายการต่างๆ เช่น รายการบนัเทิง รายการข่าว 
รายการสนทนา ฯลฯ นอกจากนีย้งัรวมถึงการออกอากาศเนือ้หาที่เป็นข้อมลูตวัเลขผนวกรวมอยู่ในรายการวิทยุ
หรือรายการโทรทัศน์  การออกอากาศสามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป  เช่น                   
ผ่านคลื่นในอากาศ ผ่านทางดาวเทียม ผ่านทางเครือข่ายเคเบิลหรือทางอินเทอร์เน็ต หมวดย่อยนีร้วมไปถึง             
การผลิตรายการให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งจ ากดัรูปแบบ เช่น ข่าว กีฬา การศึกษาและรายการส าหรับเยาวชน                   
ซึง่เป็นผู้บอกรับเป็นสมาชิกหรือเสยีคา่ธรรมเนียมเข้าชม เพื่อน าไปออกอากาศสูส่าธารณะ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเผยแพร่รายการเคเบิลทีวีและรายการประเภทบอกรับสมาชิกอื่นๆ ดหูมวดยอ่ย 61 
 

601 6010 กำรออกอำกำศทำงวิทยุกระจำยเสียง  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการออกอากาศสญัญาณเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงไปสู่สาธารณชนสมาชิก                  
ในเครือข่ายหรือผู้บอกรับเป็นสมาชิกประจ า ซึ่งรวมถึงกิจกรรมของเครือข่ายวิทยุ เช่น การจดัท าและ              
การถ่ายทอดรายการเสียงไปสูส่มาชิกในเครือข่ายหรือผู้บอกรับเป็นสมาชิกประจ า  ผ่านคลื่นในอากาศ 
เคเบิลหรือดาวเทียม การออกอากาศรายการวิทยบุนอินเทอร์เน็ต (สถานีวิทยทุางอินเทอร์เน็ต) รวมทัง้
การออกอากาศข้อมลูที่เป็นสว่นหนึง่ในการออกอากาศทางวิทยกุระจายเสียง 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติเทปรายการวิทย ุดหูมูย่อ่ย 5920 
60101 กำรออกอำกำศทำงวิทยุกระจำยเสียง (ยกเว้น ทำงออนไลน์) 

การออกอากาศสญัญาณเสียงผ่านสถานีวิทยกุระจายเสียงไปสูส่าธารณชนสมาชิกในเครือข่าย
หรือผู้บอกรับเป็นสมาชิกประจ า ซึ่งรวมถึงกิจกรรมของเครือข่ายวิทยุ เช่น การจดัท าและการ
ถ่ายทอดรายการเสยีงไปสูส่มาชิกในเครือขา่ยหรือผู้บอกรับเป็นสมาชิกประจ าผา่นคลืน่ในอากาศ 
เคเบิลหรือดาวเทียม  รวมทัง้การออกอากาศข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งในการออกอากาศ                         
ทางวิทยกุระจายเสยีง 

60102 กำรออกอำกำศทำงวิทยุกระจำยเสียงผ่ำนทำงออนไลน์ 
การออกอากาศทางวิทยกุระจายเสยีงผา่นทางออนไลน์ เช่น สถานีวิทยทุางอินเทอร์เน็ต 
 

602 6020 กำรจัดผังรำยกำรและกำรออกอำกำศทำงโทรทัศน์  
หมูใ่หญ่นีร้วมถึงกิจกรรมที่เก่ียวกบัการผลติรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์อยา่งสมบรูณ์แบบ 
ซึ่งอาจเป็นการซือ้รายการจากภายนอก เช่น ภาพยนตร์ สารคดี ฯลฯ หรือรายการที่ผลิตขึน้เอง เช่น     
ขา่วท้องถ่ิน รายงานสดหรือผสมกนัทัง้สองรูปแบบ รายการโทรทศัน์ดงักลา่วนีอ้าจออกอากาศโดยผู้ผลิต
รายการเอง หรือผลิตขึน้เพื่อสง่ต่อให้บคุคลที่สามน าไปออกอากาศ เช่น บริษัทเคเบิลทีวีหรือผู้ ให้บริการ
สถานีโทรทัศน์ระบบดาวเทียมรายการที่น ามาจัดผังอาจเป็นรายการทั่วไปหรือรายการเฉพาะด้าน               
(เช่น ช่องรายการข่าวช่องรายการกีฬา ช่องรายการเพื่อการศึกษาหรือส าหรับเยาวชน ฯลฯ) ซึ่งอาจ     
เหมาะส าหรับผู้ ชมทุกกลุ่ม หรือจัดท าขึน้เพื่อให้เหมาะส าหรับผู้ ชมที่เป็นสมาชิกเท่านัน้  รวมถึง                
การจดัรายการช่องวีดิทศัน์ตามประสงค์ (video-on-demand) การออกอากาศข้อมลูที่เป็นส่วนหนึ่ง           
ของรายการโทรทศัน์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติรายการโทรทศัน์ (เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์โฆษณา) ดหูมูย่อ่ย 5911 
- การน าช่องรายการต่างๆ มาจดัเป็นแพ็คเกจและเผยแพร่เพื่อให้รับชมผ่านทางเคเบิลหรือดาวเทียม   

ดหูมวดยอ่ย 61 
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60201 กำรจัดผังรำยกำรและกำรออกอำกำศทำงโทรทัศน์โดยไม่ต้องสมัครสมำชิก                   
(ยกเว้น ทำงออนไลน์) 
กิจกรรมที่เ ก่ียวกับการผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อย่างสมบูรณ์แบบ               
ซึ่งอาจเป็นการซือ้รายการจากภายนอก เช่น ภาพยนตร์สารคดี ฯลฯ หรือรายการที่ผลิตขึน้เอง 
เช่น ข่าวท้องถ่ิน รายงานสดหรือผสมกันทัง้สองรูปแบบ รายการโทรทัศน์ดังกล่าวนี ้                         
อาจออกอากาศโดยผู้ผลติรายการเองหรือผลติขึน้เพื่อสง่ตอ่ให้บคุคลที่สามน าไปออกอากาศ เช่น 
การบริการช่องสญัญาณโทรทศัน์สาธารณะ (Free TV) 

60202 กำรจัด ผังรำยกำรและกำรออกอำกำศทำงโทรทัศน์ โดยสมัครสมำชิก                       
(ยกเว้น ทำงออนไลน์) 
รายการที่น ามาจัดผงั อาจเป็นรายการทั่วไปหรือรายการเฉพาะด้าน (เช่น ช่องรายการข่าว       
ช่องรายการกีฬา ช่องรายการเพื่อการศึกษาหรือส าหรับเยาวชน ฯลฯ) ซึ่งจัดท าขึน้เพื่อให้                 
เหมาะส าหรับผู้ ชมที่เป็นสมาชิกเท่านัน้ เช่น  บริษัทเคเบิลทีวีหรือผู้ ให้บริการทางโทรทัศน์                
ระบบดาวเทียม รวมถึงการจดัรายการช่องวีดิทศัน์ตามประสงค์ (video-on-demand) 

60203 กำรจัดผังรำยกำรและกำรออกอำกำศทำงโทรทัศน์ผ่ำนทำงออนไลน์ 
การจดัผงัรายการโทรทศัน์และออกอากาศผ่านทางออนไลน์ ซึ่งอาจเหมาะส าหรับผู้ชมทกุกลุ่ม 
หรือจดัท าขึน้เพื่อให้เหมาะส าหรับผู้ชมที่เป็นสมาชิกเท่านัน้ รวมถึงการจัดรายการช่องวีดิทศัน์
ตามประสงค์ (video-on-demand) ที่ให้บริการทางออนไลน์ 
 

61 กำรโทรคมนำคม  
หมวดย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมที่เก่ียวกบัการให้บริการโทรคมนาคมและบริการที่เก่ียวข้องในการสง่สญัญาณ

เสยีงพดู ข้อมลู ข้อความ เสยีงและวีดิทศัน์ โดยใช้อปุกรณ์สือ่สญัญาณใดๆ ซึง่อาจใช้เทคโนโลยีแบบใดแบบหนึ่ง
หรือแบบผสมผสาน ลักษณะของกิจกรรมหมวดย่อยนีเ้ป็นการส่งสัญญาณเนือ้หา  โดยไม่เก่ียวกับ                       
การสร้างเนือ้หา การจดัแบ่งในหมวดย่อยนีจ้ะพิจารณาจากโครงสร้างพืน้ฐานที่ใช้ ในกรณีของการสง่สญัญาณ
โทรทศัน์อาจรวมถึงการสง่สญัญาณแบบรวมช่องรายการ (รายการท่ีผลติในหมวดยอ่ย 60) ด้วย 

 
611 6110 กิจกรรมกำรโทรคมนำคมแบบใช้สำย  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงกิจกรรมที่เก่ียวกบัการด าเนินงาน การบ ารุงรักษาหรือการให้บริการสง่สญัญาณเสียงพดู 
ข้อมูล ข้อความ เสียงและวีดิทศัน์ โดยใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมแบบใช้สาย  รวมถึง 1)            
การด าเนินงานและการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ชุมสายและระบบสื่อสญัญาณ  เพื่อให้บริการส่งสญัญาณ         
แบบจุดต่อจุด ผ่านทางสายภาคพืน้ดินไมโครเวฟหรือแบบผสมระหว่างทางสายภาคพืน้ดินและ          
ทางดาวเทียม   2) การด าเนินงานสง่สญัญาณผ่านสายเคเบิล (ได้แก่ การสง่สญัญาณข้อมลูและ
สญัญาณโทรทศัน์) และ 3) การให้บริการโทรเลขและการสื่อสารอื่นๆ แบบไม่ใช้เสียง โดยใช้โครงข่าย      
ของตนเอง ซึ่งอาจใช้เทคโนโลยีแบบใดแบบหนึ่งหรือแบบผสมผสาน นอกจากนี ้ กิจกรรมในหมู่ย่อยนี ้      
ยังรวมถึงการจัดซือ้ช่องสญัญาณจากผู้ประกอบการด้านโครงข่ายสื่อสญัญาณเพื่อน ามาให้บริการ
โทรคมนาคมแก่ภาคธุรกิจและบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  รวมทัง้การให้เข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต               
โดยผู้ประกอบการด้านโครงสร้างพืน้ฐานแบบใช้สาย 
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แต่ไม่รวมถงึ 
- ผู้ขายตอ่บริการโทรคมนาคม ดหูมูย่อ่ย 6190 
61101 กำรบริกำรอนิเทอร์เน็ตแบบใช้สำยและไร้สำย 

การบริการเครือข่ายหลกัของอินเทอร์เน็ต  เพื่อการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง              
ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายหนึ่งไปยังผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายอื่น  เช่น บริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ พืน้ที่ส าหรับท าเว็บเพจให้กบัลกูค้า เคร่ืองมือส าหรับออกแบบเว็บเพจ  การแช็ท
และการสนบัสนุนทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึงการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ  การบริการ
โทรคมนาคมทางอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น     
การส่งโทรสาร การโทรศัพท์ การประชุมทางวีดิทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทัง้                
อินเทอร์เน็ต  คาเฟ่ หมายเหต ุให้อา่นค าอธิบายกิจกรรม 61202 ประกอบ 

61102 กำรบริกำรจัดส่งสัญญำณโทรทัศน์/วทิยุผ่ำนสำยเคเบิล 
การให้บริการจัดส่งสญัญาณโทรทศัน์/วิทยุในรูปแบบภาพ เสียง ข้อความ โดยใช้โครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมแบบใช้สาย (ผ่านสายเคเบิล) ที่สง่ตรงถึงบ้าน ส าหรับผู้ชมทัว่ไปหรือผู้ชมที่
เป็นสมาชิก เช่น เคเบิลทีวี ซึ่งจะเก็บค่าสมาชิกเป็นรายเดือนหรืออาจเสียค่าบริการเป็นรายครัง้
เพื่อที่จะรับบริการ รวมถึงการจดัซือ้ช่องสญัญาณจากผู้ประกอบการด้านโครงข่ายสื่อสญัญาณ
เพื่อน ามาให้บริการโทรคมนาคมแก่ภาคธุรกิจและบ้านเรือนท่ีอยูอ่าศยั 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลิตรายการโทรทัศน์ (เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์โฆษณา)                   

ดกิูจกรรม 59112 
- การกระจายเสยีงวิทย ุดหูมูย่อ่ย 6010 
- การจดัผงัรายการและการออกอากาศทางโทรทศัน์ ดหูมูย่อ่ย 6020 

61109 กิจกรรมกำรโทรคมนำคมแบบใช้สำยอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การบริการสือ่สญัญาณเครือขา่ยพืน้ฐานโทรคมนาคมแบบใช้สายเพื่อให้บริการหรือการเช่ือมโยง
เครือขา่ยส าหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมอื่นๆ การบริการโทรศพัท์พืน้ฐาน โทรศพัท์สาธารณะหรือ
กึ่งสาธารณะแบบหยอดเหรียญหรือใช้การ์ด  รวมถึงบริการที่เก่ียวข้อง เช่น บริการรับ                
สายเรียกซ้อน บริการโอนสาย บริการแสดงหมายเลขโทรเข้า บริการสนทนาสามสาย การบริการ
เครือข่ายพืน้ฐานโทรคมนาคมสว่นตวัแบบใช้สายระหว่างจุดต่างๆ  ที่จดัท าขึน้เป็นพิเศษส าหรับ
ลกูค้าเฉพาะราย กิจกรรมโทรคมนาคมแบบใช้สายอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย ดกิูจกรรม 61101 
 

612 6120 กิจกรรมกำรโทรคมนำคมแบบไร้สำย  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงกิจกรรมที่เก่ียวกบัการด าเนินงาน การบ ารุงรักษาและการให้บริการสง่สญัญาณเสียงพดู 
ข้อมูล ข้อความ เสียงและวีดิทศัน์ โดยใช้โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมแบบไร้สายซึ่งสามารถ               
ส่งสญัญาณไปได้ทุกทิศทาง โดยผ่านคลื่นสัญญาณในอากาศ  กิจกรรมในหมู่ย่อยนีย้ังรวมถึง              
การบ ารุงรักษาและการด าเนินการวิทยุติดตามตัว รวมถึงโครงข่ายโทรคมนาคมแบบเซลลูลาร์และ          
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แบบไร้สายอื่นๆ ซึง่อาจใช้เทคโนโลยีแบบใดแบบหนึง่หรือแบบผสมผสาน รวมถึงการจดัซือ้ช่องสญัญาณ
จากผู้ ประกอบการด้านโครงข่ายสื่อสัญญาณ  เพื่อน ามาให้บริการโทรคมนาคมแบบไร้สาย                        
(ยกเว้นผา่นดาวเทียม) แก่ภาคธุรกิจและบ้านเรือนท่ีอยูอ่าศยั นอกจากนีย้งัรวมถึงการให้เข้าถึงโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตโดยผู้ประกอบการด้านโครงสร้างพืน้ฐานแบบไร้สาย 
แต่ไม่รวมถงึ 
- ผู้ขายตอ่บริการโทรคมนาคม ดหูมูย่อ่ย 6190 
61201 กำรบริกำรระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

การจดัหาการเช่ือมต่อและการใช้งานเครือข่ายระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่  ในการสง่สญัญาณเสียง 
ข้อมลูและภาพจากอปุกรณ์เคลือ่นท่ี เช่น โทรศพัท์มือถือ โทรศพัท์ผ่านดาวเทียม วิทยตุิดตามตวั
และวิทยสุื่อสารเคลื่อนที่ การบ ารุงรักษา และการด าเนินการโครงข่ายสญัญาณวิทยตุิดตามตวั 
โครงข่ายเซลลูลาร์ การจัดหาระบบส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือและระบบส่งข้อมูล             
แบบมลัติมีเดียผา่นโทรศพัท์มือถือ 

61202 กำรบริกำรอนิเทอร์เน็ตแบบไร้สำย 
การบริการอินเทอร์เน็ตโดยตรงแบบไร้สายทัง้ชนิดความถ่ีต ่า  (ความเร็วไม่เกิน 64 Kbps) และ
ชนิดความเร็วสงู (ความเร็วมากกว่า 64 Kbps) ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจจะมีบริการซึ่งไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายมาพร้อมกับบริการอินเทอร์เน็ต เช่น บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พืน้ที่ส าหรับ             
ท าเว็บเพจให้กับลูกค้า เคร่ืองมือส าหรับออกแบบเว็บเพจ  การแช็ทและการสนับสนุน                
ทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึงการเช่ือมต่อแบบทางไกลหรือการเช่ือมต่อแบบอื่นๆ  เช่น การเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ  การบริการโทรคมนาคมทางอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายอื่นๆ                       
ที่นอกเหนือจากการให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น การส่งโทรสาร การโทรศัพท์ การประชุม                   
ทางวีดิทศัน์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

61209 กิจกรรมกำรโทรคมนำคมแบบไร้สำยอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การบริการสือ่สญัญาณเครือขา่ยพืน้ฐานโทรคมนาคมแบบไร้สายเพื่อให้บริการหรือการเช่ือมโยง
เครือข่ายส าหรับผู้ ให้บริการโทรคมนาคมอื่นๆ  การบริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุใน                 
รูปแบบภาพ เสยีง ข้อความ จดัสง่ไปยงัสมาชิกผา่นระบบโทรคมนาคมแบบไร้สายที่สง่ตรงถงึบ้าน 
(ยกเว้น ผ่านดาวเทียม) ส าหรับผู้ชมทัว่ไปหรือผู้ชมที่เป็นสมาชิก โดยทัว่ไปจะเก็บค่าสมาชิก              
เป็นรายเดือนหรืออาจเสยีคา่บริการเป็นรายครัง้เพื่อท่ีจะรับบริการ รวมถึงการจดัซือ้ช่องสญัญาณ
จากผู้ประกอบการด้านโครงข่ายสื่อสญัญาณ เพื่อน ามาให้บริการแก่ภาคธุรกิจและบ้านเรือน                
ที่พักอาศัย การบริการเครือข่ายพืน้ฐานโทรคมนาคมส่วนตัวแบบไร้สายระหว่างจุดต่างๆ                
ที่จัดท าขึน้เป็นพิเศษส าหรับลูกค้าเฉพาะราย  การบริการเครือข่ายพืน้ฐานโทรคมนาคม                   
แบบไร้สายที่ออกแบบเฉพาะส าหรับการจัดส่งข้อมูลแบบที่ต้องเสียค่าบริการก็ต่อเมื่อมี                   
การใช้บริการ กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้สายอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 

613 6130 กิจกรรมกำรโทรคมนำคมผ่ำนดำวเทียม  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงกิจกรรมที่เก่ียวกบัการด าเนินงาน การบ ารุงรักษาหรือการให้บริการสง่สญัญาณเสียงพดู 
ข้อมูล ข้อความ เสียงและวีดิทศัน์ โดยใช้โครงสร้างพืน้ฐานดาวเทียมโทรคมนาคม  รวมถึงการส่ง
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สญัญาณรายการภาพ เสียงหรือข้อความ ซึ่งรับมาจากเครือข่ายเคเบิล สถานีโทรทศัน์ท้องถ่ินหรือ
โครงข่ายวิทยุ ส่งตรงถึงที่อยู่อาศยัของผู้บริโภคผ่านระบบดาวเทียม  โดยทั่วไปหน่วยงานที่จัดอยู่                
ในหมูย่อ่ยนีจ้ะไมเ่ป็นผู้ ริเร่ิมจดัท ารายการเอง รวมถึงการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ประกอบการ
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานดาวเทียมโทรคมนาคม 
แต่ไม่รวมถงึ 
- ผู้ขายตอ่บริการโทรคมนาคม ดหูมูย่อ่ย 6190 
61301 กำรบริกำรจัดส่งสัญญำณรำยกำรโทรทัศน์/วิทยุผ่ำนดำวเทียม 

การด าเนินงาน การบ ารุงรักษา และการให้บริการสง่สญัญาณโทรทศัน์/วิทยใุนรูปแบบภาพ เสียง 
ข้อความ ไปยงัสมาชิกผา่นดาวเทียมที่สง่ตรงถึงบ้านโดยทัว่ไปจะเก็บคา่สมาชิกเป็นรายเดือนหรือ
อาจเสียค่าบริการเป็นรายครั ง้เพื่อที่จะรับบริการ  รวมถึงการจัดซื อ้ช่องสัญญาณ                              
จากผู้ประกอบการเพื่อน ามาให้บริการแก่ภาคธุรกิจและบ้านเรือนพกัอาศยั 

61302 กิจกรรมกำรโทรคมนำคมผ่ำนดำวเทียม (ยกเว้น กำรบริกำรจัดส่งสัญญำณรำยกำร
โทรทัศน์/วิทยุผ่ำนดำวเทียม) 
การด าเนินงาน การบ ารุงรักษาหรือการจัดหาเพื่อเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อสง่สญัญาณเสียงพดู ข้อมลู ข้อความ เสียงและภาพ โดยใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมแบบดาวเทียม การบริการอินเทอร์เน็ตโดยผู้ประกอบการโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมผา่นดาวเทียม 
 

619 6190 61900 กิจกรรมกำรโทรคมนำคมด้ำนอื่นๆ  
การให้บริการโทรคมนาคมแบบเฉพาะทาง เช่น การติดตามโดยระบบดาวเทียมการสื่อสาร
ทางไกลและการด าเนินงานสถานีเรดาร์  การด าเนินงานเก่ียวกับสถานีดาวเทียมและ                     
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ซึ่งใช้เช่ือมต่อกับระบบการสื่อสารภาคพืน้ดินระบบหนึ่งหรือมากกว่า  
เพื่อให้สามารถถ่ายทอดสญัญาณผ่านระบบดาวเทียม การให้บริการอินเทอร์เน็ตบนโครงข่าย
ระหว่างลกูค้าและผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เจ้าของและผู้ควบคุม
โครงข่ายนัน้ เช่น การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยการหมนุหมายเลขโทรศพัท์ ฯลฯ การให้บริการ
โทรศพัท์และเข้าสูโ่ครงข่ายอินเทอร์เน็ตสูส่าธารณะ การให้บริการโทรคมนาคมผ่านการเช่ือมต่อ
โครงข่ายที่มีอยู่ เช่น การให้บริการเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ขายต่อบริการโทรคมนาคม  
เช่น การซือ้และขายตอ่ช่องสญัญาณของโครงขา่ยโดยมิได้ให้บริการเสริมอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ ประกอบการโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม                     

ดหูมูย่อ่ย 6110 6120 6130 

62 620 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กำรให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ                
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมที่เก่ียวกบัการจดัหาผู้ช านาญการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเขียน 
การดดัแปลง การทดสอบและการสนบัสนนุซอฟต์แวร์ การวางแผนและออกแบบระบบคอมพิวเตอร์             
ที่สามารถบูรณาการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเข้าไว้ด้วยกัน        
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การบริหารจัดการและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ /หรืออุปกรณ์ด้านการประมวลผลให้แก่ลกูค้า ณ        
สถานท่ีตัง้ระบบและกิจกรรมอื่นๆ ทางวิชาชีพและทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกบัคอมพิวเตอร์ 
 

6201 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมที่เก่ียวกบัการเขียน การดดัแปลง การทดสอบและการสนบัสนุนซอฟต์แวร์ 
รวมถึงการออกแบบโครงสร้างและเนือ้หาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ/หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่จ าเป็นในการสร้างและใช้งาน ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ (รวมถึงโปรแกรมสว่นปรับปรุงและโปรแกรมเสริม) 
ซอฟต์แวร์ประยกุต์ (รวมถึงโปรแกรมสว่นปรับปรุงและโปรแกรมเสริม) ฐานข้อมลู เว็บเพจ การแก้ไขและ
การปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ เพื่อน าไปใช้งานกับระบบสารสนเทศของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม                 
รวมถึงการให้ความช่วยเหลอืและแก้ปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การจดัท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ดหูมูย่อ่ย 5820 
- การวางแผนและการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถบูรณาการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  

ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเข้าไว้ด้วยกัน  แม้ว่าซอฟต์แวร์ที่จัดหามานัน้จะเป็น
สว่นประกอบท่ีน ามาบรูณาการก็ตาม ดหูมูย่อ่ย 6202 

62011 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ 
การออกแบบโครงสร้างและเนือ้หาของเว็บเพจและ/หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น
ในการสร้างและใช้งานเว็บเพจที่จัดท าขึน้ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ ใช้  การออกแบบ พฒันาและ           
ใช้งานระบบเครือข่าย เช่น อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ตและเครือข่ายเสมือนส่วนตวั  การบริการ
ออกแบบและพฒันาระบบความปลอดภยัของเครือข่าย ได้แก่ การออกแบบ การพฒันาและ               
การน าซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มาใช้เพื่อควบคุมการเข้าถึง ข้อมูลและโปรแกรมและ                     
เพื่อการแลกเปลีย่นข้อมลูอยา่งปลอดภยัระหวา่งเครือขา่ย 

62012 กิจกรรมกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้น                 
โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ำย) 
การพฒันาซอฟต์แวร์เพื่อให้ตรงกบัความต้องการของผู้ ใช้  การออกแบบโครงสร้างและเนือ้หา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ /หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นในการสร้างและ              
ใช้งาน ซอฟต์แวร์ระบบ (รวมถึงโปรแกรมสว่นปรับปรุงและโปรแกรมเสริม) ซอฟต์แวร์ประยกุต์ 
(รวมถึงโปรแกรมส่วนปรับปรุงและโปรแกรมเสริม) ฐานข้อมูล การแก้ไขและการปรับแต่ง
ซอฟต์แวร์ที่มีอยูเ่พื่อสามารถน าไปใช้งานกบัระบบสารสนเทศของลกูค้าได้อยา่งเหมาะสม รวมถึง
การให้ความช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ 

6202  กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกำรจัดกำรสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
คอมพิวเตอร์  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมที่เก่ียวกับการวางแผนและออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถบูรณาการ      
กับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเข้าไว้ด้วยกัน  หน่วยที่จัดอยู่ใน       
หมูย่อ่ยนีอ้าจเป็นผู้จดัหาสว่นประกอบท่ีเป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบ ซึง่ถือวา่เป็นสว่นหนึ่งของ
การบริการแบบบูรณาการหรืออาจจัดหาโดยบุคคลภายนอกหรือจากผู้ขาย  หน่วยดงักล่าวส่วนใหญ่         
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มีหน้าที่ติดตัง้ระบบและฝึกสอน ตลอดจนสนบัสนนุหรือช่วยเหลือผู้ ใช้ระบบและยงัรวมถึงการให้บริการ
บริหารและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ /หรืออุปกรณ์ด้านการประมวลผลของลูกค้า เช่นเดียวกับ          
การให้บริการด้านอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การดแูลระบบเครือขา่ยและระบบฐานข้อมลู 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การขายคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ดหูมูย่อ่ย 4651, 4741 
- การติดตัง้คอมพิวเตอร์เมนเฟรมและคอมพิวเตอร์ที่คล้ายกนั ดหูมูย่อ่ย 3320 
- การติดตัง้คอมพิวเตอร์สว่นบคุคล ดหูมูย่อ่ย 6209 
- การติดตัง้ซอฟต์แวร์ ดหูมูย่อ่ย 6209 
62021 กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ 

การให้ค าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัฮาร์ดแวร์ เช่น  ความต้องการของ
ระบบทางด้านฮาร์ดแวร์และการบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ การบริการแบบครบวงจร  การบริการ       
รวมระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การวิเคราะห์ระบบปัจจุบนัของลกูค้า การประเมินความต้องการ
ระบบในปัจจุบันและอนาคต การบริการทางเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะทางให้แก่ลูกค้า  
รวมถึงจดัท าเอกสารเพื่อศึกษาความสามารถในการรองรับการใช้งาน ประสิทธิภาพการท างาน
หรือระบบรักษาความปลอดภยั 

62022 กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนซอฟต์แวร์ 
การให้ค าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ซอฟต์แวร์ ความต้องการของระบบทางด้านซอฟต์แวร์และการจดัซือ้ซอฟต์แวร์ ความปลอดภยั
ของระบบ การบริการความรู้ความช านาญทางด้านซอฟต์แวร์และบริการสนบัสนนุทางเทคนิค  
การให้ความช่วยเหลอืลกูค้าในการใช้งานหรือแก้ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ การบริการอพัเกรด 

62023 กิจกรรมกำรจัดกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนคอมพิวเตอร์ 
การจดัการและดแูลโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน ณ สถานที่ของลกูค้า รวมถึง
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย การจัดการและดูแลระบบเครือข่ายสื่อสารและ           
การเช่ือมตอ่อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ส าหรับวิเคราะห์ปัญหาด้านเครือขา่ย การเก็บรวบรวมสถิติเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพและการใช้งานระบบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายให้คล่องตัวยิ่งขึน้  รวมถึงระบบรักษา           
ความปลอดภยัที่ควบคมุจากระยะทางไกล หรือบริการด้านความปลอดภยัที่เก่ียวข้อง การจดัการ
และด าเนินงานระบบคอมพิวเตอร์ของลกูค้าประจ าวนั 
 

6209 62090 กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ  
กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้      
ในที่อื่น เช่น การกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์ (โดยเน้นเร่ืองความเสียหายจากภัยพิบตัิที่จะมี
ผลกระทบกับระบบสารสนเทศ) การติดตัง้ซอฟต์แวร์ การติดตัง้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ
อปุกรณ์ตอ่พว่งและการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
- การติดตัง้คอมพิวเตอร์เมนเฟรมและคอมพิวเตอร์ที่คล้ายกนั ดหูมูย่อ่ย 3320 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดหูมูย่อ่ย 6201 
- การให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ดหูมูย่อ่ย 6202 
- การจดัการสิง่อ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ ดหูมูย่อ่ย 6202 
- การประมวลผลข้อมลูและการสร้างแมข่า่ย ดหูมูย่อ่ย 6311 
 

63 กิจกรรมกำรบริกำรสำรสนเทศ  
หมวดยอ่ยนีร้วมถึงกิจกรรมที่เก่ียวกบัการค้นหาเว็บท่า กิจกรรมการประมวลผลข้อมลูและการสร้างแม่ข่าย 

รวมทัง้กิจกรรมอื่นๆ ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการบริการสารสนเทศเป็นหลกั 
 

631 กำรประมวลผลข้อมูล กำรสร้ำงแม่ข่ำยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เว็บท่ำ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมที่เก่ียวกับการให้บริการจดัหาโครงสร้างขัน้พืน้ฐานส าหรับการสร้างแม่ข่าย  บริการ
ประมวลผลข้อมูลและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  รวมทัง้การให้ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและเว็บท่าอื่นๆ         
บนอินเทอร์เน็ต 
 
6311 กำรประมวลผลข้อมูล กำรสร้ำงแม่ข่ำยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมที่เก่ียวกับการให้บริการจัดหาโครงสร้างขัน้พืน้ฐานส าหรับการสร้างแม่ข่าย  
บริการประมวลผลข้อมลูและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง โดยรวมถึงกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงในด้านการสร้าง      
แม่ข่าย เช่น แม่ข่ายเว็บ การใช้และการบริการจดัหาแม่ข่ายการอ านวยความสะดวกในการใช้บริการ
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่แบบร่วมใช้ตามเวลาร่วมกบัลกูค้า กิจกรรมด้านการประมวลผลข้อมลู รวมถึง    
การประมวลผลแบบสมบูรณ์และการเขียนรายงานจากข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าหรือการให้บริการ
ประมวลผลข้อมลูแบบอตัโนมตัิและบริการด้านการป้อนข้อมลู 
63111 กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรและประมวลผลข้อมูล 

การบริการประมวลผลข้อมลูจากข้อมลูของลกูค้าพร้อมทัง้ออกรายงานผลการบริการน าเข้าข้อมลู 
การบริการประมวลผลฐานข้อมลู การบริการประมวลผลแบบแบง่เวลา ด้วยเคร่ืองเมนเฟรมให้กบั
ลกูค้า การบริการน าข้อมูลมาบริหารจัดการต่อ เช่น สร้างแบบจ าลองข้อมูล จัดผงัข้อมูล           
ท าเหมืองข้อมลูและสถาปัตยกรรมระบบ 

63112 กิจกรรมกำรสร้ำงแม่ข่ำย 
การบริการโครงสร้างพืน้ฐานในการจดัท าโฮสต์ให้กบัเว็บไซต์และแฟ้มข้อมลูของลกูค้าที่เก่ียวข้อง
เพื่อใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเช่ือถือได้เมื่อเช่ือมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต  การบริการรับฝาก
เซิร์ฟเวอร์ การบริการจดัเก็บข้อมลูหรือการส ารองข้อมลู การบริการถ่ายทอดสดสญัญาณภาพ
และสญัญาณเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ลกูค้าสามารถรับฟังรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทัว่โลก
ทัง้แบบถ่ายทอดสดและแบบ On Demand ที่สามารถเรียกดยู้อนหลงัได้ 
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63113 กำรบริกำรเป็นตลำดกลำงในกำรซือ้ขำยสินค้ำ/บริกำรโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (e-marketplace) 
บริการ เ ป็นตลาดกลางในการซื อ้ขายสิน ค้า /บ ริการ  โดยวิ ธีการใ ช้สื่ ออินเทอร์ เน็ต                        
(e-marketplace) คือ เว็บไซต์ที่เป็นศนูย์กลางในการรวบรวมสินค้าและร้านค้าจ านวนมาก เพื่อ
เป็นสื่อกลางในการซือ้ - ขายสินค้าระหว่างกัน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเสนอซือ้หรือ         
ขายสนิค้า และให้บริการเว็บไซต์ส าเร็จรูป เพื่อให้ผู้ประกอบการเปิดหน้าร้านออนไลน์บนเว็บไซต์
ตลาดกลางขายสนิค้าหรือบริการตา่งๆ 
 

6312 63120 เว็บท่ำ (web portals) 
การด าเนินงานของเวบ็ไซต์ที่ใช้เคร่ืองมือด้านการค้นหาเพื่อสร้างและเก็บรักษาฐานข้อมลูเก่ียวกบั
รายช่ือและเนือ้หาที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตที่มีจ านวนมากขึน้อย่างต่อเนื่องได้โดยสะดวก รวมทัง้      
การด าเนินงานของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท าหน้าที่เสมือนเป็นเว็บท่าบนอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกนั เช่น 
เว็บไซต์ของสือ่ที่น าเสนอข้อมลูสาระท่ีต้องปรับให้ทนัสมยัตามระยะเวลา 
 

639 กิจกรรมกำรบริกำรสำรสนเทศอื่นๆ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมของตวัแทนส านกัข่าว ห้องสมดุและหอจดหมายเหตุและกิจกรรมบริการข้อมูลอื่นๆ       
ที่เหลอื 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมห้องสมดุและหอจดหมายเหต ุดหูมูย่อ่ย 9101 
 
6391 กิจกรรมส ำนักข่ำว  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมบริษัทขายข่าวและตัวแทนของส านักข่าวในการผลิตข่าว  ภาพข่าวและ          
บทความพิเศษให้สือ่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมของช่างภาพหนงัสอืพิมพ์อิสระ ดหูมูย่อ่ย 7420 
- กิจกรรมของผู้สือ่ขา่วอิสระ ดหูมูย่อ่ย 9000 
63911 กิจกรรมส ำนักข่ำวสื่อสิ่งพิมพ์ 

กิจกรรมส านกัข่าวในการจดัหาข่าว (การสมัภาษณ์ การเขียนข่าว ภาพข่าว) ไปยงัสื่อสิ่งพิมพ์ 
(เช่น หนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ) 

63912 กิจกรรมส ำนักข่ำวสื่อโสตทัศน์ 
กิจกรรมส านกัข่าวในการจดัหาข่าว (การสมัภาษณ์ การเขียนข่าว ภาพข่าว) ไปยงัสื่อโสตทศัน์ 
(เช่น วิทย ุโทรทศัน์ ฯลฯ) ในรูปแบบของภาพเคลือ่นไหวและเสยีง 
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6399 63990 กิจกรรมบริกำรสำรสนเทศอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น เช่น การให้บริการข้อมลูทางโทรศพัท์ การให้บริการ
ค้นหาข้อมลู โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้างรวมทัง้การให้บริการตดัข่าว การพิมพ์ข่าว
ที่ตดัไว้ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ ดหูมูย่อ่ย 8220 
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หมวดใหญ่ K :  กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย 
 (Financial and insurance activities) 
 

หมวดใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมบริการทางการเงิน รวมทัง้การประกนัภยั การประกนัภยัต่อและกิจกรรมกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญ รวมทัง้กิจกรรมสนับสนุนบริการทางการเงิน  นอกจากนัน้ยังรวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับ             
การถือครองสนิทรัพย์ เช่น กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้และกิจกรรมของทรัสต์ กองทนุและกิจกรรมทางการเงินท่ีคล้ายกนั 

 
64 กิจกรรมบริกำรทำงกำรเงนิ ยกเว้น กำรประกันภยัและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ  

หมวดย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมของการจัดหาแหลง่เงินทุนและการจดัสรรเงินกองทนุต่างๆ  นอกเหนือไปจาก
วตัถปุระสงค์ของการประกนัภยัหรือกองทนุบ าเหน็จบ านาญหรือการประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

หมำยเหตุ - สถาบนัของรัฐ มีบทบาทส าคญัในการก าหนดการจดักลุม่ภายในหมวดยอ่ยนี ้
 

641 ตัวกลำงทำงกำรเงนิ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการได้มาซึ่งแหล่งเงินทนุในรูปของเงินฝากที่สามารถโอนได้  เช่น แหลง่เงินทนุที่มีระยะเวลา          
ที่แน่นอนและได้รับเงินที่ท าเป็นปกติทุกวนัและได้เงินมาจากแหล่งที่มิใช่สถาบนัทางการเงินนอกเหนือไปจาก         
การได้เงินทนุมาจากธนาคารกลาง 
 
6411 64110 ธนำคำรกลำง  

กิจกรรมตา่งๆ ของธนาคารกลาง (ธนาคารแหง่ประเทศไทย) ด้วยการออกธนบตัรและการบริหาร
จดัการเงินตราของประเทศ การติดตามและการควบคมุปริมาณเงิน การด าเนินงานรับฝากเงิน     
ที่ใ ช้ เพื่อการหักบัญชีระหว่างสถาบันการเงินต่างๆ  การก ากับดูแลการด าเนินงาน                       
ของธนาคารต่างๆ การด ารงเงินส ารองระหว่างประเทศของทางการ  รวมทัง้ปฏิบตัิงานในฐานะ
เป็นนายธนาคารของรัฐบาล ทัง้นี ้ กิจกรรมของธนาคารกลางอาจจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม               
ตามสภาพการณ์ 
 

6419  ตัวกลำงทำงกำรเงนิอื่นๆ  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการรับฝากเงินและ/หรือการรับเงินในลกัษณะเดียวกบัการรับฝากเงินหรือการให้สินเช่ือ 
การให้สินเช่ือดงักล่าวมีหลายประเภท เช่น เงินกู้  รับจ านองอสงัหาริมทรัพย์ บตัรเครดิต ฯลฯ                     
กิจกรรมตา่งๆ เหลา่นัน้ด าเนินการโดยสถาบนัทางการเงินอื่นๆ ที่มิใช่ธนาคารกลาง เช่น ธนาคารพาณิชย์ 
ธนาคารออมสนิ สหกรณ์ออมทรัพย์ หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมไปรษณีย์ธนวรรตและไปรษณีย์ออมทรัพย์  
การให้สินเช่ือเพื่อการซือ้ที่อยู่อาศัยโดยสถาบันทางการเงินที่มีบริการรับฝากและถอนเงิน  กิจกรรม                    
ด้านตัว๋แลกเงิน 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยัโดยไมบ่ริการรับฝากเงิน ดหูมูย่อ่ย 6492 
- การด าเนินธุรกรรมเก่ียวกบับตัรเครดิตและธุรกรรมการช าระเงิน ดหูมูย่อ่ย 6619 
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64191 ธนำคำรพำณิชย์  
บริษัทมหาชนจ ากัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์  ธนาคารพาณิชย์                  
เพื่อรายยอ่ย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลกูของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศ สาขาของธนาคาร
ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และหมายความรวมถึงสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้ในและตา่งประเทศ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

64192 บริษัทเงนิทุน  
บริษัทมหาชนจ ากัดที่ได้ รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ                     
สถาบนัการเงิน 

64193 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
บริษัทมหาชนจ ากดัที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 

64194 ธนำคำรเฉพำะกิจ 
ธนาคารของภาครัฐที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตัง้ขึน้โดยอยู่ภายใต้การดแูลของกระทรวงการคลงั    
มีวตัถปุระสงค์เฉพาะของแต่ละสถาบนัฯ ในการด าเนินการตามแต่ที่จะได้ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
นอกจากนีย้งัมีหน้าที่ในการด าเนินการตามนโยบายของรัฐเพื่อพฒันา  สง่เสริมเศรษฐกิจและ
สนับสนุนการลงทุน เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร      
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย ดกิูจกรรม 64921 

64195 สหกรณ์ที่เป็นตัวกลำงทำงกำรเงนิ 
สถาบนัการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกนัหรือที่อาศยัอยู่ในชุมชน
เดียวกนั มีวตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริมให้สมาชิกรู้จกัการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจ าเป็น
หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยตามหลกัการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั รวมถึง
สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน 
 

642 6420 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงกิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ ได้แก่ หนว่ยทางธุรกิจที่ครอบครองสนิทรัพย์ของบริษัทในกลุม่ 
(การเป็นเจ้าของทุนของบริษัทที่มีอ านาจควบคุม) ซึ่งกิจกรรมหลกัคือ เป็นเจ้าของกลุม่ บริษัทโฮลดิง้              
ในหมูย่อ่ยนีไ้มใ่ห้บริการอื่นแก่บริษัทท่ีตนเป็นผู้ ถือหุ้น เช่น ไมบ่ริหารหรือจดัการ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การบริหารจัดการบริษัทและวิสาหกิจ  การวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของบริษัท                         

ดหูมูย่อ่ย 7010 
64201 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ที่ลงทุนในธุรกิจกำรเงนิเป็นหลกั 

กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ที่ครอบครองสินทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มที่ด าเนินงานในธุรกิจ                
การเงินเป็นหลกั 
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64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจกำรเงนิเป็นหลกั 
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ที่ครอบครองสินทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มที่ไม่ได้ด าเนินงานในธุรกิจ
การเงินเป็นหลกั เช่น เกษตร ป่าไม้และประมง ท าเหมืองแร่และเหมืองหิน การผลิตไฟฟ้า ประปา 
และการจัดการของเสีย ก่อสร้าง สารสนเทศและการสื่อสาร อสงัหาริมทรัพย์ การค้าและ              
ธุรกิจการบริการอื่นๆ 
 

643 6430  ทรัสต์ กองทุนและกิจกรรมทำงกำรเงนิประเภทอื่นๆ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงนิติบุคคลที่ถูกจัดตัง้ขึน้ในลักษณะที่เป็นกองทุนเพื่อถือหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์                  
ทางการเงินอื่นๆ แทนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับผลประโยชน์โดยไมม่ีการบริหารกองทนุหลกัทรัพย์ดงักลา่วนีจ้ดัขึน้
เพื่อตอบสนองการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ความหลากหลาย ความเสี่ยง ผลตอบแทนและ                
ความไม่แน่นอนของราคา  การด าเนินการดังกล่าวจะได้รับดอกเบีย้  เงินปันผลและรายได้จาก                 
สินทรัพย์อื่นๆ แต่มีการจ้างงานน้อยมากหรือไม่มีเลย และไม่มีรายได้จากการบริการ หมู่ย่อยนีร้วมถึง
กองทุนเปิด กองทุนปิด ทรัสต์ (ทรัพย์สินที่ให้ตวัแทนของผู้ รับประโยชน์บริหารจัดการภายใต้ข้อตกลง               
ที่ก าหนดไว้) กองทนุหนว่ยลงทนุ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กองทุนและทรัสต์ที่มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ  ดูหมู่ย่อยในการจัดประเภทมาตรฐาน

อตุสาหกรรมสากลท่ีระบกิุจกรรมหลกั 
- กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ ดหูมูย่อ่ย 6420 
- กองทนุบ าเหน็จบ านาญ ดหูมูย่อ่ย 6530 
- การจดัการกองทนุ ดหูมูย่อ่ย 6630 
64301 กองทุน 

นิติบคุคลที่ถกูจดัตัง้ขึน้ในลกัษณะที่เป็นกองทนุเพื่อถือหลกัทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ  
แทนผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับผลประโยชน์  โดยไม่มีการบริหารกองทุนหลกัทรัพย์ดังกล่าวนีจ้ัดขึน้                    
เพื่อตอบสนองการลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ความหลากหลาย ความเสี่ยง ผลตอบแทนและ
ความไม่แน่นอนของราคา การด าเนินการดงักล่าวจะได้รับดอกเบีย้  เงินปันผลและรายได้จาก
สนิทรัพย์อื่นๆ แตม่ีการจ้างงานน้อยมากหรือไม่มีเลย และไม่มีรายได้จากการบริการ กองทนุเปิด 
กองทนุปิด กองทนุหนว่ยลงทนุ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กองทนุบ าเหน็จบ านาญ ดกิูจกรรม 65300 
- การจดัการกองทนุ ดหูมูย่อ่ย 6630 

64302 ทรัสต์ 
ทรัพย์สนิท่ีให้ตวัแทนของผู้ รับประโยชน์บริหารจดัการภายใต้ข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การจดัการทรัสต์ ดหูมูย่อ่ย 66199 
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64309 กิจกรรมทำงกำรเงนิประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
กิจกรรมทางการเงินประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น ที่ด าเนินการคล้ายทรัสต์หรือ
กองทนุ 
 

649 กิจกรรมบริกำรทำงกำรเงนิประเภทอื่นๆ ยกเว้น กำรประกันภยัและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมบริการทางการเงินที่นอกเหนือไปจากบริการที่ด าเนินการโดยสถาบันการเงิน  
(Monetary Institutions) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการประกนัภยัและกองทนุบ าเหน็จบ านาญ ดหูมวดยอ่ย 65 
 
6491  สัญญำเช่ำทำงกำรเงนิ  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการให้เช่าสนิทรัพย์ที่มีการท าสญัญาเช่า ที่มีลกัษณะเดียวกบัการให้สินเช่ือทางการเงิน 
ซึ่งครอบคลมุตลอดอายุของสินทรัพย์ที่อาจคาดหมายได้และผู้ เช่าได้รับผลประโยชน์ทัง้หมด  รวมทัง้           
รับความเสีย่งทัง้หมดในการเป็นเจ้าของสนิทรัพย์นัน้กรรมสทิธ์ิในสนิทรัพย์ดงักลา่วนัน้อาจจะถกูโอนหรือ            
ไม่โอนก็ได้ การให้เช่าสินทรัพย์ดงักล่าวครอบคลมุค่าใช้จ่ายต่างๆ  บางส่วนหรือทัง้หมด รวมทัง้                   
ดอกเบีย้ด้วย 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้เช่าสนิทรัพย์เพื่อด าเนินการตามประเภทของสนิทรัพย์ ดหูมวดยอ่ย 77 
64911 สัญญำเช่ำทำงกำรเงนิส ำหรับยำนยนต์ 

การท าสัญญาเช่าที่มีลักษณะเดียวกับการให้สินเช่ือทางการเงินเพื่อซือ้ยานยนต์ทัง้ชนิด                  
สว่นบคุคลและเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถยนต์ รถตู้ รถบรรทกุ รถพว่ง รวมถึงจกัรยานยนต์ 

64912 สัญญำเช่ำทำงกำรเงนิส ำหรับเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพื่อกำรด ำเนินธุรกิจ 
การท าสัญญาเช่าที่มีลักษณะเดียวกับการให้สินเช่ือทางการเงินเพื่อซือ้เคร่ืองจักรอุปกรณ์        
การผลิต การเกษตร เคร่ืองจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
เคร่ืองใช้ส านกังาน เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพื่อการด าเนินธุรกิจอื่นๆ 

64913 สัญญำเช่ำทำงกำรเงนิส ำหรับสนิค้ำอุปโภค (ยกเว้น ยำนยนต์และจักรยำนยนต์) 
การท าสัญญาเช่าที่มีลักษณะเดียวกับการให้สินเ ช่ือทางการเงินเพื่อซื อ้สินค้าอุปโภค           
(ยกเว้น  ยานยนต์และจักรยานยนต์) สินค้าในกลุ่มนีจ้ะเป็นสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนหรือ              
จ าเป็นตอ่ชีวิตประจ าวนั เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ 
 

6492 กำรให้สินเชื่อประเภทอื่นๆ  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงกิจกรรมบริการทางการเงินที่เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยสถาบนัที่ไม่ใช่ตวักลางทางการเงิน  
ซึ่งการให้สินเช่ือดงักล่าวสามารถกระท าได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินกู้  สินเช่ือ เพื่อการซือ้ที่อยู่อาศยั   
บตัรเครดิต ฯลฯ สถาบนัดงักลา่วให้บริการต่างๆ ดงัต่อไปนี ้คือ การให้สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค     
การให้สินเช่ือเพื่อการค้าระหว่างประเทศ การให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่โรงงานอตุสาหกรรมโดยธนาคาร
เพื่อการอตุสาหกรรม การให้กู้ยืมเงินนอกระบบธนาคาร การให้สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยัโดยสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจที่ไมม่ีบริการรับฝากเงิน โรงรับจ าน าและนายหน้ารับจ าน า 
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แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้สินเ ช่ือเพื่อการซื อ้ที่อยู่อาศัยโดยสถาบันการเ งินเฉพาะกิจที่มีบ ริการรับฝากเ งิน                       

ดหูมูย่อ่ย 6419 
- การให้เช่าสนิทรัพย์เพื่อการด าเนินงานตามประเภทของสนิทรัพย์ ดหูมวดยอ่ย 77 
- กิจกรรมการให้สนิเช่ือโดยองค์กรสมาชิก ดหูมูย่อ่ย 9499 
64921 กำรให้สนิเชื่อเพื่อกำรค้ำและกำรลงทุน 

กิจกรรมบริการทางการเงินเพื่อให้สินเช่ือ  ค า้ประกัน รับประกันความเสี่ยงที่ด าเนินงาน            
โดยสถาบันที่ไม่ใช่ตัวกลางทางการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้โดยอยู่ภายใต้การดูแล         
ของกระทรวงการคลงัที่มีการให้สินเช่ือเพื่อการค้าระหว่างประเทศ  เช่น ธนาคารเพื่อการสง่ออก
และน าเข้าแหง่ประเทศไทย รวมทัง้บริการค า้ประกนัหนีส้นิ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การให้สินเช่ือเพื่อการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ              

ที่มีบริการรับฝากเงิน ดหูมูย่อ่ย 6419 
64922 กำรให้สนิเชื่อเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 

กิจกรรมบริการทางการเงินเพื่อการให้กู้ยืม ที่ด าเนินงานโดยสถาบนัที่ไม่ใช่ตวักลางทางการเงิน      
ที่มีการให้สนิเช่ือเพื่อการอปุโภคบริโภค 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การให้สนิเช่ือเพื่อการอปุโภคบริโภคโดยสถาบนัการเงินท่ีมีบริการรับฝากเงิน ดหูมูย่อ่ย 6419 

64923 กำรให้สนิเชื่อเพื่อกำรซือ้ที่อยู่อำศัย 
กิจกรรมบริการทางการเงินเพื่อการให้กู้ยืม ที่ด าเนินงานโดยสถาบนัที่ไม่ใช่ตวักลางทางการเงิน      
ที่มีการให้สนิเช่ือเพื่อการซือ้ที่อยูอ่าศยั เช่น บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การให้สนิเช่ือเพื่อการซือ้ที่อยูอ่าศยัโดยสถาบนัการเงินท่ีมีบริการรับฝากเงิน ดหูมูย่อ่ย 6419 

64924 กำรให้สนิเชื่อบัตรเครดิต 
การให้สินเช่ือบัตรเครดิตโดยสถาบันที่ไม่ใช่ตัวกลางทางการเงินแก่ผู้ ถือบัตรเครดิตเพื่อใช้               
ในการซือ้สนิค้าและบริการ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การให้เสนิเช่ือบตัรเครดิตโดยสถาบนัการเงินท่ีมีบริการรับฝากเงิน ดหูมูย่อ่ย 6419 

64925 กำรบริกำรของโรงรับจ ำน ำ 
สถานประกอบการที่ด าเนินการภายใต้กฎหมายวา่ด้วยโรงรับจ าน าทัง้ของราชการและเอกชน เช่น 
สถานธนานเุคราะห์ สถานธนานบุาล และโรงรับจ าน าเอกชนอื่นๆ 

64929 กำรให้สนิเชื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
กิจกรรมของนายหน้าเงินกู้  กิจกรรมการให้กู้ยืมเงินนอกระบบธนาคาร รับขายฝาก การให้สินเช่ือ
ประเภทอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  
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6499 กิจกรรมบริกำรทำงกำรเงินประเภทอื่นๆ ยกเว้น กำรประกันภัยและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ      
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมบริการทางการเงินประเภทอื่นๆ  ซึ่งให้บริการเก่ียวกับการให้เงินทุน
นอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน เช่น ธุรกรรมแฟคตอร่ิง การท าสญัญาแลกเปลี่ยนกระแสเงินในอนาคต
ระหวา่งคูส่ญัญา สญัญาสทิธิแหง่การเลือกซือ้หรือขายหลกัทรัพย์อ้างอิงและการจดัการธุรกรรมการเงิน
เพื่อป้องกนัความเสีย่งอื่นๆ กิจกรรมของบริษัทท่ีท าธุรกิจกิจกรรมการลงทนุท่ีเป็นกิจกรรมของตนเอง เช่น 
ผา่นทางธุรกิจเงินร่วมลงทนุ ชมรม นกัลงทนุ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- สญัญาเช่าทางการเงิน ดหูมูย่อ่ย 6491 
- การท าธุรกิจหลกัทรัพย์ในนามของผู้อื่น ดหูมูย่อ่ย 6612 
- การซือ้ขายแลกเปลีย่น การให้เช่าแบบลสีซิ่งและการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ ดหูมวดยอ่ย 68 
- การเรียกเก็บเงินตามใบเสร็จที่ไมม่ีหนีค้้างจ่าย ดหูมูย่อ่ย 8291 
- กิจกรรมการให้เงินยืมแก่สมาชิกขององค์กร ดหูมูย่อ่ย 9499 
64991 กิจกรรมกำรให้เงนิทุนนอกเหนือจำกกำรให้กู้ยมืเงนิ 

กิจกรรมบริการทางการเงินประเภทอื่นๆ  ซึ่งให้บริการเก่ียวกับการให้เงินทุนมากกว่า                
การให้กู้ยืมเงิน เช่น ธุรกรรมแฟคตอร่ิง การท าสญัญาแลกเปลี่ยน กระแสเงินในอนาคตระหว่าง
คูส่ญัญา สญัญาสิทธิแห่งการเลือกซือ้หรือขายหลกัทรัพย์อ้างอิงและการจดัการธุรกรรมการเงิน
เพื่อป้องกนัความเสีย่งอื่นๆ กิจกรรมของบริษัทท่ีรับซือ้ประกนัของผู้ที่ใกล้เสยีชีวิต 

64992 กิจกรรมกำรลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเอง 
การด าเนินกิจกรรมการลงทนุที่เป็นกิจกรรมของตนเอง เช่น ธุรกิจเงินร่วมลงทนุชมรมนกัลงทนุ 
รวมถึงกิจกรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ลงทนุเป็นของตนเอง ซึ่งด าเนินงานผ่านนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ 

64999 กิจกรรมบริกำรทำงกำรเงินประเภทอื่นๆ (ยกเว้น กิจกรรมกำรประกันภัยและ        
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
กิจกรรมวาณิชธนกิจ กิจกรรมบริการทางการเงินประเภทอื่นๆ ยกเว้น กิจกรรมการประกนัภยัและ
กองทนุบ าเหน็จบ านาญ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 

65 กำรประกันภยั กำรประกันภยัต่อและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ ยกเว้น กำรประกันสังคมภำคบังคับ  
หมวดย่อยนีร้วมถึงการรับประกันแบบเงินรายปีและกรมธรรม์ประกันภยั  รวมทัง้เบีย้ประกันภยัที่ลงทุน         

ในสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อที่จะใช้จ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนในอนาคตและเงินส ารองต่างๆ ส าหรับ               
การประกนัภยัและการประกนัภยัตอ่ 

 
651 กำรประกันภยั 

หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการประกันชีวิตและการประกันชีวิตต่อ  ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีส่วนที่เป็นการออมทรัพย์ และ         
การประกนัวินาศภยั 
 

  



 

 
367 

6511 65110 กำรประกันชีวิต  
กรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบเงินรายปี กรมธรรม์ประกนัชีวิต กรมธรรม์ประกนัทพุพลภาพ กรมธรรม์
ประกนัภยัอบุตัิเหตคุุ้มครองการเสียชีวิตหรือการสญูเสียอวยัวะ  (ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสว่นที่เป็น   
การออมทรัพย์) 
 

6512 65120 กำรประกันวินำศภยั 
การให้บริการทางด้านการประกันภัยอื่นๆ  ที่นอกเหนือไปจากการประกันชีวิต ได้แก่                  
การประกันภัยอุบตัิเหตุและการประกันอคัคีภัย การประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบตัิเหตุ       
การเดินทาง การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเล                
การประกนัภยัเคร่ืองบินและการประกนัภยัขนส่งสินค้า การประกันภยัการสญูเสียทางการเงิน
และการประกนัภยัความรับผิด 
 

652 6520 65200 กำรประกันภยัต่อ  
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการรับโอนความเสี่ยงภยับางส่วนหรือทัง้หมดของกรมธรรม์ประกันภัย       
ซึง่มีการรับประกนัภยัโดยบริษัทประกนัภยัอื่นมาก่อนหน้า 
 

653 6530 65300 กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ (ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกำรเกษียณอำยุหรือกำรชรำภำพ)  
นิติบคุคลที่ถกูจดัตัง้ขึน้ในลกัษณะที่เป็นกองทนุ (เช่น กองทนุ แผนและ/หรือโครงการ) ซึ่งจดัให้มี
ขึน้เพื่อให้รายได้หลงัเกษียณอายุจากการท างานโดยเฉพาะส าหรับลกูจ้างหรือสมาชิก  รวมถึง     
แผนบ าเหน็จบ านาญแบบก าหนดผลประโยชน์ทดแทนและแผนการออมส่วนบุคคลที่ก าหนด
ผลประโยชน์ตามจ านวนเงินออมของสมาชิก รวมถึงแผนผลประโยชน์ของลกูจ้าง กองทนุบ าเหน็จ
บ านาญและแผนการออม แผนการออมเพื่อการเกษียณอาย ุ
แต่ไม่รวมถงึ 
- การจดัการกองทนุบ าเหน็จบ านาญ ดหูมูย่อ่ย 6630 
- แผนกองทนุประกนัสงัคมภาคบงัคบั ดหูมูย่อ่ย 8430 
 

66 กิจกรรมสนับสนุนบริกำรทำงกำรเงนิและกิจกรรมกำรประกันภยั  
หมวดย่อยนีร้วมถึงการให้บริการที่เก่ียวข้องหรือสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกิจกรรมบริการทางการเงิน             

แต่ไม่ได้ให้บริการทางการเงินด้วยตนเอง การจดัประเภทของกิจกรรมในหมวดย่อยนีจ้ดัตามชนิดของธุรกรรม     
ทางการเงินหรือประเภทของเงินทนุเป็นส าคญั 

 
661 กิจกรรมที่ช่วยเสริมกิจกรรมกำรบริกำรทำงกำรเงนิ ยกเว้น กำรประกันภยัและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ  

หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการด าเนินการในตลาดการเงิน ทัง้ทางด้านกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่ออ านวยความสะดวกในการซือ้ขายหุ้น สทิธิในการซือ้หรือขายหุ้น พนัธบตัรหรือสญัญาซือ้ขายสนิค้า 
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6611  กำรบริหำรงำนด้ำนตลำดกำรเงนิ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการด าเนินงานและการก ากับดูแลตลาดการเงินที่นอกเหนือจากอ านาจของรัฐ เช่น  
ตลาดซือ้ขายสินค้า ตลาดซือ้ขายสินค้าลว่งหน้า ตลาดตราสาร ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดสิทธิในการซือ้
หรือขายหุ้น/สนิค้า 
66111 กำรบริหำรงำนตลำดเงนิและตลำดทุน 

การบ ริหารงานและการก ากับดูแลตลาดการ เ งิ นที่ น อก เหนื อจากอ านาจของ รั ฐ                          
ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์และตราสารทนุอื่นๆ เช่น หุ้นทนุ หุ้นกู้  ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดตราสารหนี ้
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดกิูจกรรม 66121 

66112 กำรบริหำรงำนตลำดอนุพนัธ์ 
การบริหารงานและการก ากับดูแลตลาดการเงินที่นอกเหนือจากอ านาจของรัฐในการซือ้ขาย
สนิค้าลว่งหน้า ซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์ เช่น ตลาดสินค้าเกษตรลว่งหน้าแห่งประเทศไทย (ตสล.) 
บริษัทตลาดอนพุนัธ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (TFEX) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมนายหน้าซือ้ขายสญัญาซือ้ขายสนิค้าลว่งหน้าและตราสารอนพุนัธ์ ดกิูจกรรม 66122 

66113 กำรบริกำรควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนตลำดกำรเงนิ 
การบริหารงานและการก ากับดูแลตลาดการเงินที่นอกเหนือจากอ านาจของรัฐอื่นๆ  เช่น 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัการซือ้ขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า (กสล.) 
 

6612 กิจกรรมนำยหน้ำซือ้ขำยหลักทรัพย์และตรำสำรอนุพันธ์  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการท าหน้าที่ในตลาดการเงินในนามของผู้อื่น (เช่น การเป็นนายหน้าซือ้ขายหุ้น) และ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกนั การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การเป็นนายหน้าสญัญาซือ้ขายสินค้า 
กิจกรรมเก่ียวกบัการแลกเปลีย่นเงินตราและอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การท าธุรกรรมด้วยตนเองในตลาดการเงิน ดหูมูย่อ่ย 6499 
- การจดัการพอร์ตลงทนุ โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ดหูมูย่อ่ย 6630 
66121 กิจกรรมนำยหน้ำซือ้ขำยหลักทรัพย์ 

การท าหน้าที่ในตลาดการเงินในนามของผู้อื่น เช่น การเป็นนายหน้าซือ้ขายหุ้นและกิจกรรมอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกนั การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หนว่ยลงทนุในกองทนุรวม พนัธบตัร 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การท าธุรกรรมด้วยตนเองในตลาดการเงิน ดกิูจกรรม 64992 
- การจดัการพอร์ตการลงทนุ โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ดกิูจกรรม 66301 
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66122 กิจกรรมนำยหน้ำซือ้ขำยตรำสำรอนุพนัธ์ 
การท าหน้าที่ในการซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์ในนามผู้อื่น เช่น นายหน้าซือ้ขายตราสารอนุพนัธ์ 
นายหน้าซือ้ขายในตลาดสนิค้าเกษตรลว่งหน้าแหง่ประเทศไทย นายหน้าซือ้ขายสญัญาลว่งหน้า 

66123 กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ 
บริการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศที่ด าเนินงานโดยกิจการรับแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ
รวมถึงการซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศที่ด าเนินงานโดยสถาบนัการเงินท่ีมีบริการรับฝากเงิน 

ดหูมูใ่หญ่ 641 
 

6619 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมบริกำรทำงกำรเงนิ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่สนบัสนนุกิจกรรมบริการทางการเงินซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น  ได้แก่ 
การด าเนินธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมการช าระเงิน รวมทัง้การด าเนินธุรกรรมเก่ียวกบับตัรเครดิต 
บริการที่ปรึกษาการลงทุน บริการที่ปรึกษาและนายหน้าการจ านองอสงัหาริมทรัพย์  นอกจากนัน้           
ยงัรวมถึงบริการจดัการดแูลทรัพย์สิน บริการรับมอบอ านาจในการจดัการทรัพย์สิน และบริการดแูลและ
รักษาหลกัทรัพย์โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมของตวัแทนประกนัภยัและนายหน้า ดหูมูย่อ่ย 6622 
- การจดัการกองทนุ ดหูมูย่อ่ย 6630 
66191 บริกำรที่ปรึกษำกำรลงทุน 

บริการท่ีปรึกษาการลงทนุ บริการท่ีปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ บริการที่ปรึกษาธุรกิจการเงิน
และธุรกิจเงินร่วมลงทนุ บริการท่ีปรึกษาด้านการฟืน้ฟกิูจการ รวมทัง้จดัท าแผนฟืน้ฟกิูจการ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การด าเนินกิจกรรมธุรกิจเงินร่วมลงทนุ ดกิูจกรรม 64992 
- บริการให้ค าปรึกษาด้านการประกนัภยัและกองทนุบ าเหน็จบ านาญ ดกิูจกรรม 66290 
- บริการให้ค าปรึกษาด้านภาษี ดหูมูย่อ่ย 6920 

66192 กิจกรรมกำรประมวลผลและกำรเรียกช ำระเงนิส ำหรับธุรกรรมทำงกำรเงนิ 
กิจกรรมธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมการช าระเงิน รวมถึงธุรกรรมเก่ียวกบับตัรเครดิต 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการบริการข้อมลูเครดิตและบริการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ ดกิูจกรรม 82912 

66193 บริกำรดูแลและรักษำหลักทรัพย์ 
บริการดูแลและรักษาหลกัทรัพย์ รวมถึงบริการดูแลรักษาทรัพย์สินโดยได้รับค่าธรรมเนียม       
ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

66199 กิจกรรมอื่นๆ ที่ ช่วยเสริมกิจกรรมกำรให้บริกำรทำงกำรเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้         
ในที่อื่น 
บริการที่ปรึกษาและนายหน้าการจ านองอสังหาริมทรัพย์  บริการจัดการดูแลทรัพย์สิน               
บริการรับมอบหมายอ านาจในการจดัการทรัพย์สนิ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
- การประเมินความเสีย่งภยัและมลูคา่ความเสยีหาย ดกิูจกรรม 66210 
- การจดัการกองทนุ ดหูมูย่อ่ย 6630 
- การประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์ ดหูมูย่อ่ย 6820 
- การประเมินราคาที่นอกเหนือไปจากการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์และการประกันภัย      

ดกิูจกรรม 74909 
 

662 กิจกรรมที่ช่วยเสริมกำรประกันภยัและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการด าเนินการในฐานะที่เป็นตวัแทนประกันภยัหรือนายหน้าประกันภัย  ในการเสนอขาย
กรมธรรม์แบบเงินรายปีหรือแบบอื่นๆ หรือการจดัให้มีซึง่ผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรับลกูจ้าง และรวมไปถึงกิจกรรม
การให้บริการที่เ ก่ียวข้องกับการประกันภัยและการจ่ายบ านาญ  เช่น การจัดการตกลงเร่ืองการชดใช้                  
คา่สนิไหมทดแทนและการเจรจากบับคุคลที่สามที่เก่ียวข้อง 
 
6621 66210 กำรประเมินควำมเสี่ยงภยัและมูลค่ำควำมเสียหำย  

การให้บริการทางด้านการบริหารการประกันภยั  เช่น การประเมินมูลค่าความเสียหายและ       
การจัดการตกลงเร่ืองการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  ซึ่งรวมถึงการประเมินการเรียกร้อง                 
ค่าสินไหมทดแทน เช่น การเจรจาตกลงเก่ียวกบัค่าสินไหมทดแทน การประเมินความเสี่ยงภยั 
การประเมินภยัและมลูคา่ความเสยีหาย การเฉลีย่และตกลงค่าสินไหมทดแทน รวมทัง้การเจรจา
ตกลงเก่ียวกบัคา่สนิไหมทดแทนในการประกนัภยั 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์ ดหูมูย่อ่ย 6820 
- การประเมินราคาเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 7490 
- บริการสบืสวน ดหูมูย่อ่ย 8030 
 

6622 กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำประกันภยั  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมของตวัแทนประกนัภยัและนายหน้า  (คนกลางประกันภยั) ในการเสนอขาย      
การชีช้่องหรือชักชวนเพื่อให้มีการซือ้ประกันชีวิตแบบเงินรายปี  การประกันภยัประเภทต่างๆ หรือ          
การเอาประกนัภยัตอ่ 
66221 กิจกรรมของตวัแทนและนำยหน้ำประกันชีวติ 

กิจกรรมของตวัแทนและนายหน้าประกนัชีวิตและประกนัภยัตอ่ด้านประกนัชีวิต 
66222 กิจกรรมของตวัแทนและนำยหน้ำประกันวนิำศภยั 

กิจกรรมของตวัแทนและนายหน้าประกนัวินาศภยัและประกนัภยัตอ่ด้านประกนัวินาศภยั 
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6629 66290 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนกำรประกันภยัและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ  
กิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการประกันภัยและกองทุนบ าเหน็จบ านาญ  
(ยกเว้น การเจรจาตกลงเก่ียวกับค่าสินไหมทดแทนและกิจกรรมของตวัแทนประกันภยั ) เช่น       
การบริหารจดัการเก่ียวกบัการกู้ภยั บริการด้านคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การช่วยเหลอืกู้ภยัเรือ ดหูมูย่อ่ย 5222 
 

663 6630 กิจกรรมกำรจัดกำรกองทุน  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมการจัดการหลกัทรัพย์การลงทุนและกองทุน  โดยได้รับค่าตอบแทนหรือ         
ตามสญัญาจ้างส่วนบุคคล ธุรกิจและอื่นๆ รวมถึงการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน                
เพื่อการลงทนุอื่นๆ การจดัการกองทนุบ าเหน็จบ านาญ 
66301 กิจกรรมกำรจดักำรหลกัทรัพย์กำรลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ) 

กิจกรรมการจดัการหลกัทรัพย์การลงทนุและกองทนุ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 
การจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุเพื่อการลงทนุอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ทรัสต์ กองทนุและตวักลางทางการเงินอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 6430 

66302 กิจกรรมกำรจดักำรกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 
กิจกรรมการจดัการกองทนุบ าเหน็จบ านาญ โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 
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หมวดใหญ่ L :  กิจกรรมเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ 
 (Real estate activities) 
 

หมวดใหญ่นีร้วมถึงการเป็นผู้ ใ ห้เช่า  ตัวแทนหรือนายหน้าในการซื อ้การขายอสังหาริมทรัพย์                      
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ การให้บริการอื่นๆ เก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ เช่น การประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์หรือ        
การท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการท าสญัญาเช่า กิจกรรมตา่งๆ ในหมวดใหญ่นีส้ามารถกระท าได้โดยใช้อสงัหาริมทรัพย์
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น และสามารถกระท าได้โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง  นอกจากนัน้ยงัรวมถึง
การก่อสร้างอาคารและการคงสิทธิการเป็นเจ้าของไว้หรือการให้เช่าอาคารดังกล่าว  หมวดใหญ่นีร้วมถึง                        
การเป็นผู้จดัการอสงัหาริมทรัพย์ด้วย 

 
68 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์  
 
681 6810 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่ำจำกผู้อื่น  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการซือ้ การขาย การเช่าและการด าเนินงานเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือ
เช่าจากผู้ อื่น เช่น อาคารห้องชุดและที่พักอาศัย อาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศยั รวมทัง้อาคารจัดงาน         
อาคารเก็บของ ห้างสรรพสินค้าและศนูย์การค้า ที่ดิน การให้เช่าบ้านและห้องชุดพร้อมเฟอร์นิเจอร์ หรือ
ห้องชุดว่างเพื่ออยู่อาศัยถาวร  ซึ่งมักจะเป็นการเช่ารายเดือนหรือรายปี  นอกจากนี  ้ ยังรวมถึง                   
โครงการพฒันาอาคารส าหรับให้เช่าที่เจ้าของเป็นผู้ด าเนินงานเอง  เช่น การให้เช่าพืน้ที่ว่างในอาคาร
ดงักลา่ว การจดัสรรท่ีดินโดยไมไ่ด้พฒันาที่ดิน การด าเนินการเก่ียวกบัสถานท่ีตัง้บ้านเคลือ่นท่ี 
แต่ไม่รวมถงึ 
- โครงการพฒันาอาคารเพื่อขาย ดหูมูย่อ่ย 4100 
- การจดัสรรและพฒันาที่ดิน ดหูมูย่อ่ย 4290 
- การจดัโรงแรม โรงแรมห้องชดุและท่ีพกัที่คล้ายกนั ดหูมูย่อ่ย 5510 
- การจดัลานตัง้คา่ยพกัแรม ที่จอดรถพว่งและที่พกัที่คล้ายกนั ดหูมูย่อ่ย 5520 
- การจดัห้องพกัคนงาน ห้องพกัในบ้านและที่พกัที่คล้ายกนั ดหูมูย่อ่ย 5590 
68101 กำรซือ้และกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อกำรพกัอำศัย 

การซือ้และการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศยั เช่น บ้านพร้อมที่ดิน 
อาคารที่พักอาศัยพร้อมที่ดินและอาคารห้องชุด  เช่น คอนโดมิเนียม รวมถึงบ้านเคลื่อนที่          
การจดัสรรท่ีดินโดยไมไ่ด้พฒันาที่ดิน (เช่น จดัท าถนนและสาธารณปูโภคเพิ่มเติม) 
แต่ไม่รวมถงึ 
- โครงการพฒันาอาคารเพื่อขาย ดหูมูย่อ่ย 4100 
- การจดัสรรและพฒันาที่ดิน ดกิูจกรรม 42909 

68102 กำรซือ้และกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอำศัย 
การซือ้และการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไมใ่ช่เพ่ือเป็นท่ีพกัอาศยัเชน่ โรงงาน อาคาร 
ส านกังาน ตลาด อาคารเก็บของ และอาคารซึ่งไม่ใช่เป็นที่พกัอาศยัอื่นๆ รวมถึงอาคารจดังาน 
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ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ และสิ่งปลกูสร้างอเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็น          
ที่พกัอาศยั การจดัสรรท่ีดินโดยไมม่ีการพฒันาที่ดิน (เช่น จดัท าถนนและสาธารณปูโภคเพิ่มเติม) 
แต่ไม่รวมถงึ 
- โครงการพฒันาอาคารเพื่อขาย ดหูมูย่อ่ย 4100 
- การจดัสรรและพฒันาที่ดิน ดกิูจกรรม 42909 

68103 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่ำจำกผู้อื่น
เพื่อเป็นที่พักอำศัย 
การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง  หรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็น      
ที่พกัอาศยั ซึ่งมกัจะเป็นการเช่ารายเดือนหรือรายปี เช่น บ้าน แฟลต หรืออาคารห้องชุด                   
ทัง้ที่ตกแต่งแล้วและยงัไม่ได้ตกแต่ง สิ่งปลกูสร้างอเนกประสงค์ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศยัเป็นหลกั 
รวมถึงบ้านเคลือ่นท่ี โครงการพฒันาอาคารส าหรับให้เช่าที่เจ้าของด าเนินการเอง 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การจดัโรงแรม โรงแรมห้องชดุและท่ีพกัอาศยัที่คล้ายกนั ดหูมูย่อ่ย 5510 
- การจดัลานตัง้คา่ยพกัแรม ที่จอดรถพว่งและที่พกัอาศยัที่คล้ายกนั ดหูมูย่อ่ย 5520 

68104 กำรเช่ำและกำรด ำเนินกำรเกี่ ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่ เป็นของตนเองหรือเช่ำ                    
จำกผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอำศัย 
การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้ อื่น                      
ที่ไม่ใช่ที่พกัอาศัย ซึ่งมกัจะเช่าเป็นรายเดือน เช่น โรงงาน อาคารส านกังาน ตลาดและ             
อาคารเก็บของ อาคารซึ่งไม่ใช่ที่พกัอาศยั รวมถึงอาคารจดังาน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า      
โรงภาพยนตร์ และสิง่ปลกูสร้างอเนกประสงค์ที่ไมใ่ช่เพื่อเป็นท่ีพกัอาศยั การให้เช่าที่ดิน โครงการ
พฒันาอาคารส าหรับให้เช่าที่เจ้าของเป็นผู้ด าเนินการเอง 
 

682 6820 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่กระท ำโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ที่กระท าโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 
รวมทัง้บริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กิจกรรมของตวัแทนและนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์  คนกลาง            
ในการซือ้ การขายและการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง การบริหาร
จดัการอสงัหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง  การบริการเก่ียวกบัการประเมินราคา
อสงัหาริมทรัพย์ผู้ดแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญาด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมทางกฎหมาย ดหูมูย่อ่ย 6910 
- การบริการสนบัสนนุด้านสิง่อ านวยความสะดวก ดหูมูย่อ่ย 8110 
- การบริหารจดัการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ฐานทพั เรือนจ าและอื่นๆ (ยกเว้น การบริหาร

จดัการเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์) ดหูมูย่อ่ย 8110 
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68201 กิจกรรมของตวัแทนและนำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์ที่กระท ำโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือ
ตำมสัญญำจ้ำง 
กิจกรรมของตวัแทนและนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์  คนกลางในการซือ้ การขายและให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่กระท าโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง การบริการเก่ียวกับ          
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์  กิจกรรมของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นีร้วมถึงวิธีการขายทอดตลาดสนิค้าดงักลา่ว 

68202 กิจกรรมบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอสังหำรมทรัพย์ที่กระท ำโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือ    
ตำมสัญญำจ้ำง 
กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เก่ียวกบัอสงัหารมทรัพย์ที่กระท าโดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 
เช่น นิติบคุคลอาคารชดุ นิติบคุคลส านกังาน 
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หมวดใหญ่ M :  กิจกรรมวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และกิจกรรมทำงวิชำกำร 
 (Professional, scientific and technical activities) 
 

หมวดใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมตา่งๆ ที่เก่ียวกบัวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค กิจกรรมต่างๆ เหลา่นีต้้องการ
ความรู้ความสามารถสงู และให้ความรู้และทกัษะพิเศษแก่ผู้ใช้บริการดงักลา่ว 

 
69 กิจกรรมทำงกฎหมำยและบัญชี  

หมวดใหญ่นีร้วมถึงการเป็นตวัแทนพิทกัษ์สิทธิประโยชน์  ไม่ว่าจะกระท าก่อนการพิจารณาคดีในศาลหรือ     
ที่เก่ียวกบัศาล หรือภายใต้การแนะน าของทนายความ เช่น การให้ค าปรึกษาและการเป็นทนายความในคดีแพ่ง 
การให้ค าปรึกษาและการเป็นทนายความในคดีอาญา การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับข้อพิพาทด้านแรงงาน 
นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการเตรียมเอกสารทางกฎหมาย เช่น เอกสารที่เก่ียวกบัการก่อตัง้บริษัท สิทธิบตัรและ
ลิขสิทธ์ิ การเตรียมสญัญาหรือข้อตกลง พินยักรรม สญัญา ทรัสต์ ฯลฯ รวมถึงการด าเนินการของเจ้าพนกังาน
รับรองเอกสาร พนกังานจดทะเบียนกฎหมายแพง่ เจ้าพนกังานศาล อนญุาโตตลุาการ ผู้ตรวจสอบและผู้ ไต่สวน 
นอกจากนีย้ังรวมถึงบริการเก่ียวกับบัญชีและการท าบญัชี  เช่น การตรวจสอบบัญชี การวางระบบบญัชี             
การเตรียมเอกสารทางการเงินและการท าสมดุบญัชี 

 
691 6910 69100 กิจกรรมทำงกฎหมำย  

การเป็นตวัแทนพิทกัษ์สิทธิประโยชน์ ไม่ว่าจะกระท าก่อนการพิจารณาคดีในศาลหรือที่เก่ียวกบั
ศาลหรือภายใต้การแนะน าของทนายความ เช่น การให้ค าปรึกษาและการเป็นทนายความ        
ในคดีแพ่ง การให้ค าปรึกษาและการเป็นทนายความในคดีอาญา การให้ค าปรึกษาและการเป็น
ทนายความเก่ียวกับข้อพิพาทด้านแรงงาน  การให้ค าปรึกษาและการให้ค าแนะน าทั่วไป           
การเตรียมเอกสารทางกฎหมาย เช่น เอกสารที่เก่ียวกบัการก่อตัง้บริษัท ข้อตกลงในการเป็น
หุ้นส่วนหรือเอกสารอื่นๆ ที่คล้ายกันซึ่งเก่ียวข้องกับการก่อตัง้บริษัท สิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ         
การเตรียมสญัญาหรือข้อตกลง พินยักรรม สญัญาทรัสต์ ฯลฯ การด าเนินการของเจ้าพนกังาน
รับรองเอกสาร พนักงานจดทะเบียนกฎหมายแพ่ง เจ้าพนักงานศาล  อนุญาโตตุลาการ                
ผู้ตรวจสอบและผู้ไตส่วน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมที่เก่ียวกบัศาล ดหูมูย่อ่ย 8423 
 

692 6920 69200 กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี กำรท ำบัญชีและกำรตรวจสอบบัญชี กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษี 
การบนัทึกรายการธุรกรรมทางการค้าที่เกิดจากธุรกิจหรืออื่นๆ การจดัเตรียมหรือการตรวจสอบ
บญัชีการเงิน การตรวจสอบบญัชีและการรับรองความถกูต้อง การจดัเตรียมการขอคืนภาษีเงินได้
สว่นบุคคลและนิติบุคคล กิจกรรมการให้ค าปรึกษาและการเป็นผู้แทนนอกเหนือจากการเป็น
ทนายวา่ความด้านภาษีแก่ลกูค้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการประมวลผลข้อมลูและการจดัท าตารางประมวลผลข้อมลู ดหูมูย่อ่ย 6311 
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- กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ เช่น การวางระบบบญัชี การออกแบบ
โปรแกรมบญัชีต้นทนุและกระบวนการควบคมุงบประมาณ ดหูมูย่อ่ย 7020 

- การเรียกเก็บเงินตามใบเสร็จ ดหูมูย่อ่ย 8291 
 

70 กิจกรรมของส ำนักงำนใหญ่ กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ตัวแทนธุรกิจกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ 

หมวดยอ่ยนีร้วมถึงการให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลอืแก่องค์กรธุรกิจและองค์กรอื่นๆ ทางด้านการบริหาร
จดัการ เช่น การวางแผนกลยทุธ์และแผนองค์กร การวางแผนการเงินและงบประมาณ การก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายการตลาด นโยบายทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและการวางแผน การท าแผนการผลิตและ            
การวางแผนควบคมุการผลติ นอกจากนัน้ยงัรวมถึงการควบคมุดแูลและการบริหารจดัการหนว่ยงานอื่นในบริษัท
หรือในวิสาหกิจเดียวกนั เช่น กิจกรรมของส านกังานใหญ่ ส านกังานผู้แทนนิติบคุคลระหว่างประเทศ ส านกังาน
ภมูิภาคของบริษัทข้ามชาติ และส านกังานปฏิบตัิการภมูิภาค ฯลฯ 

 
701 7010 70100 กิจกรรมของส ำนักงำนใหญ่  

การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการหน่วยงานอื่นในบริษัทหรือในวิสาหกิจ  การรับหน้าที่         
ในการวางแผนกลยทุธ์หรือแผนองค์กร และบทบาทในการตดัสินใจของบริษัทหรือของวิสาหกิจ
หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มย่อยนีท้ าหน้าที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมการด าเนินงานและ        
การบริหารงานประจ าวนัของหนว่ยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกนั และยงัรวมถึงกิจกรรมของส านกังาน
ใหญ่ ส านักบริหารงานกลาง ส านกังานของบริษัท ส านักงานสาขาท้องถ่ินและสาขาภาค 
ส านกังานบริหารจดัการบริษัทร่วม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ ซึง่มีการบริหารที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั ดหูมูย่อ่ย 6420 

  70101 ส ำนักงำนผู้แทนนิติบุคคลระหว่ำงประเทศ 
ส านกังานห้าง บริษัทที่ด าเนินการธุรกิจการค้าต่างประเทศ ในนามของนิติบุคคลต่างประเทศ       
ในประเทศไทยประกอบธุรกิจเก่ียวกับการหาแหล่งจัดซือ้สินค้าหรือบริการในประเทศไทย          
ให้ส านักงานใหญ่ ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและปริมาณสินค้าที่จัดซื อ้หรือจ้างผลิต                
ให้ค าแนะน าเก่ียวกับสินค้าแก่ผู้ แทนจ าหน่ายหรือผู้ ซือ้สินค้า เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ส านกังานใหญ่ รวมทัง้รายงานความเคลือ่นไหวทางธุรกิจในประเทศไทย 

70102 ส ำนักงำนภมิูภำคของบริษัทข้ำมชำต ิ
ส านักงานที่บริษัทข้ามชาติขอตัง้ขึน้ในประเทศไทย  โดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล         
ตามกฎหมายของประเทศไทย เพื่อด า เนินธุร กิจเ ก่ียวกับการติดต่อประสานงานและ              
ก ากับการด าเนินงานของสาขา หรือบริษัทในเครือแทนส านักงานใหญ่ ให้บริการปรึกษา       
จดัการฝึกอบรมและพฒันาบคุคล จดัการด้านการเงิน ควบคมุการตลาด วางแผนสง่เสริมการขาย 
พฒันาผลติภณัฑ์และบริการ การวิจยัและพฒันา โดยไม่มีรายได้จากการประกอบกิจกรรม และ
เงินคา่ใช้จ่ายได้จากส านกังานใหญ่เทา่นัน้ 
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70103 ส ำนักงำนปฏิบัตกิำรภมิูภำค 
บริษัทที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร  หรือด้านเทคนิค 
หรือการให้บริการสนบัสนุนแก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตนไม่ว่าจะตัง้อยู่ในประเทศไทย
หรือในต่างประเทศ ซึ่งให้การสนับสนุนในเร่ืองต่างๆ ดังนี  ้ 1. การบริหารงานทั่วไป                    
การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ เช่น  การให้ค าปรึกษาแนะน าใน            
การบริหารงาน การคดัเลอืก และฝึกอบรมพนกังาน 2. การจดัหาวตัถดุิบและชิน้สว่น เช่น บริการ
หาแหลง่จดัซือ้สนิค้า/วตัถดุิบให้กบับริษัทในเครือ โดยท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ประสานงานไม่ได้เป็น
ผู้ท าการซือ้ขายเอง การซือ้ขายจะต้องเป็นการด าเนินการระหว่าง Supplier และบริษัทในเครือ      
3. การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ เช่น รับท าการวิจยัและพฒันาวิธีเพาะเลีย้งพนัธุ์กุ้ งน า้จืดให้ได้
ผลผลิตสงู 4. การสนบัสนนุด้านเทคนิค เช่น จดัสง่ผู้ เช่ียวชาญไปตรวจสอบและทดสอบการเดิน
เคร่ืองจกัรของโรงงาน ให้ค าปรึกษาแนะน าข้อมลูทาง เทคนิคในการผลิตกระจก 5. การสง่เสริม
ด้านการตลาดและการขาย เช่น  ให้ค าปรึกษาและวางแผนด้านการตลาดการขายและ             
การประชาสมัพนัธ์ ติดต่อประสานงานกับกลุ่มผู้ ร่วมลงทนุ รับติดต่อโฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆ  
เพื่อเผยแพร่และแนะน าผลติภณัฑ์ 6. การบริหารด้านงานบคุคลและการฝึกอบรมในภมูิภาค เช่น 
เป็นศนูย์กลางในการจดัฝึกอบรมพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 7. การให้ค าปรึกษาด้านการเงิน 
เช่น ให้ค าแนะน าทางการเงินเก่ียวกบัการจดัหาเงินกู้  การวางโครงสร้างเงินกู้  8. การวิเคราะห์และ
วิจยัด้านเศรษฐกิจและการลงทนุ เช่น ให้บริการข้อมลูเก่ียวกบัทิศทางการลงทนุในธุรกิจค้าปลีก 
โดยจดัท าเป็นรายงาน สรุปและวิเคราะห์อตัราการเจริญเติบโต ผลตอบแทน ขนาดการลงทุน        
9. การจัดการและควบคุมสินเช่ือ เช่น ด าเนินการให้สินเช่ือหรือจัดหาสินเช่ือจากแหล่งเงินกู้         
ในตา่งประเทศ ควบคมุการเบิกจ่ายสนิเช่ือตาม วงเงินท่ีก าหนดในสญัญา  

 
702 7020 กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการให้ค าปรึกษา  แนะแนวและช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการแก่องค์กรธุรกิจและ        
องค์กรอื่นๆ ในเร่ืองการบริหารจัดการ เช่น การวางแผนกลยุทธ์และแผนองค์กรการตัดสินใจ          
ทางด้านการเงิน การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการตลาดนโยบาย ทรัพยากรบคุคล การฝึกอบรม
และการวางแผน การท าแผนการผลติและการวางแผนควบคมุการผลติ การให้บริการทางธุรกิจดงักลา่วนี ้
อาจรวมถึงการให้ค าปรึกษา การแนะแนวหรือการช่วยเหลือด้านการปฏิบตัิการแก่องค์กรธุรกิจและ     
หนว่ยราชการในเร่ืองการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ กิจกรรมการลอบบี ้การออกแบบวิธีการและกระบวนการ
ท าบญัชีโปรแกรมการท าบญัชีต้นทนุ กระบวนการควบคมุงบประมาณ การให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ
องค์กรธุรกิจและหน่วยราชการในเร่ืองการวางแผน การจัดองค์กรการเพิ่มสมรรถนะและการควบคุม
ข้อมลูสารสรเทศเพื่อการบริหารจดัการ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบบญัชี ดหูมูย่อ่ย 6201 
- การให้ค าปรึกษาและการเป็นทนายวา่ความทางกฎหมาย ดหูมูย่อ่ย 6910 
- กิจกรรมเก่ียวกับบัญชี  การท าบัญชีและการตรวจสอบบัญชี  การให้ค าปรึกษาด้านภาษี                     

ดหูมูย่อ่ย 6920 
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- กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม  วิศวกรรมและเทคนิคอื่นๆ ดูหมู่ย่อย  7110                     
และ 7490 

- กิจกรรมการโฆษณา ดหูมูย่อ่ย 7310 
- การวิจยัตลาดและการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ดหูมูย่อ่ย 7320 
- บริการจดัหาผู้บริหารหรือการให้ค าปรึกษาด้านการสรรหาบคุลากร ดหูมูย่อ่ย 7810 
- กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการศกึษา ดหูมูย่อ่ย 8550 
70201 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ 

การให้ค าปรึกษา  แนะแนวและช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการแก่องค์กรธุร กิจและ                       
หนว่ยงานราชการในเร่ืองการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ รวมถึงกิจกรรมการลอบบี ้
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการโฆษณา ดหูมูย่อ่ย 7310 
- การวิจยัตลาดและการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ดหูมูย่อ่ย 7320 

70202 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจดักำรกำรเงนิ 
การให้ค าปรึกษา แนะแนวและช่วยเหลือด้านการปฏิบตัิการแก่องค์กรธุรกิจและองค์กรอื่นๆ       
ในเร่ืองการบริหารจัดการ การตัดสินใจทางด้านการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและ         
สภาพคล่อง  การก าหนดโครงสร้างเงินทุนที่ เหมาะสม การวิเคราะห์โครงการลงทุน                   
การบริหารจัดการสินทรัพย์ การออกแบบวิธีการและกระบวนการท าบญัชี กระบวนการควบคมุ
งบประมาณ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบบญัชี ดกิูจกรรม 62012 
- กิจกรรมเก่ียวกับบญัชี การท าบญัชีและการตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาด้านภาษี         

ดกิูจกรรม 69200 
70209 กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจดักำรอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

การให้ค าปรึกษา แนะแนวและช่วยเหลือในการด าเนินงานเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธ์และ     
แผนองค์กร การจัดการด้านการตลาด เช่น การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการตลาด          
การจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น การฝึกอบรมและการวางแผน การพฒันาบุคลากร ฯลฯ         
การจดัการด้านการผลิต เช่น การท าแผนการผลิต การท าแผนควบคมุการผลิต มาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ และการจัดการคุณภาพการผลิต รวมถึงระบบการป้องกันความปลอดภัย             
ในโรงงาน การจัดการด้าน โลจิสติกส์ เช่น การจัดการระบบสินค้าคงคลงั การกระจายและ       
การขนสง่สินค้า ฯลฯ การจดัการด้านการพฒันาอตุสาหกรรมและการท่องเที่ยวการจดัการอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้ค าปรึกษาและการเป็นทนายวา่ความทางกฎหมาย ดกิูจกรรม 69100 
- กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและเทคนิคอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 7110 
- บริการจดัหาผู้บริหารหรือให้ค าปรึกษาด้านสรรหาบคุลากร ดหูมูย่อ่ย 7810 
- กิจกรรมโลจิสติกส์ ดกิูจกรรม 52291  
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71 กิจกรรมงำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม กำรทดสอบและวิเครำะห์ทำงเทคนิค 
หมวดย่อยนีร้วมถึงการให้บริการทางด้านงานสถาปัตยกรรม  บริการทางด้านงานวิศวกรรม บริการ            

ด้านงานเขียนแบบ บริการตรวจสอบอาคารและบริการส ารวจและท าแผนที่ ทัง้นี ้ อาจรวมถึงการปฏิบตัิการ      
ทางกายภาพ ทางเคมีและการทดสอบวิเคราะห์อื่นๆ 

 
711 7110 กิจกรรมงำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรมและกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการให้บริการทางด้านงานสถาปัตยกรรม  บริการทางด้านงานวิศวกรรม บริการ                     
ด้านงานเขียนแบบ งานวางโครงการ งานตรวจอาคาร งานก่อสร้าง งานส ารวจและท าแผนที่และอื่นๆ       
ที่คล้ายกนั นอกจากนีย้งัรวมถึงงานให้ค าปรึกษา งานวางผงัเมืองและงานภมูิสถาปัตยกรรม การควบคมุ
เคร่ืองจักรและกระบวนการอุตสาหกรรม รวมทัง้การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  การออกแบบ                    
ทางวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านกระบวนการผลิตทางอตุสาหกรรมและโรงงานอตุสาหกรรม 
โครงการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมจราจร โครงการตา่งๆ เก่ียวกบั
การจดัการน า้ วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรม      อตุสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและระบบวิศวกรรมความปลอดภยั โครงการที่เก่ียวกบั
งานก่อสร้าง โครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมระบบเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าความเย็น 
วิศวกรรมสขุาภิบาลและการควบคมุมลภาวะ วิศวกรรมระบบเสยีงการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา
และการส ารวจโดยใช้คลื่นไหวสะเทือน กิจกรรมส ารวจขนาด รูปร่างและพืน้ผิวโลก เช่น กิจกรรมส ารวจ
เก่ียวกบัท่ีดินและเขต กิจกรรมส ารวจเก่ียวกบัน า้ กิจกรรมส ารวจเก่ียวกบัพืน้ท่ีใต้ผืนดิน กิจกรรมเก่ียวกบั
การท าแผนท่ีและข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ท่ีวา่งเปลา่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การเจาะทดสอบท่ีเก่ียวข้องกบัการท าเหมือง ดหูมูย่อ่ย 0910 และ 0990 
- การพฒันาและการจดัท าซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้อง ดหูมูย่อ่ย 5820 และ 6201 
- กิจกรรมการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ดหูมูย่อ่ย 6202 และ 6209 
- การทดสอบทางเทคนิค ดหูมูย่อ่ย 7120 
- กิจกรรมการวิจยัและพฒันาที่เก่ียวข้องกบังานวิศวกรรม ดหูมูย่อ่ย 7210 
- การตกแตง่ภายใน ดหูมูย่อ่ย 7410 
- การถ่ายภาพทางอากาศ ดหูมูย่อ่ย 7420 
71101 กิจกรรมงำนสถำปัตยกรรมและกำรให้ค ำปรึกษำที่เกี่ยวข้อง 

งานเขียนแบบ งานวางโครงการ งานส ารวจและท าแผนที่และอื่นๆ ที่คล้ายกนังานให้ค าปรึกษา
ด้านสถาปัตยกรรม งานวางผงัเมืองและงานภมูิสถาปัตยกรรม 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การตกแตง่ภายใน ดกิูจกรรม 74101 
- การดแูลและบ ารุงรักษาภมูิทศัน์ ดกิูจกรรม 81300 
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71102 กิจกรรมงำนวิศวกรรมและกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมงานเขียนแบบ งานวางโครงการ งานตรวจอาคาร งานก่อสร้าง งานส ารวจและท าแผนที่
และอื่นๆ ที่คล้ายกนั การควบคมุเคร่ืองจกัรและกระบวนการอตุสาหกรรม รวมทัง้การออกแบบ
โรงงานอตุสาหกรรม การออกแบบทางวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านกระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม  โครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมจราจร โครงการต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการน า้ วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและระบบวิศวกรรมความปลอดภัย  โครงการที่เก่ียวกับงานก่อสร้าง 
โครงการต่างๆ ที่เ ก่ียวข้องกับวิศวกรรมระบบเคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองท าความเย็น                   
วิศวกรรมสขุาภิบาลและการควบคมุมลภาวะ วิศวกรรมระบบเสยีง 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการวิจยัและพฒันาที่เก่ียวข้องกบังานวิศวกรรม ดกิูจกรรม 72109 
- การออกแบบทางอตุสาหกรรม ดกิูจกรรม 74109 
- กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านสิง่แวดล้อม ดกิูจกรรม 74902 
- กิจกรรมของนกัส ารวจปริมาณ ดกิูจกรรม 74902 

71103 กิจกรรมงำนธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยำ และกำรให้ค ำปรึกษำที่เกี่ยวข้อง 
การส ารวจและการให้ค าปรึกษาทางธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา และการส ารวจโดยใช้คลื่นไหว
สะเทือน กิจกรรมส ารวจขนาด รูปร่างและพืน้ผิวโลก เช่น กิจกรรมส ารวจเก่ียวกบัที่ดินและเขต 
กิจกรรมส ารวจเก่ียวกบัน า้ กิจกรรมส ารวจเก่ียวกบัพืน้ที่ใต้ผืนดิน กิจกรรมเก่ียวกบัการท าแผนที่
และข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ท่ีวา่งเปลา่ รังวดั 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การเจาะทดสอบท่ีเก่ียวข้องกบัการท าเหมือง ดกิูจกรรม 09100 และ 09900 
- การทดสอบทางเทคนิค ดหูมูย่อ่ย 7120 
- กิจกรรมด้านการวิจยัและพฒันาที่เก่ียวข้องกบังานวิศวกรรม ดกิูจกรรม 72109 
- การถ่ายภาพทางอากาศ ดกิูจกรรม 74200 
 

712 7120 กำรทดสอบและกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการปฏิบตัิการด้านฟิสิกส์ เคมีและการตรวจสอบการวิเคราะห์วสัดแุละผลผลิตทกุชนิด 
รวมทัง้การทดสอบระบบเสียงและระบบสัน่สะเทือน การทดสอบองค์ประกอบและความบริสทุธ์ิของแร่
ต่างๆ ฯลฯ กิจกรรมการทดสอบในสาขาสุขาภิบาลอาหารรวมทัง้การทดสอบและการควบคุม             
ทางด้านสตัวแพทย์ซึง่เก่ียวข้องกบัการผลติอาหาร การทดสอบคณุสมบตัิทางฟิสกิส์ (ทางกายภาพ) และ
คุณสมบัติในการน าไปใช้งานของวัสดุต่างๆ  เช่น ความแข็งแรง ความหนา ความทนทาน                      
การเป็นสือ่น ากมัมนัตภาพรังสี ฯลฯ การทดสอบคณุสมบตัิและความนา่เช่ือถือได้ การทดสอบการใช้งาน
ของเคร่ืองจกัรที่ประกอบส าเร็จแล้ว เคร่ืองยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ การทดสอบ              
การแผ่กมัมนัตภาพรังสีที่เกิดจากการเช่ือมโลหะ การวิเคราะห์ความผิดพลาด การทดสอบและการวดั
เคร่ืองชีคุ้ณภาพของสิ่งแวดล้อม มลภาวะทางอากาศและทางน า้ ฯลฯ การออกใบรับรองคุณภาพ        
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ของผลิตภณัฑ์ต่างๆ รวมทัง้สินค้าของผู้บริโภค ยานยนต์ เคร่ืองบิน บรรจุภณัฑ์แบบอดัอากาศ โรงงาน
นิวเคลียร์ ฯลฯ การทดสอบความปลอดภยัในท้องถนนส าหรับยานยนต์เป็นครัง้คราว  การทดสอบ           
ด้วยการใช้แบบจ าลองหรือหุ่นจ าลองของเคร่ืองบิน เรือ อ่างเก็บน า้ ฯลฯ รวมทัง้การด าเนินงาน            
ในห้องปฏิบตัิการของต ารวจ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การทดสอบตวัอยา่งจากสตัว์ ดหูมูย่อ่ย 7500 
- การทดสอบในห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ ดหูมูย่อ่ย 8690 
71201 กำรทดสอบและวิเครำะห์กำรปฏิบัตกิำรทำงกำยภำพ เคมีและชีวภำพ 

การทดสอบ การวิเคราะห์ และการออกใบรับรองผลการปฏิบตัิการด้านกายภาพเคมีและชีวภาพ 
ของวสัดแุละผลติภณัฑ์ทกุชนิด รวมทัง้การทดสอบระบบเสยีง และระบบสัน่สะเทือน การทดสอบ
องค์ประกอบและความบริสุทธ์ิของแร่ต่างๆ กิจกรรมการทดสอบในสาขาสุขาภิบาลอาหาร        
การทดสอบและวิเคราะห์ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร  รวมถึงการทดสอบและ       
การควบคมุทางด้านสตัวแพทย์ซึง่เก่ียวกบัการผลิตอาหารสตัว์ การทดสอบคณุสมบตัิทางฟิสิกส์ 
(ทางกายภาพ) และคณุสมบตัิในการน าไปใช้งานของวสัดตุ่างๆ เช่น ความแข็งแรง ความหนา 
ความทนทาน การเป็นสื่อน ากัมมนัตภาพรังสี ฯลฯ การทดสอบและการวดัเคร่ืองชีค้ณุภาพ              
ของสิง่แวดล้อม มลภาวะทางอากาศและน า้ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การทดสอบตวัอยา่งจากสตัว์ ดหูมูย่อ่ย 7500 
- การทดสอบในห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ ดกิูจกรรม 86903 

71202 กำรตรวจสภำพยำนยนต์ทำงเทคนิค 
การตรวจสภาพยานยนต์ จกัรยานยนต์ รถโดยสาร รถบรรทกุและยานยนต์ขนสง่ทางถนนอื่นๆ 
เพื่อความปลอดภยัในการขบัขี่บนท้องถนน ตามก าหนดเวลา (เช่น การตรวจสภาพรถยนต์ก่อน
ตอ่ทะเบียน) รวมถึงการรับรองผลที่ได้จากการตรวจสอบดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การบ ารุงรักษาและซอ่มยานยนต์และจกัรยานยนต์ ดหูมูย่อ่ย 4540 
- การประเมินความเสีย่งภยัและมลูคา่ความเสยีหาย ดกิูจกรรม 66210 

71209 กำรทดสอบและกำรวิเครำะห์ทำงเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การทดสอบ การวิเคราะห์ และการออกใบรับรองผลการปฏิบตัิการทางเทคนิคเก่ียวกบัการใช้งาน
ของเคร่ืองจกัรที่ประกอบส าเร็จแล้ว เคร่ืองยนต์ รถยนต์ ยานยนต์ เคร่ืองบิน อปุกรณ์สื่อสาร 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์แบบอัดอากาศ โรงงานนิวเคลียร์ ฯลฯ การทดสอบ                       
การแผ่กัมมนัตภาพรังสีที่เกิดจากการเช่ือมโลหะ การวิเคราะห์ความผิดพลาด การทดสอบ              
การใช้แบบจ าลองหรือหุ่นจ าลองของเคร่ืองบิน เรือ อ่างเก็บน า้ ฯลฯ รวมถึง การด าเนินการ               
ในห้องปฎิบตัิการต ารวจ การทดสอบ การวิเคราะห์ และการออกใบรับรองผลทางเทคนิคอื่นๆ             
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การประเมินคา่ความเสีย่งภยัและมลูคา่ความเสยีหาย ดกิูจกรรม 66210 
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- การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค ดกิูจกรรม 71202 
- การทดสอบในห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ ดกิูจกรรม 86903 
 

72 กำรวิจัยและพัฒนำเชิงวิทยำศำสตร์  
 หมวดยอ่ยนีร้วมถึงกิจกรรมการวิจยัและพฒันา 3 ประเภท คือ (1) การวิจยัเบือ้งต้น การวิจยัเชิงทดลองหรือ

การศกึษาเชิงทฤษฎีที่กระท าขึน้เพื่อให้ได้ความรู้ใหมข่องปรากฎการณ์พืน้ฐานและข้อเท็จจริงที่สงัเกตได้ โดยไมม่ี
การน าไปปรับใช้ (2) การวิจยัประยกุต์ การวิจยัโดยการน าผลการวิจยัเบือ้งต้นมาใช้ประโยชน์ การค้นพบดัง้เดิม   
ที่กระท าขึน้เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่  เพื่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะและ                       
(3) การพฒันาเชิงทดลองการท างานเป็นระบบ ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของความรู้ที่เกิดจากผลของการวิจยัและ/หรือ
จากประสบการณ์เชิงปฏิบตัิซึ่งมุ่งเน้นไปสู่การผลิตวสัดุ ผลผลิตและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใหม่ๆ เพื่อการติดตัง้
กระบวนการ ระบบและบริการต่างๆ และเพื่อการปรับปรุงสิ่งที่ผลิตขึน้มาหรือสิ่งที่ได้ติดตัง้ไว้แล้ว  กิจกรรม                  
การวิจยัและพฒันาเชิงทดลองในหมวดย่อยนี ้แบ่งออกเป็นหมวดย่อย 2 หมวด คือ (1) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
และวิศวกรรม (2) สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การวิจยัตลาด ดหูมูย่อ่ย 7320 
 

721 7210 กำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติและวิศวกรรม 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการวิจัยและพฒันาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรมการวิจัยและ
พฒันาด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การวิจยัและพฒันาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี การวิจยัและพฒันา
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  การวิจัยและพัฒนา                    
ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร การวิจัยและพฒันาเชิงสหวิทยาการที่เน้นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและ
วิศวกรรม 
72101 กำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ 

การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  ซึ่งเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา            
ทางธรรมชาติและกายภาพของโลก เพื่ออธิบายการท างานของโลกด้วยกระบวนการธรรมชาติ
ด้านสาขาตา่งๆ เช่น ดาราศาสตร์ ชีววิทยาเคมีวิทยาศาสตร์โลก นิเวศวิทยา ธรณีวิทยาและฟิสกิส์ 
รวมถึงการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัคาร์บอนเครดิต 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสุขภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ

การเกษตร ดกิูจกรรม 72102 
72102 กำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนเทคโนโลยชีีวภำพ 

การวิจยัและพฒันาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเก่ียวกบัการวิจัยและพฒันาเก่ียวกับ                
การน าสิง่มีชีวิตและผลติผลของสิง่มีชีวิตมาใช้ประโยชน์โดยใช้เทคโนโลยีที่ซบัซ้อน เช่น การวิจยั
และพฒันาโครงสร้างของสารพนัธุกรรมสเต็มเซลล์ อตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกบั Fermentation 
เช่น การผลติแอลกอฮอล์ กรดอะมิโน กากน า้ตาล ฯลฯ การพฒันาด้านการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
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ในการลดมลพิษ  การยืดอายุผักและผลไม้  การหมัก  การทดลองขยายพันธุ์                                   
ด้วยวิธีเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ ฯลฯ 

72109 กำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยอีื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้
ในที่อื่น 
การวิจยัและพฒันาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น
เพื่อให้มีเทคโนโลยีและผลติภณัฑ์ชิน้ใหม่ การวิจยัและพฒันาปรับปรุงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ใหม่ 
การปรับปรุงระดบัความรู้ที่ได้จากการวิจยัและผลต่อเนื่องอื่นซึ่งเกิดจากการวิจยั  การวิจยัและ
พฒันาเชิงทดลองเก่ียวกบันาโนเทคโนโลยี การวิจยัและพฒันาเชิงทดลองเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์
ประยกุต์และเทคโนโลยีส าหรับไฟฟ้า การหลอ่โลหะ เคร่ืองจกัรกล การคมนาคม เรือ อากาศยาน 
วิศวกรรมโยธา การก่อสร้าง ฯลฯ การวิจยัและพฒันาเชิงบรูณาการที่เน้นทางด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี 
 

722 7220 72200 กำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์  
การวิจยัและพฒันาด้านสงัคมศาสตร์ การวิจยัและพฒันาด้านมนษุยศาสตร์ รวมทัง้การวิจยัและ
พฒันาเชิงสหวิทยาการท่ีเน้นด้านสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การวิจยัตลาด ดหูมูย่อ่ย 7320 
 

73 กำรโฆษณำและกำรวิจัยตลำด  
หมวดยอ่ยนีร้วมถึงการสร้างสรรค์และการรณรงค์เพื่อการโฆษณาสินค้าและการน าข้อความโฆษณาตีพิมพ์

ในวารสาร หนงัสอืพิมพ์หรือออกอากาศทางวิทยแุละโทรทศัน์หรือเผยแพร่ทางสื่ออื่นๆ  รวมทัง้การออกแบบเพื่อ
การจดัแสดงสนิค้าและการตกแตง่สถานท่ีแสดงสนิค้า 

 
731 7310 กำรโฆษณำ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการให้บริการทางด้านการโฆษณาอย่างเต็มรูปแบบ  เช่น ตามความสามารถภายใน
องค์กรหรือจากการรับเหมาช่วงจากภายนอก รวมทัง้การให้ค าแนะน า การให้บริการด้านการออกแบบ
สร้างสรรค์ การผลติสิง่ตา่งๆ ที่ใช้ในการโฆษณา การวางแผนและการซือ้สือ่โฆษณา นอกจากนีย้งัรวมถึง
การสร้างสรรค์และด าเนินงานรณรงค์เพื่อการโฆษณาหรือการสร้างสรรค์และการน าข้อความโฆษณา     
ไปลงหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ออกอากาศทางวิทยแุละโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ตและสื่ออื่นๆ การสร้างสรรค์
และการโฆษณานอกสถานที่ เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายประกาศ การตกแต่งตู้แสดงสินค้า ห้องแสดงสินค้า 
รถยนต์ รถโดยสาร นอกจากนีย้งัรวมถึงการเป็นตวัแทนของสื่อ เช่น การขายเวลาและพืน้ที่ส าหรับ         
การโฆษณา เพื่อใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ อย่างหลากหลาย การโฆษณาทางอากาศ การสง่เอกสาร
โฆษณาหรือตัวอย่างสินค้าไปตามที่ต่างๆ การจัดพืน้ที่เพื่อการโฆษณาบนแผ่นป้ายโฆษณา  ฯลฯ         
การสร้างสรรค์สถานท่ีจดัแสดงสินค้า การด าเนินงานด้านการรณรงค์ทางการตลาด และบริการโฆษณา
ประเภทอื่นๆ เพื่อดึงดดูใจและรักษาลกูค้าไว้ เช่น การสง่เสริมการขายผลิตภณัฑ์ การตลาด ณ จุดขาย 
การโฆษณาทางจดหมายตรงทางไปรษณีย์ การให้ค าปรึกษาด้านการตลาด 
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แต่ไม่รวมถงึ 
- การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่วสัดโุฆษณา ดหูมูย่อ่ย 5819 
- การผลติขา่วสารเพื่อการพาณิชย์ทางวิทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์ ดหูมูย่อ่ย 5911 
- กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ ดหูมูย่อ่ย 7020 
- การวิจยัตลาด ดหูมูย่อ่ย 7320 
- การถ่ายภาพโฆษณา ดหูมูย่อ่ย 7420 
- กิจกรรมสง่เอกสารทางไปรษณีย์ ดหูมูย่อ่ย 8219 
- ผู้จดัการประชมุและการแสดงสนิค้า ดหูมูย่อ่ย 8230 
73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณำ 

การให้บริการทางด้านการโฆษณาอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ตามความสามารถภายในองค์กรหรือ
จากการรับเหมาช่วงจากภายนอก รวมทัง้การให้ค าแนะน าการให้บริการด้านการออกแบบ
สร้างสรรค์ การผลิตสิ่งต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณาการวางแผนและการซือ้สื่อโฆษณา นอกจากนี ้    
ยังรวมถึงการสร้างสรรค์และด าเนินงานรณรงค์เพื่อการโฆษณาหรือการสร้างสรรค์และ            
การน าข้อความโฆษณาไปลงหนังสือพิมพ์  นิตยสาร ออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ 
อินเทอร์เน็ตและสื่ออื่นๆ การสร้างสรรค์และการโฆษณานอกสถานที่  เช่น ป้ายโฆษณา               
ป้ายประกาศ การตกแต่งตู้แสดงสินค้า ห้องแสดงสินค้า รถยนต์ รถโดยสาร การโฆษณา            
ทางอากาศ การสง่เอกสารโฆษณาหรือตวัอยา่งสนิค้าไปตามที่ตา่งๆ การจดัพืน้ท่ีเพื่อการโฆษณา
บนแผ่นป้ายโฆษณา ฯลฯ การสร้างสรรค์สถานที่จดัแสดงสินค้า การด าเนินงานด้านการรณรงค์
ทางการตลาดและบริการโฆษณาประเภทอื่นๆ เพื่อดึงดดูใจและรักษาลกูค้าไว้ เช่น การสง่เสริม
การขายผลิตภัณฑ์ การตลาด ณ จุดขาย การโฆษณาทางจดหมายตรงทางไปรษณีย์                      
การให้ค าปรึกษาด้านการตลาด 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่โฆษณาบนวสัดโุฆษณา ดหูมูย่อ่ย 5819 
- การผลติขา่วสารเพื่อการพาณิชย์ทางวิทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์ ดหูมูย่อ่ย 5911 
- การวิจยัตลาด ดกิูจกรรม 73200 
- กิจกรรมนกัออกแบบงานกราฟิก ดกิูจกรรม 74109 
- การถ่ายภาพโฆษณา ดกิูจกรรม 74200 
- กิจกรรมสง่เอกสารทางไปรษณีย์ ดกิูจกรรม 82199 
- ผู้จดัการประชมุและงานแสดงสนิค้า ดหูมูย่อ่ย 8230 

73102 กิจกรรมของตวัแทนขำยสื่อโฆษณำ 
การขายเวลาและพืน้ท่ีส าหรับการโฆษณาเพื่อใช้สื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ อย่างหลากหลาย เช่น 
ทางวิทย ุ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ป้ายโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือ
ตามสญัญาจ้าง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การขายห รือ ใ ห้ เช่ า เ วลาห รือพื น้ที่ โฆษณาโดย เ จ้าของ เ วลาห รือพื ้นที่ โฆษณา                      

(ส านกัพิมพ์ รายการวิทย ุสถานีโทรทศัน์ ฯลฯ) ดหูมูย่อ่ยตามชนิดของกิจกรรม 
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- กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ ดกิูจกรรม 70201 
 

732 7320 73200 กำรวิจัยตลำดและกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน (ประชำมติ)  
การวิจยัเก่ียวกับความเป็นไปได้ทางการตลาด การยอมรับและความคุ้นเคยต่อผลิตภณัฑ์และ
พฤติกรรมในการจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเพื่อประโยชน์ในการสง่เสริมการขายและการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ รวมทัง้การวิเคราะห์ทางสถิติของผลที่ได้จากการวิจยั รวมทัง้การวิจยัเก่ียวกบั
ความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้การวิเคราะห์      
ทางสถิติของข้อมลูดงักลา่ว 
 

74 กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิคอื่นๆ 
หมวดย่อยนีร้วมถึงการให้บริการทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (ยกเว้น กิจกรรมทางกฎหมายและ

บญัชี งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค การบริหารจัดการและ           
การให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจดัการ การวิจยัและพฒันาและกิจกรรมด้านการโฆษณา) 

 
741 7410 กิจกรรมกำรออกแบบเฉพำะด้ำน  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการออกแบบแฟชัน่เก่ียวกบัสิง่ทอ เคร่ืองแตง่กาย รองเท้า เคร่ืองประดบั เคร่ืองเรือนและ
การตกแต่งภายในอื่นๆ สินค้าแฟชั่นอื่น ของใช้ส าหรับบุคคลและครัวเรือนการออกแบบผลิตภณัฑ์             
ทางอตุสาหกรรม เช่น การออกแบบและการก าหนดคณุสมบตัิที่สร้างสรรค์และพฒันาให้เหมาะสมกบั
การใช้งาน มลูค่าและภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ รวมถึงการก าหนดวตัถดุิบ โครงสร้าง กลไก รูปทรง สี
และการตกแต่งพืน้ผิวของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะและความต้องการของลูกค้า              
ความปลอดภยั ความต้องการของตลาดและความสามารถในการผลิต การจดัจ าหน่าย การใช้และ                    
การดแูลรักษา การให้บริการของนกัออกแบบ กิจกรรมของมณัฑนากร 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมส าหรับเว็บเพจ ดหูมูย่อ่ย 6201 
- การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ดหูมูย่อ่ย 7110 
- การออกแบบด้านวิศวกรรม เช่น การประยุกต์กฎทางกายภาพและหลกัการด้านวิศวกรรมใน              

การออกแบบเคร่ืองจักร วสัดุ เคร่ืองมือ โครงสร้าง กระบวนการและระบบทางอุตสาหกรรม              
ดหูมูย่อ่ย 7110 

- การออกแบบฉากละครเวที ดหูมูย่อ่ย 9000 
74101 กิจกรรมกำรออกแบบและตกแต่งภำยใน 

การวางแผนและการออกแบบพืน้ที่ภายใน  จากคุณลักษณะและความต้องการของลูกค้า              
โดยการก าหนดคุณสมบัติที่สร้างสรรค์และพฒันาให้เหมาะสมกับการใช้งาน  การให้บริการ                 
ของนกัออกแบบและกิจกรรมของมณัฑนากร 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ดกิูจกรรม 71101 
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74109 กิจกรรมกำรออกแบบเฉพำะด้ำนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การออกแบบแฟชั่นเก่ียวกับสิ่งทอ เคร่ืองแต่งกาย รองเท้า เคร่ืองประดบั เคร่ืองเรือนและ         
การตกแต่งภายในอื่นๆ สินค้าแฟชั่นอื่น ของใช้ส าหรับบุคคลและครัวเรือน การออกแบบ
ผลติภณัฑ์ทางอตุสาหกรรม เช่น การออกแบบและการก าหนดคณุสมบตัิที่สร้างสรรค์และพฒันา
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน มูลค่าและภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ รวมถึงการก าหนดวตัถุดิบ
โครงสร้าง กลไก รูปทรง สีและการตกแต่งพืน้ผิวของผลิตภณัฑ์ โดยพิจารณาจากคณุลกัษณะ
และความต้องการของลกูค้า ความปลอดภยั ความต้องการของตลาดและความสามารถ                      
ในการผลิต การจดัจ าหน่าย การใช้และการดแูลรักษา การให้บริการของนกัออกแบบ กิจกรรม 
นกัออกแบบงานกราฟฟิก 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมส าหรับเว็บเพจ ดกิูจกรรม 62011 
- การออกแบบด้านวิศวกรรม เช่น การประยกุต์กฎทางกายภาพและหลกัการด้านวิศวกรรม            

ในการออกแบบเคร่ืองจกัร วสัด ุเคร่ืองมือ โครงสร้างกระบวนการและระบบทางอตุสาหกรรม     
ดกิูจกรรม 71102 

- การออกแบบกราฟิกงานโฆษณา ดกิูจกรรม 73101 
 

742 7420 74200 กิจกรรมกำรถ่ำยภำพ  
การผลติการถ่ายภาพเพื่อการค้าและเพื่อลกูค้า เช่น การถ่ายภาพเพื่อการท าพาสปอร์ต โรงเรียน 
งานแตง่งาน ฯลฯ การถ่ายภาพเพื่อการค้า เพื่อพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ แฟชัน่ อสงัหาริมทรัพย์
หรือการท่องเที่ยว การถ่ายภาพทางอากาศ การถ่ายวีดิทศัน์ในงานต่างๆ งานแต่งงาน              
งานสงัสรรค์ ฯลฯ การด าเนินการเก่ียวกบัฟิล์ม เช่น การล้างฟิล์มการอดัรูปและการขยายรูป               
ที่ลกูค้าน าฟิล์มถ่ายภาพหรือฟิล์มภาพยนตร์มาให้ การล้างฟิล์มและการอดัรูปในห้องปฏิบตัิการ 
ร้านถ่ายรูปดว่นเสร็จภายใน 1 ชัว่โมง (ซึง่มิได้อยูใ่นร้านจ าหนา่ยกล้องถ่ายรูป) การอดัฟิล์มสไลด์ 
การอดัส าเนาและการซ่อมตกแต่งภาพถ่ายเก่า กิจกรรมของช่างภาพหนงัสือพิมพ์อิสระ รวมทัง้
การท าไมโครฟิล์มของเอกสารตา่งๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การด าเนินการเก่ียวกับฟิล์มภาพยนตร์ส าหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์                        

ดหูมูย่อ่ย 5911 
- กิจกรรมการท าแผนท่ีและข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ท่ีวา่งเปลา่ ดหูมูย่อ่ย 7110 
 

749 7490 กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมบริการต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งให้บริการทางการค้าแก่ลกูค้าเป็นกิจกรรม              
ที่ต้องการทกัษะระดบัสงูทางด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค ยกเว้น หน้าที่ทางธุรกิจที่ด าเนินการ
เป็นประจ าในระยะสัน้ ๆ รวมถึงกิจกรรมการแปลและการแปลความหมาย กิจกรรมการเป็นนายหน้า                
ทางธุรกิจ เช่น การซือ้ขายธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  รวมทัง้การฝึกหดัทางวิชาชีพ ยกเว้น                
การเป็นนายหน้าซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ กิจกรรมการเป็นนายหน้าด้านสทิธิบตัร (การจดัการด้านการซือ้
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และการขายสิทธิบัตร) กิจกรรมการประเมินซึ่งนอกเหนือไปจากการประเมินอสงัหาริมทรัพย์และ                  
การประกนั (ส าหรับวตัถโุบราณ เคร่ืองประดบั) การตรวจสอบใบเสร็จและข้อมลูเก่ียวกบัอตัราการขนสง่ 
กิจกรรมของนกัส ารวจปริมาณ กิจกรรมการพยากรณ์อากาศ การให้ค าปรึกษาด้านความปลอดภยั                  
การให้ค าปรึกษาด้านปฐพีวิทยา การให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคอื่นๆ 
กิจกรรมต่างๆ ของผู้ ให้ค าปรึกษานอกเหนือไปจากการให้ค าปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม  วิศวกรรม
และการบริหารจัดการ นอกจากนีย้งัรวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเป็นตวัแทนในการว่าจ้างผลิต
ภาพยนตร์ ละครหรือการบนัเทิงอื่นๆ หรือการโฆษณาจูงใจทางด้านกีฬา การจดัหน้าหนงัสือ การแสดง 
การท าอาร์ตเวิร์ก รูปภาพ ฯลฯ ให้กบัผู้พิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หรือผู้ผลติ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การขายสง่ยานยนต์ใช้แล้วจากการประมลู ดหูมูย่อ่ย 4510 
- กิจกรรมการประมลูทางอินเทอร์เน็ต (ขายปลกี) ดหูมูย่อ่ย 4791 
- กิจกรรมของห้องประมลู (ขายปลกี) ดหูมูย่อ่ย 4791 
- กิจกรรมของนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ดหูมูย่อ่ย 6820 
- กิจกรรมการท าบญัชี ดหูมูย่อ่ย 6920 
- กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจดัการ ดหูมูย่อ่ย 7020 
- กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดหูมูย่อ่ย 7110 
- กิจกรรมการออกแบบโรงงานอตุสาหกรรมและเคร่ืองจกัร ดหูมูย่อ่ย 7110 
- การน าเสนอ โฆษณาและการออกแบบโฆษณาอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 7310 
- การสร้างสรรค์สถานท่ีจดัแสดงสนิค้า ดหูมูย่อ่ย 7310 
-  กิจกรรมการออกแบบผลติภณัฑ์ทางอตุสาหกรรม ดหูมูย่อ่ย 7410 
- กิจกรรมของผู้จดัการประชมุและการแสดงสนิค้า ดหูมูย่อ่ย 8230 
- กิจกรรมของนกัประมลูอิสระ ดหูมูย่อ่ย 8299 
- การบริหารกลยทุธ์มดัใจลกูค้า ดหูมูย่อ่ย 8299 
- การให้ค าปรึกษาด้านสนิเช่ือและหนีส้นิผู้บริโภค ดหูมูย่อ่ย 8890 
- กิจกรรมของผู้ประพนัธ์หนงัสอืเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคนิค ดหูมูย่อ่ย 9000 
- กิจกรรมของผู้สือ่ขา่วอิสระ ดหูมูย่อ่ย 9000 
74901 กิจกรรมกำรแปล กำรแปลควำมหมำย และล่ำม 

กิจกรรมการแปล การแปลความหมาย แปลเอกสาร และการด าเนินการของลา่ม 
74902 กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมบริการต่างๆ อย่างหลากหลายซึ่งให้บริการทางการค้าแก่ลกูค้า เป็นกิจกรรมที่ต้องการ
ทกัษะระดบัสงูทางด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค ยกเว้น หน้าที่ทางธุรกิจที่ด าเนินการเป็น
ประจ าในระยะสัน้ ๆ กิจกรรมของนกัส ารวจปริมาณ กิจกรรมการพยากรณ์อากาศ การให้
ค าปรึกษาด้านความปลอดภยั การให้ค าปรึกษาด้านปฐพีวทิยา การให้ค าปรึกษาด้านสิง่แวดล้อม 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจดัการ ดหูมูย่อ่ย 7020 
- กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดหูมูย่อ่ย 7110  
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74909 กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
กิจกรรมบริการต่างๆ อย่างหลากหลายซึ่งให้บริการทางการค้าแก่ลกูค้าเป็นกิจกรรมที่ต้องการ
ทกัษะระดบัสงูทางด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค ยกเว้น หน้าที่ทางธุรกิจที่ด าเนินการเป็น
ประจ าในระยะสัน้ ๆ กิจกรรมการเป็นนายหน้าทางธุรกิจ เช่น การซือ้ขายธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง รวมทัง้การฝึกหดัทางวิชาชีพ ยกเว้น การเป็นนายหน้าซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ 
กิจกรรมการเป็นนายหน้าด้านสิทธิบตัร (การจดัการด้านการซือ้และการขายสิทธิบตัร) กิจกรรม
การประเมินซึง่นอกเหนือไปจากการประเมินอสงัหาริมทรัพย์และการประกนั (ส าหรับวตัถโุบราณ 
เคร่ืองประดบั) การตรวจสอบใบเสร็จและข้อมูลเก่ียวกับอตัราการขนส่ง  การให้ค าปรึกษา        
ด้านเทคนิคอื่นๆ กิจกรรมต่างๆ ของผู้ ให้ค าปรึกษานอกเหนือไป จากการให้ค าปรึกษา        
ทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและการบริหารจดัการ นอกจากนีย้งัรวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กับการเป็นตัวแทนในการว่าจ้างผลิตภาพยนตร์  ละครหรือการบันเทิงอื่นๆ กิจกรรมของ                  
บริษัทตัวแทนส่วนบุคคลที่จัดหานักแสดงและศิลปิน  หรือการโฆษณาจูงใจทางด้านกีฬา                 
การจดัหน้าหนงัสือ การแสดง การท าอาร์ตเวิร์ก รูปภาพ ฯลฯ ให้กบัผู้พิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่
หรือผู้ผลติ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การขายสง่ยานยนต์ที่ใช้แล้วจากการประมลู ดหูมูย่อ่ย 4510 
- กิจกรรมการประมลูทางอินเทอร์เน็ต (การขายปลกี) ดกิูจกรรม 47912 
- กิจกรรมของห้องประมลู (การขายปลกี) ดกิูจกรรม 47919 
- การประเมินที่เ ก่ียวข้องกับการประกันภัย  เช่น การประเมินค่าสินไหมทดแทน                        

ดกิูจกรรม 66210 
- กิจกรรมของตวัแทนและนายหน้าประกนัภยั ดกิูจกรรม 66222 
- กิจกรรมของนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ ดกิูจกรรม 68201 
- กิจกรรมการท าบญัชี ดกิูจกรรม 69200 
- การน าเสนอโฆษณาและการออกแบบโฆษณาอื่นๆ ดกิูจกรรม 73101 
- กิจกรรมการออกแบบผลติภณัฑ์ทางอตุสาหกรรม ดกิูจกรรม 74109 
- กิจกรรมของผู้จดัการประชมุและการแสดงสนิค้า ดหูมูย่อ่ย 8230 
- กิจกรรมนกัประมลูอิสระ ดกิูจกรรม 82990 
- การบริหารกลยทุธ์มดัใจลกูค้า ดกิูจกรรม 82990 
- การให้ค าปรึกษาด้านสนิเช่ือและหนีส้นิผู้บริโภค ดกิูจกรรม 88909 
- กิจกรรมของผู้สือ่ขา่วอิสระ ดกิูจกรรม 90001 
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75 กิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแพทย์  
หมวดย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมบริการดูแลสขุภาพสตัว์และการควบคมุกิจกรรมฟาร์มเลีย้งสตัว์หรือสตัว์เลีย้ง  

กิจกรรมเหลา่นีก้ระท าโดยสตัวแพทย์ผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมในโรงพยาบาลสตัว์ รวมทัง้การไปเยี่ยมเยียนท่ีฟาร์ม 
สถานที่เลีย้งสุนัขหรือที่บ้าน ในรูปแบบของการให้ค าปรึกษาส่วนบุคคลและในห้องผ่าตัดหรือในที่อื่นๆ 
นอกจากนัน้ยงัรวมถึงกิจกรรมรถพยาบาลฉกุเฉินส าหรับสตัว์อีกด้วย 

 
750 7500 75000 กิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแพทย์ 

กิจกรรมบริการดูแลสุขภาพสตัว์และการควบคุมสตัว์ในฟาร์มเลีย้ง  รวมทัง้กิจกรรมการดูแล
สขุภาพและการควบคมุสตัว์เลีย้ง กิจกรรมเหลา่นีก้ระท าโดยสตัวแพทย์ผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสม                
ในโรงพยาบาลสตัว์ รวมทัง้การไปเยี่ยมเยียนที่ฟาร์ม สถานที่เลีย้งสนุขัหรือที่บ้านในรูปแบบ             
ของการให้ค าปรึกษาส่วนบุคคลและในห้องผ่าตดัหรือในที่อื่นๆ  นอกจากนีย้งัรวมถึงกิจกรรม             
ของผู้ ช่วยสตัวแพทย์หรือบุคลากรที่ท าหน้าที่เก่ียวกับการสตัวบาล  กิจกรรมด้านคลินิกและ         
การบ าบดัรักษารวมทัง้การวินิจฉยัโรคสตัว์และกิจกรรมรถพยาบาลฉกุเฉินส าหรับสตัว์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการจดัที่พกัและอาหารให้สตัว์โดยไมต้่องดแูลสขุภาพ ดหูมูย่อ่ย 0162 
- การตดัขนแกะ ดหูมูย่อ่ย 0162 
- บริการทดสอบฝงูสตัว์ บริการต้อนฝงูสตัว์ บริการรับจ้างเลีย้งสตัว์ การตอนไก่ ดหูมูย่อ่ย 0162 
- กิจกรรมที่เก่ียวกบัการผสมเทียม ดหูมูย่อ่ย 0162 
- กิจกรรมการจดัที่พกัและอาหารให้สตัว์เลีย้งโดยไมต้่องดแูลสขุภาพ ดหูมูย่อ่ย 9630 
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หมวดใหญ่ N :  กิจกรรมกำรบริหำรและบริกำรสนับสนุน 
 (Administrative and support service activities) 
 

หมวดใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมต่างๆ หลากหลายที่สนบัสนุนการด าเนินงานทั่วไปทางธุรกิจ  ซึ่งแตกต่าง                
ไปจากกิจกรรมที่ระบไุว้ในหมวดใหญ่ M (กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค) ตรงที่วตัถปุระสงค์เบือ้งต้นของ
หมวดใหญ่นี ้มิใช่การถ่ายทอดความรู้เหมือนในหมวดใหญ่ M 

 
77 กิจกรรมกำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลีสซิ่ง  

หมวดย่อยนีร้วมถึงการให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งจับต้องได้  และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่
ทางการเงินและจบัต้องไม่ได้ รวมทัง้สินค้าที่จบัต้องได้อีกหลายชนิด เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ สินค้าอปุโภค
บริโภค รวมทัง้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมให้แก่ลกูค้า โดยมีก าหนดระยะเวลา            
เสยีคา่เช่าหรือคา่เช่าซือ้โดยมีก าหนดระยะเวลา หมวดยอ่ยนีแ้บง่ออกเป็น 4 ประเภทคือ (1) การให้เช่ายานยนต์ 
(2) การให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆ เก่ียวกับการกีฬาและนนัทนาการ รวมทัง้เคร่ืองใช้ส่วนบุคคลและเคร่ืองใช้               
ในครัวเรือน (3) การให้เช่าแบบลีสซิ่งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อื่นๆ  ซึ่งใช้ในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้                   
อุปกรณ์ในการเดินทางและ (4) การให้เช่าแบบลีสซิ่งผลิตภัณฑ์ที่มีสินทรัพย์ทางปัญญาและผลิตภัณฑ์                  
ที่คล้ายกนั นอกจากนัน้หมวดยอ่ยนีย้งัรวมถึงการด าเนินการเก่ียวกบัการเช่าซือ้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- สญัญาเช่าทางการเงิน ดหูมูย่อ่ย 6491 
- การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ดหูมวดใหญ่ L 
- การเช่าอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมผู้ควบคุม ดูหมู่ย่อยที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้อุปกรณ์นัน้ๆ เช่น                

การก่อสร้าง (หมวดใหญ่ F) การขนสง่ (หมวดใหญ่ H) 
 

771 7710 กำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลีสซิ่งยำนยนต์  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการให้เช่าและการด าเนินกิจการเก่ียวกับการให้เช่าแบบลีสซิ่งยานยนต์ชนิดต่างๆ  
ดงัตอ่ไปนี ้รถโดยสาร (โดยไมม่ีคนขบั) รถบรรทกุ รถพว่งส าหรับใช้งานและรถที่ใช้เพื่อนนัทนาการ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้เช่าหรือให้เช่าแบบลีสซิ่งยานยนต์หรือรถบรรทุกพร้อมคนขับ  ดูหมู่ย่อย  4933                             

สญัญาเช่าทางการเงิน ดหูมูย่อ่ย 6491 
77101 กำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลีสซิ่งยำนยนต์ชนิดน่ังส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้และ              

รถขนำดเล็กที่คล้ำยกัน 
การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัการให้เช่าแบบลีสซิ่งยานยนต์ชนิดนัง่สว่นบคุคล รถกระบะ
และรถตู้  โดยไม่มีคนขบั รถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถเพื่อการพาณิชย์ประเภทรถตู้  รถกระบะ 1 ตนั 
รวมถึงรถยนต์นั่งที่มีกระบะและรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก  ยานยนต์ที่ใช้เพื่อการพักแรม  เช่น             
รถคาราวานและบ้านรถยนต์ ยานยนต์ชนิดออฟโรด เช่น รถจ๊ิป ยานยนต์ที่ใช้ในสนามกอล์ฟ      
รถที่วิ่งได้ทกุสภาพพืน้ท่ี (ATV) รถโกคาร์ท 
แต่ไม่รวมถงึ 
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- การให้เช่ายานยนต์พร้อมคนขบั ดหูมูย่อ่ย 4932 
- การให้เช่ารถบรรทกุพร้อมคนขบั ดหูมูย่อ่ย 4933 
- สญัญาเช่าทางการเงิน ดหูมูย่อ่ย 6491 

77109 กำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลีสซิ่งยำนยนต์ชนิดรถบรรทุกและยำนยนต์หนักอื่นๆ 
การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกับการให้เช่าแบบลีสซิ่งยานยนต์ชนิดรถบรรทุกและ                    
ยานยนต์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น ยานยนต์หนกั เช่น รถบรรทกุ รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง 
ยานยนต์โดยสารเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถบสั รถโรงเรียน ยานยนต์เพื่อวตัถปุระสงค์อื่น เช่น 
รถดบัเพลงิ  รถกวาดถนน รถหุ้มเกราะ รถผสมปนู/คอนกรีต 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้เช่ายานยนต์พร้อมคนขบั ดหูมูย่อ่ย 4932 
- การให้เช่ารถบรรทกุพร้อมคนขบั ดหูมูย่อ่ย 4933 
- สญัญาเช่าทางการเงิน (financial leasing) ดหูมูย่อ่ย 6491 
- การให้เช่าจกัรยานยนต์ รถคาราวานและรถแค้มป์ ดกิูจกรรม 77301 
 

772 กำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลีสซิ่งของใช้ส่วนบุคคลและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน  รวมทัง้การให้เช่าอุปกรณ์เพื่อการ
นนัทนาการและการกีฬา และแถบวีดิทศัน์ กิจกรรมดงักลา่วนีร้วมถึงการให้เช่าสินค้าในระยะเวลาสัน้ แม้ว่าใน
บางกรณีจะสามารถให้เช่าแบบลสีซิ่งในระยะเวลายาวนานด้วยก็ตาม 
 
7721 77210 กำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลีสซิ่งสินค้ำเพื่อกำรนันทนำกำรและกำรกีฬำ  

การให้เช่าอปุกรณ์เพื่อการนนัทนาการและการกีฬา เช่น เรือส าราญกีฬา เรือแคน ูเรือใบ จกัรยาน
สองล้อ เก้าอีช้ายหาดและร่มชายหาด อปุกรณ์กีฬาอื่นๆ รวมทัง้สกี 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้เช่าแถบวีดิทศัน์และแผน่ดิสก์ ดหูมูย่อ่ย 7722 
- การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน  ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น                     

ดหูมูย่อ่ย 7729 
- การให้เช่าอุปกรณ์เพื่อการนันทนาการและเพื่อความเพลิดเพลิน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ               

สิง่อ านวยความสะดวกด้านนนัทนาการ ดหูมูย่อ่ย 9329 
 

7722 77220 กำรให้เช่ำแถบวีดิทัศน์และแผ่นดิสก์  
การให้เช่าแถบวีดิทศัน์ แผน่เสยีง แผน่ซีดี แผน่ดีวีดี ฯลฯ 
 

7729  กำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลีสซิ่งของใช้ส่วนบุคคลและเคร่ืองใช้ในครัวเรือนอื่นๆ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการให้เช่าสินค้าทุกชนิดที่เป็นเคร่ืองใช้ในครัวเรือนหรือของใช้ส่วนบุคคลกับลูกค้า                
ในครัวเรือนหรือในอุตสาหกรรม (ยกเว้น อปุกรณ์เพื่อการนนัทนาการและการกีฬา) สิ่งทอ เสือ้ผ้า      
เคร่ืองแต่งกายและรองเท้า เฟอร์นิเจอร์เคร่ืองปัน้ดินเผาและเคร่ืองแก้ว เคร่ืองใช้ในครัวและเคร่ืองใช้     
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บนโต๊ะอาหาร เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เคร่ืองประดบัอญัมณี เคร่ืองดนตรี ฉากและ    
เคร่ืองแต่งกาย หนงัสือ วารสารและนิตยสาร เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้เพื่องานอดิเรก เช่น เคร่ืองมือช่างซ่อมบ้าน ดอกไม้และต้นไม้ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้เช่ารถยนต์ รถบรรทุก รถพ่วงและยานยนต์อื่นๆ เพื่อการนันทนาการโดยไม่มีคนขับ                

ดหูมูย่อ่ย 7710 
- การให้เช่าสนิค้าเพื่อการนนัทนาการและการกีฬา ดหูมูย่อ่ย 7721 
- การให้เช่าแถบวีดิทศัน์และแผน่ดิสก์ ดหูมูย่อ่ย 7722 
- การให้เช่าจกัรยานยนต์และรถตู้โดยไมม่ีคนขบั ดหูมูย่อ่ย 7730 
- การให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ส านกังาน ดหูมูย่อ่ย 7730 
- การจดัเตรียมเคร่ืองนอน เคร่ืองแบบท างานและของใช้อื่นๆ ที่คล้ายกนั ซึง่ร้านซกัรีดเป็นผู้ด าเนินงาน 

ดหูมวดยอ่ย 96 
77291 กำรให้เช่ำหนังสอื 

การให้เช่าหนงัสอืทกุประเภท เช่น วารสาร นิตยสาร นิยาย หนงัสอืการ์ตนู ฯลฯ  
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การให้ยืมหนงัสอื วารสาร นิตยสารที่ด าเนินการโดยห้องสมดุ ดกิูจกรรม 91011 

77299 กำรให้เช่ำของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การให้เช่าของใช้ส่วนบคุคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ  ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่นกับลกูค้า                        
ในครัวเรือนหรือในอตุสาหกรรม (ยกเว้น อปุกรณ์เพื่อการนนัทนาการและการกีฬา) สิ่งทอ เสือ้ผ้า 
เคร่ืองแต่งกายและรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปัน้ดินเผาและเคร่ืองแก้ว เคร่ืองครัวและเคร่ืองใช้
บนโต๊ะอาหาร เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เคร่ืองประดบั อญัมณี เคร่ืองดนตรี ฉาก
และเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่น าไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพ เคร่ืองมือและ             
อปุกรณ์ที่ใช้เพื่อซอ่มบ้าน ดอกไม้และต้นไม้ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
 

773 7730 กำรให้เช่ำและให้เช่ำแบบลีสซิ่งเคร่ืองจักร อุปกรณ์และสินค้ำที่จับต้องได้อื่นๆ  
- การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัให้เช่าแบบลีสซิ่ง เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการผลิต

สินค้าของโรงงานอตุสาหกรรมโดยไม่มีผู้ควบคมุ เช่น เคร่ืองยนต์และเคร่ืองจกัรไอน า้ เคร่ืองมือกล 
อปุกรณ์เพื่อการท าเหมืองและการขดุเจาะน า้มนัอปุกรณ์เก่ียวกับการวิทยุ โทรทศัน์และการสื่อสาร 
อุปกรณ์เก่ียวกับการผลิตภาพยนตร์อุปกรณ์เก่ียวกับการวัดและการควบคุม  เคร่ืองจักรอื่นๆ                 
ที่ใช้ในงานวิทยาศาสตร์งานพาณิชยกรรมและงานอตุสาหกรรม 

- การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกับให้เช่าแบบลีสซิ่ง อุปกรณ์การขนสง่ทางบก (นอกเหนือจาก  
ยานยนต์) โดยไมม่ีผู้ควบคมุ เช่น จกัรยานยนต์ รถคาราวานและรถแค้มป์ ฯลฯ รถราง 

- การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัให้เช่าแบบลีสซิ่ง อปุกรณ์การขนสง่ทางน า้ โดยไม่มีผู้ควบคมุ 
เช่น เรือเลก็และเรือใหญ่เพื่อการพาณิชย์ 
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- การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกับให้เช่าแบบลีสซิ่ง  อุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ                       
โดยไมม่ีผู้ควบคมุ เช่น เคร่ืองบิน บอลลนูท่ีบรรจอุากาศร้อน 

- การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัให้เช่าแบบลสีซิ่ง เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรและ
การป่าไม้โดยไม่มีผู้ควบคมุ เช่น การให้เช่าผลิตภณัฑ์ที่ผลิตในหมู่ย่อย 2821 (การผลิตเคร่ืองจกัร      
ที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้) เช่น รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตร ฯลฯ 

- การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัให้เชา่แบบลสีซิ่ง เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างและ
ในงานวิศวกรรมโยธาโดยไม่มีผู้ควบคมุ เช่น รถเครน นัง่ร้านและแท่นปฏิบตัิงานโดยไม่มีการติดตัง้
และรือ้ถอน 

- การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกับให้เช่าแบบลีสซิ่ง  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในส านกังาน     
โดยไม่มีผู้ ควบคุม เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร             
เคร่ืองพิมพ์ดีดและเคร่ืองประมวลผลค า เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในการท าบญัชี เช่น เคร่ืองคิดเงิน 
เคร่ืองคิดเลข เฟอร์นิเจอร์ส านกังาน รวมถึงการเช่าที่พกัหรือส านกังานคอนเทนเนอร์ การให้เช่า                   
ตู้คอนเทนเนอร์ การให้เช่าแทน่วางสนิค้า การให้เช่าสตัว์ (เช่น ฝงูสตัว์ ม้าแขง่) ฯลฯ 

แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้เช่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้พร้อมผู้ควบคมุ ดูหมู่ย่อย 0161      

และ 0240 
- การให้เช่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาพร้อมผู้ ควบคุม                        

ดหูมวดยอ่ย 43 
- การให้เช่ายานพาหนะเพื่อการขนสง่ทางน า้พร้อมผู้ควบคมุ ดหูมวดยอ่ย 50 
- การให้เช่ายานพาหนะเพื่อการขนสง่ทางอากาศพร้อมผู้ควบคมุ ดหูมวดยอ่ย 51 
- สญัญาเช่าทางการเงิน ดหูมูย่อ่ย 6491 
- การให้เช่าเรือส าราญกีฬา ดหูมูย่อ่ย 7721 
- การให้เช่าจกัรยานสองล้อ ดหูมูย่อ่ย 7721 
77301 กำรให้เช่ำและกำรให้เช่ำแบบลีสซิ่ง อุปกรณ์กำรขนส่งทำงบก (ยกเว้น ยำนยนต์) 

การให้เช่าและการด าเนินการเ ก่ียวกับให้เช่าแบบลีสซิ่ ง  อุปกรณ์การขนส่งทางบก                        
โดยไมม่ีผู้ควบคมุ เช่น จกัรยานยนต์ รถคาราวาน รถแค้มป์ รถราง ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- สญัญาเช่าทางการเงิน ดหูมูย่อ่ย 6491 
- การให้เช่ายานยนต์ โดยไมม่ีคนขบั ดหูมูย่อ่ย 7710 
- การให้เช่าจกัรยาน ดกิูจกรรม 77210 

77302 กำรให้เช่ำและกำรให้เช่ำแบบลีสซิ่ง อุปกรณ์กำรขนส่งทำงน ำ้ 
การให้เช่าและการด าเนินการเ ก่ียวกับให้เช่าแบบลีสซิ่ ง  อุปกรณ์การขนส่งทางน า้                         
โดยไมม่ีผู้ควบคมุ เช่น เรือเลก็และเรือใหญ่เพื่อการพาณิชย์ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้เช่ายานพาหนะเพื่อการขนสง่ทางทะเลพร้อมผู้ควบคมุ ดกิูจกรรม 50112 และ 50122 
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- การให้เช่ายานพาหนะเพื่อการขนสง่ทางน า้ภายในประเทศพร้อมผู้ควบคมุ ดกิูจกรรม 50212 
และ 50222 

- การให้เช่าเรือส าราญกีฬา ดกิูจกรรม 77210 
77303 กำรให้เช่ำและกำรให้เช่ำแบบลีสซิ่ง อุปกรณ์กำรขนส่งทำงอำกำศ 

การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกับให้เช่าแบบลีสซิ่ง  อุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ              
โดยไมม่ีผู้ควบคมุ เช่น เคร่ืองบิน บอลลนูท่ีบรรจอุากาศร้อน ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การให้เช่ายานพาหนะเพื่อการขนสง่ทางอากาศพร้อมผู้ควบคมุ ดหูมวดยอ่ย 51 

77304 กำรให้เช่ำและกำรให้เช่ำแบบลีสซิ่ง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทำงกำรเกษตรและกำรป่ำไม้ 
การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกับให้เช่าแบบลีสซิ่ง  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้                    
ในทางการเกษตรและการป่าไม้โดยไม่มีผู้ควบคมุ (ที่เป็นผลิตภณัฑ์ในหมู่ย่อย 2821 การผลิต
เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้) เช่น รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตร ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การให้เช่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้  พร้อม ผู้ ควบคุม                 

ดกิูจกรรม 01619 และ 02400 
77305 กำรให้เช่ำและกำรให้เช่ำแบบลีสซิ่ง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงและ    

งำนวิศวกรรมโยธำ 
การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัให้เช่าแบบลสีซิ่ง เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
และงานวิศวกรรมโยธาโดยไมม่ีผู้ควบคมุ เช่น รถเครน รถยก (forklift) นัง่ร้านและแท่นปฏิบตัิงาน
ซึง่ไมม่ีการติดตัง้และรือ้ถอน ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การให้เช่าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาพร้อมผู้ควบคุม   

ดหูมวดยอ่ย 43 
77306 กำรให้เช่ำและกำรให้เช่ำแบบลีสซิ่ง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส ำนักงำน 

การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัให้เช่าแบบลสีซิ่ง เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส านกังานโดยไม่มี
ผู้ควบคุม เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ดีดและ
เคร่ืองประมวลผลค า เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในการท าบญัชี เช่น เคร่ืองคิดเงิน เคร่ืองคิดเลข 
เฟอร์นิเจอร์ส านกังาน 

77309 กำรให้เช่ำและกำรให้เช่ำแบบลีสซิ่ง เคร่ืองจักร อุปกรณ์และสินค้ำที่จับต้องได้อื่นๆ       
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัให้เช่าแบบลสีซิ่ง เคร่ืองจกัร อปุกรณ์และสินค้าที่จบัต้องได้
อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นโดยไม่มีผู้ควบคุมซึ่งโดยทัว่ไปแล้วใช้ในการผลิตสินค้าของ
โรงงานอตุสาหกรรม เช่น เคร่ืองยนต์ เคร่ืองจกัรไอน า้ เคร่ืองมือกล อปุกรณ์เพื่อการท าเหมืองแร่
และการขดุเจาะน า้มนั อปุกรณ์เก่ียวกบัวิทยุ โทรทศัน์และการสื่อสาร อปุกรณ์เก่ียวกบัการผลิต
ภาพยนตร์ อปุกรณ์เก่ียวกับการวดัและการควบคมุ เคร่ืองจักรอื่นๆ ที่ใช้ในงานวิทยาศาสตร์    
งานพาณิชยกรรมและงานอุตสาหกรรมอื่นๆ  การให้เช่าที่พักหรือส านักงานคอนเทนเนอร์                
การให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์การให้เช่าแทน่วางสนิค้า การให้เช่าสตัว์ เช่น ฝงูสตัว์ ม้าแขง่ ฯลฯ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัให้เช่าแบบลสีซิ่ง เคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์ทางการเกษตร

และการป่าไม้ ดกิูจกรรม 77304 
- การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกับให้เช่าแบบลีสซิ่ง  เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์                     

ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา ดกิูจกรรม 77305 
- การให้เช่าและการด าเนินการเก่ียวกับให้เช่าแบบลีสซิ่ง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส านกังาน      

ดกิูจกรรม 77306 
 

774 7740 77400 กำรให้เช่ำแบบลีสซิ่งผลิตภณัฑ์ที่มีสินทรัพย์ทำงปัญญำและผลิตภณัฑ์ที่คล้ำยกัน ยกเว้น 
งำนที่มีลิขสิทธ์ิ 
กิจกรรมการอนุญาตให้ผู้ อื่นใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสินทรัพย์ทางปัญญาและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน                
โดยมีการจ่ายค่าอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมการใช้สิทธ์ิให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (ผู้ ถือครอง
ทรัพย์สิน) สญัญาเช่าด าเนินงานสินทรัพย์เหลา่นีท้ าได้หลายรูปแบบ เช่น การอนญุาตให้ท าซ า้ 
การน าไปใช้เป็นสว่นหนึ่งในกระบวนการหรือการผลิตต่อไป  การด าเนินธุรกิจภายใต้แฟรนไชส์ 
ฯลฯ โดยที่เจ้าของปัจจุบนัอาจจะเป็นผู้คิดค้นผลิตภณัฑ์เหลา่นีห้รือไม่ก็ได้  รวมถึงการให้เช่า
ผลติภณัฑ์ที่มี 
สินทรัพย์ทางปัญญา (ยกเว้น งานเขียนท่ีมีลิขสิทธ์ิ เช่น หนงัสือหรือซอฟต์แวร์) การรับค่าสิทธิ
หรือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการใช้  เช่น สิ่งที่มีสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้าหรือ                  
การบริการช่ือสินค้า สมัปทานการส ารวจและประเมินแร่ ข้อตกลงในการท าธุรกิจภายใต้สิทธิ              
ในการเป็นผู้แทนจ าหนา่ย (การให้เช่าสทิธิประทานบตัร) 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การได้มาซึง่สทิธิและการจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ ดหูมวดยอ่ย 58 และ 59 
- การผลิต การผลิตซ า้และการเผยแพร่สินค้าท่ีมีลิขสิทธ์ิ (เช่น หนงัสือ ซอฟต์แวร์ ฟิล์ม ฯลฯ)    

ดหูมวดยอ่ย 58 และ 59 
- การให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ ดหูมูใ่หญ่ 681 
- การให้เช่าแบบลสีซิ่งสนิทรัพย์ที่จบัต้องได้ ดหูมูใ่หญ่ 771 772 และ 773 
- การให้เช่าแถบวีดิทศัน์และแผน่ดิสก์ ดหูมูย่อ่ย 7722 
- การให้เช่าหนงัสอื ดหูมูย่อ่ย 7729 

  77409 บริกำรเกี่ยวกับสิทธิพิเศษอื่นๆ 
การด าเนินการเก่ียวกบัการให้เช่า ให้เช่าช่วง ขาย ซือ้ซึง่สทิธิพิเศษอื่นๆ เช่น ความลบัทางการค้า 
ช่ือทางการค้า สิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ ขายหรือโอนสิทธิในคาร์บอนเครดิต (carbon credit) หรือ
ก๊าซเรือนกระจก  
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78 กิจกรรมกำรจัดหำงำน  
หมวดยอ่ยนีร้วมถึงกิจกรรมตา่งๆ ที่เป็นการระบรุายการต าแหนง่งานวา่งและการสง่ต่อหรือการบรรจุผู้สมคัร

ให้แก่นายจ้าง เมื่อบคุคลที่ได้รับการสง่ต่อหรือการบรรจุนัน้มิได้เป็นลกูจ้างของตวัแทนการจ้างงาน  นอกจากนี ้  
ยงัเป็นการจัดหาคนงานให้แก่ลกูค้าทางธุรกิจตามก าหนดเวลาอันจ ากัด  เพื่อเข้าไปท างานแรงงานที่ลูกค้า
ต้องการ รวมทัง้กิจกรรมในการจัดหาทรัพยากรมนุษย์และการบริการทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์        
โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง นอกจากนัน้ยังรวมถึงกิจกรรมการสรรหาและการบรรจุผู้บริหาร
ระดบัสงู รวมทัง้ตวัแทนนายหน้าสรรหานกัแสดง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมของการเป็นตวัแทน (นายหน้า) หาศิลปินเป็นรายบคุคล ดหูมูย่อ่ย 7490 
 

781 7810 กิจกรรมของส ำนักงำนจัดหำงำนหรือตัวแทนจัดหำงำน  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการระบรุายการต าแหนง่งานวา่งและการสง่ต่อ หรือการบรรจุผู้สมคัรงานให้แก่นายจ้าง 
เมื่อบคุคลที่ได้รับการสง่ต่อหรือการบรรจุต าแหน่งงานนัน้มิได้เป็นลกูจ้างของบริษัทตวัแทนการจ้างงาน  
กิจกรรมตา่งๆ เหลา่นีไ้ด้แก่ การสรรหา การคดัเลอืก การสง่ตอ่และการบรรจบุคุลากร รวมทัง้กิจกรรมการ
สรรหาและการบรรจุผู้บริหารระดบัสงู กิจกรรมของบริษัทตวัแทนและส านกังานคดัเลือกนกัแสดง เช่น 
ตวัแทนนายหน้าจดัหานกัแสดงและการจดัหางานผา่นระบบคอมพิวเตอร์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมของบริษัทตวัแทนสว่นบคุคลจดัหานกัแสดงและศิลปิน ดหูมูย่อ่ย 7490 
78101 กิจกรรมของบริษัทตวัแทนและส ำนักงำนคดัเลอืกนักแสดง 

กิจกรรมของบริษัทตวัแทนและส านกังานคดัเลอืกนกัแสดง เช่น ตวัแทนนายหน้าจดัหานกัแสดง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมของบริษัทตวัแทนสว่นบคุคลที่จดัหานกัแสดงและศิลปิน ดกิูจกรรม 74909 

78109 กิจกรรมของส ำนักงำนจัดหำงำนหรือตัวแทนจัดหำงำนอื่นๆ  ซึ่ งมิได้จัดประเภทไว้           
ในที่อื่น 
การระบรุายการต าแหนง่งานวา่งและการสง่ตอ่หรือการบรรจผุู้สมคัรงานให้แก่นายจ้าง เมื่อบคุคล
ที่ได้รับการส่งต่อหรือการบรรจุต าแหน่งงานนัน้มิได้เป็นลกูจ้างของบริษัทตวัแทนการจ้างงาน  
กิจกรรมต่างๆ เหลา่นีไ้ด้แก่ การสรรหา การคดัเลือก การสง่ต่อและการบรรจุบคุลากร รวมทัง้
กิจกรรมการสรรหาและการบรรจผุู้บริหารระดบัสงู และการจดัหางานผา่นระบบคอมพิวเตอร์ 
 

782 7820 78200 กิจกรรมกำรให้บริกำรจ้ำงงำนชั่วครำว  
การจัดหาคนงานให้แก่วงการธุรกิจเพื่อการจ้างงานชั่วคราว เพื่อทดแทนคนงานของธุรกิจนัน้     
โดยคนงานท่ีจดัสง่ให้นัน้เป็นลกูจ้างของหนว่ยงานท่ีจดัสง่ อยา่งไรก็ตาม หนว่ยงานท่ีจดัสง่ที่จดัไว้
ในกลุม่นีจ้ะไมค่วบคมุพนกังานโดยตรง ณ สถานท่ีท างาน 
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783 7830 78300 กิจกรรมกำรจัดหำทรัพยำกรมนุษย์อื่นๆ  
กิจกรรมของการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับลกูค้าทางธุรกิจ  การบริการด้านการทรัพยากร
มนุษย์ให้กับหน่วยงานของลูกค้าในระยะยาว  ซึ่งด าเนินการทัง้การสรรหาบุคลากร                 
และการบริหารงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะตัง้แต่การจ้างงาน                   
การท ารายการข้อมลูของลกูจ้าง เช่น เงินเดือน ภาษี การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
การให้ผลประโยชน์ตอบแทน ฯลฯ ซึ่งการบริการดังกล่าวนีจ้ะดูแลเฉพาะด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนษุย์ จะไมค่รอบคลมุถึงการควบคมุในหน้าที่การปฏิบตัิงานท่ีลกูจ้างรับผิดชอบ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การปฏิบตัิหน้าที่ด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งด าเนินไปพร้อมกับการปกครองบงัคบับญัชาหรือ  

การด าเนินงานทางธุรกิจ ให้ดหูมูย่อ่ยที่เก่ียวข้องกบักิจกรรม ทางเศรษฐกิจของธุรกิจนัน้ๆ 
- การจัดหาทรัพยากรมนุษย์เพื่อทดแทนหรือช่วยเสริมก าลังแรงงานชั่วคราวให้กับลูกค้า           

ดหูมูย่อ่ย 7820 
 

79 ตัวแทนธุรกิจกำรเดินทำง ธุรกิจจัดน ำเที่ยว บริกำรส ำรองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
หมวดย่อยนีร้วมถึงบริการของธุรกิจตัวแทนที่เก่ียวข้องเบือ้งต้นในการขายหรือบริการด้านการเดินทาง        

การท่องเที่ยว การจัดหาพาหนะและที่พักแรมให้แก่สาธารณชนทั่วไปและแก่ลูกค้าทางธุรกิจ  รวมถึง                
การจัดรายการน าเที่ยวซึ่งขายผ่านตัวแทนธุรกิจการเดินทางหรือขายโดยตัวแทนอื่นๆ  โดยตรง เช่น                 
ธุรกิจจดัน าเที่ยว ตลอดจนบริการการจองและบริการอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการเดินทาง รวมถึงบริการมคัคเุทศก์ 

 
791 ตัวแทนธุรกิจกำรเดินทำง ธุรกิจจัดน ำเที่ยว  

หมู่ใหญ่นีร้วมถึงบริการของธุรกิจตัวแทนที่ เ ก่ียวข้องเบือ้งต้นในการขายหรือบริการด้านการเดินทาง                
การท่องเที่ยว การจัดหาพาหนะและที่พักแรมให้แก่สาธารณชนทั่วไปและแก่ลูกค้าทางธุรกิจ  รวมถึง                
การจัดรายการน าเที่ยวซึ่งขายผ่านตัวแทนธุรกิจการเดินทางหรือขายโดยตัวแทนอื่นๆ  โดยตรง เช่น               
ธุรกิจจดัน าเที่ยว 
 
7911 79110 ตัวแทนธุรกิจกำรเดินทำง  

บริการของธุรกิจตวัแทนที่เก่ียวข้องเบือ้งต้นในการขายหรือบริการด้านการเดินทาง การท่องเที่ยว 
การจดัหาพาหนะและที่พกัแรมให้แก่สาธารณชนทัว่ไปและแก่ลกูค้าทางธุรกิจ 
 

7912 79120 ธุรกิจจัดน ำเที่ยว  
การจัดรายการน าเที่ยวซึ่งขายผ่านตัวแทนธุรกิจการเดินทาง  หรือขายโดยธุรกิจจัดน าเที่ยว
โดยตรง รายการน าเที่ยวอาจรวมถึงการจดัหาพาหนะ ที่พกัแรมอาหารและการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
สถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม การแสดงมหรสพ  ดนตรีหรือกิจกรรมกีฬา               
รวมถึงการพาคนไปประกอบพิธีฮจัย์ และฮมุเราะห์ 
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799 7990 กิจกรรมบริกำรส ำรองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการบริการส ารองอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการท่องเที่ยว ได้แก่ ส ารองการเดินทาง โรงแรม 
ภตัตาคาร การให้เช่ารถ การเข้าชมสถานที่ต่างๆ ด้านความบนัเทิงและการกีฬา ฯลฯ การบริการ        
ธุรกิจการจัดสรรแบ่งเวลาในการเข้าใช้ที่พัก  กิจกรรมการขายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์  กีฬา และ             
ความเพลดิเพลนิอื่นๆ และกิจกรรมด้านการบนัเทิง การจดับริการช่วยเหลอืนกัทอ่งเที่ยว การจดัหาข้อมลู
สารสนเทศเก่ียวกบัการทอ่งเที่ยวให้นกัทอ่งเที่ยว กิจกรรมของมคัคเุทศก์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมของตวัแทนธุรกิจการทอ่งเที่ยวและผู้จดัน าเที่ยว ดหูมูย่อ่ย 7911 และ 7912 
- การจดัและการบริหารงานตา่งๆ ที่จดัขึน้ เช่น การจดัประชมุตา่งๆ ดหูมูย่อ่ย 8230 
79901 กิจกรรมของมัคคุเทศก์  

การบริการของมคัคเุทศก์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมของลา่ม ดกิูจกรรม 74901 
- กิจกรรมของตวัแทนธุรกิจการทอ่งเที่ยวและผู้จดัน าเที่ยว ดกิูจกรรม 79110 และ 79120 

79909 กิจกรรมบริกำรส ำรองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การบริการส ารองอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการท่องเที่ยว ได้แก่ ส ารองการเดินทางโรงแรม ภตัตาคาร 
การให้เช่ารถ การเข้าชมสถานที่ต่างๆ ด้านความบนัเทิงและการกีฬา ฯลฯ การบริการธุรกิจ       
การจัดสรรแบ่งเวลาในการเข้าใช้ที่พัก  กิจกรรมการขายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์  กีฬาและ           
ความเพลิดเพลินอื่นๆ และกิจกรรมด้านการบันเทิง การจัดบริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว          
การจดัหาข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัการทอ่งเที่ยวให้นกัทอ่งเที่ยว 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมของตวัแทนธุรกิจการทอ่งเที่ยวและผู้จดัน าเที่ยว ดกิูจกรรม 79110 และ 79120 
- การจดัการและการบริหารงานตา่งๆ ที่จดัขึน้ เช่น การประชมุตา่งๆ ดกิูจกรรม 82301 
 

80 กิจกรรมกำรบริกำรรักษำควำมปลอดภยัและกำรสืบสวน 
หมวดยอ่ยนีร้วมถึงบริการท่ีเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั เช่น บริการสืบสวนและสอบสวนบริการคุ้มกนั

และการตรวจรักษาการณ์ บริการรับและส่งเงิน ใบส าคญัหรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่และอปุกรณ์
ป้องกนัทรัพย์สนิขณะขนย้าย บริการระบบเตือนภยัอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่เน้นเฉพาะที่มีการควบคมุและสงัเกตการณ์
ทางไกลได้ เช่น สญัญาณกนัขโมยและสญัญาณเตือนอคัคีภยั โดยรวมถึงการจ าหน่าย  บริการติดตัง้และซ่อม     
แต่ถ้าบริการอย่างหลงันีด้ าเนินการโดยแยกกนัจะไม่จัดอยู่ในหมวดนี  ้ แต่จดัประเภทไว้ในหมวดการขายปลีก     
การก่อสร้าง ฯลฯ 

 
801 8010 80100 กิจกรรมกำรรักษำควำมปลอดภยัส่วนบุคคล  

บริการที่เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั เช่น บริการสืบสวนและสอบสวนบริการคุ้มกันและ    
การตรวจรักษาการณ์ บริการรับและสง่เงิน ใบส าคญัหรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่และ
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อุปกรณ์ป้องกันทรัพย์สินขณะขนย้าย รวมถึงบริการรถหุ้มเกราะ บริการผู้คุ้มกันส่วนบุคคล 
บริการเคร่ืองจบัเท็จ บริการตรวจสอบลายนิว้มือและบริการรักษาความปลอดภยั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการจดัระเบียบและความปลอดภยัสาธารณะ ดหูมูย่อ่ย 8423 
 

802 8020 80200 กิจกรรมกำรบริกำรระบบรักษำควำมปลอดภยั  
การควบคุมระบบสญัญาณเตือนภยัอิเล็กทรอนิกส์แบบทัว่ไปและแบบทางไกล เช่น  สญัญาณ    
กนัขโมยและสญัญาณเตือนอคัคีภยั รวมทัง้การบ ารุงรักษาการติดตัง้ การซ่อม การสร้างขึน้ใหม่
และการปรับตัง้อปุกรณ์ลอ็คแบบกลไกหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตู้นิรภยัและห้องนิรภยั หน่วยงาน
ที่ด าเนินการดังกล่าวอาจเป็นผู้ขายระบบรักษาความปลอดภยั  อุปกรณ์ล็อคแบบกลไกหรือ      
แบบอิเลก็ทรอนิกส์ ตู้นิรภยัและห้องนิรภยัด้วย 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การติดตัง้ระบบรักษาความปลอดภยั ดหูมูย่อ่ย 4321 
- การขายระบบรักษาความปลอดภยั อปุกรณ์ล็อคแบบกลไกหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตู้นิรภยั

และห้องนิรภยั โดยไมม่ีการควบคมุ ติดตัง้หรือบ ารุงรักษา ดหูมูย่อ่ย 4759 
- บริการให้ค าปรึกษาด้านความปลอดภยั ดหูมูย่อ่ย 7490 
- กิจกรรมการจดัระเบียบและความปลอดภยัสาธารณะ ดหูมูย่อ่ย 8423 
- บริการป๊ัมกญุแจ ดหูมูย่อ่ย 9529 
 

803 8030 80300 กิจกรรมสืบสวน  
บริการสบืสวนและสอบสวน รวมทัง้นกัสบืเอกชนท่ีเป็นอิสระจากลกูค้า หรือจากวตัถปุระสงค์ของ
การสบืสวน 
 

81 กิจกรรมบริกำรส ำหรับอำคำรและภมิูทัศน์  
หมวดย่อยนีร้วมถึงการบริการสนบัสนนุทัว่ไป เช่น บริการที่สนบัสนนุการอ านวยความสะดวกแบบหลาย

บริการให้กับลกูค้า รวมถึงการท าความสะอาดภายในและภายนอกอาคารทุกประเภท การท าความสะอาด
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม การท าความสะอาดตู้รถไฟ รถโดยสาร เคร่ืองบิน ฯลฯ การท าความสะอาดภายในรถหรือ
เรือบรรทกุ การฆ่าเชือ้และการก าจดัหนู/สตัว์น าโรคส าหรับอาคาร เรือ รถไฟ ฯลฯ การล้างขวด การกวาดถนน 
การโกยหิมะและน า้แข็งออกจากถนน การดแูลบ ารุงรักษาภมูิทศัน์ ตลอดจนการให้บริการดงักลา่วไปพร้อมกบั
การออกแบบภมูิทศัน์และ/หรือการก่อสร้าง (เช่น การติดตัง้) ทางเดินเท้า การบ ารุงรักษาก าแพง ดาดฟ้า รัว้   
สระน า้และสิง่ก่อสร้างอื่นๆ ที่คล้ายกนั 

 
811 8110 81100 กิจกรรมสนับสนุนกำรอ ำนวยควำมสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ  

การจดัหาพนกังานปฏิบตัิการให้เข้าท างานบริการสว่นสนบัสนนุในสถานที่ของลกูค้า  หน่วยงาน   
ที่จดัไว้ในหมู่ย่อยนีจ้ดัหาผู้ปฏิบตัิงานให้เข้าท างานด้านสนบัสนุนแต่ไม่เก่ียวข้องหรือรับผิดชอบ      
ในธุรกิจหลกัหรือกิจกรรมหลกัของลกูค้า 
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แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้บริการสนับสนุนเพียงด้านใดด้านหนึ่ง  (เช่น บริการท าความสะอาดทั่วไป             

ภายในสถานท่ี) ดหูมูย่อ่ยที่เหมาะสมตามประเภทบริการท่ีจดัไว้ 
- การจดัหาผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานทัง้หมดให้แก่องค์กรที่เป็นลกูค้า  เช่น โรงแรม ภตัตาคาร 

เหมืองแร่หรือโรงพยาบาล ดหูมูย่อ่ยเก่ียวกบัประเภทหนว่ยงานท่ีให้บริการ 
- การจดัหาและอ านวยความสะดวกด้านการประมวลผลข้อมลู ดหูมูย่อ่ย 6202 
- การด าเนินงานในเรือนจ า โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ดหูมูย่อ่ย 8423 
 

812 กำรบริกำรท ำควำมสะอำด 
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงบริการเก่ียวกับการท าความสะอาดทั่วไปภายในอาคารทุกประเภท  การท าความสะอาด
ภายนอกอาคาร การท าความสะอาดที่ใช้ความช านาญเฉพาะส าหรับอาคารหรือการท าความสะอาด              
แบบพิเศษอื่นๆ การท าความสะอาดเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม การท าความสะอาด ภายในรถหรือเรือบรรทุก      
การฆ่าเชือ้และการก าจัดหนู/สตัว์น าโรคส าหรับอาคารและเคร่ืองจักรกล  การล้างขวด การกวาดถนน             
การโกยหิมะและน า้แข็งออกจากถนน ยกเว้น การควบคุมแมลงและสตัว์ศัตรูพืชทางการเกษตร  การท า             
ความสะอาดด้วยไอน า้ การพ่นขดัด้วยทรายและกิจกรรมที่คล้ายกนัส าหรับงานภายนอกอาคาร  (การก่อสร้าง) 
การซกัพรมและพรมหนา การท าความสะอาดผ้ามา่น (กิจกรรมบริการอื่นๆ) การท าความสะอาดอาคารหลงังาน
ก่อสร้าง 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การควบคมุแมลงและสตัว์ศตัรูพืช ดหูมูย่อ่ย 0161 
- การท าความสะอาดอาคารเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดหูมูย่อ่ย 4330 
- การท าความสะอาดอาคารภายนอกด้วยไอน า้และเป่าทรายและกิจกรรมที่คล้ายกนั ดหูมูย่อ่ย 4390 
- การท าความสะอาดพรมปพูืน้ พรมหนาและผ้ามา่น ดหูมูย่อ่ย 9620 
 
8121 81210 กำรบริกำรท ำควำมสะอำดทั่วไปของตัวอำคำร 

การบริการท าความสะอาดทัว่ไป (ที่ไม่ใช้ความช านาญเฉพาะด้าน) ส าหรับอาคารทกุประเภท 
เช่น ส านกังาน บ้านเรือนหรือห้องเช่า โรงงาน ร้านค้า สถาบนัทัว่ไป (ที่ไม่ต้องใช้ความช านาญ
เฉพาะด้าน) และการท าความสะอาดสถานที่ประกอบธุรกิจและวิชาชีพต่างๆ  รวมทัง้อาคาร          
ที่พักอาศัยเอนกประสงค์  ส่วนใหญ่เป็นบริการท าความสะอาดภายใน  ซึ่งอาจรวมถึง                
การท าความสะอาดพืน้ท่ีภายนอกที่ตอ่เนื่องบางสว่น เช่น หน้าตา่งหรือทางเดิน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าความสะอาดภายในที่ต้องใช้ความช านาญการเฉพาะด้าน เช่น การท าความสะอาด

ปล่องไฟ การท าความสะอาดเตาผิง เตาเผา เตาหลอม เตาเผาแรงสูง หม้อไอน า้                 
ทอ่ระบายอากาศ ระบบดดูควนั ดหูมูย่อ่ย 8129 

 
  



 

 
401 

8129 กำรบริกำรท ำควำมสะอำดส ำหรับอำคำรและอุตสำหกรรม อื่นๆ 
การบริการท าความสะอาดภายนอกอาคารทกุประเภท รวมทัง้ส านกังาน โรงงาน ร้านค้า สถาบนัทัว่ไป 
และสถานที่ประกอบธุรกิจและวิชาชีพอื่นๆ รวมถึงอาคารที่พกัอาศยัเอนกประสงค์ การท าความสะอาด
อาคารที่ต้องใช้ความช านาญการเฉพาะด้าน เช่น การท าความสะอาดหน้าต่าง การท าความสะอาด
ปลอ่งไฟ การท าความสะอาดเตาผิง เตาเผา เตาหลอม เตาเผาแรงสงู หม้อไอน า้ ท่อระบายอากาศ     
ระบบดูดควัน บริการท าความสะอาดและบ ารุงรักษาสระว่ายน า้  การท าความสะอาดเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรม การท าความสะอาดขวด  การท าความสะอาดตู้ รถไฟ รถโดยสาร เคร่ืองบิน ฯลฯ              
การท าความสะอาดภายในรถหรือเรือบรรทกุ การฆ่าเชือ้และการก าจดัหนู การกวาดถนน การโกยหิมะ
และน า้แข็งออกจากถนน  รวมทัง้การท าความสะอาดอื่นส าหรับอาคาร  และอุตสาหกรรม                        
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การควบคมุแมลงและสตัว์ศตัรูพืชทางการเกษตร ดหูมูย่อ่ย 0161 
- การท าความสะอาดบอ่เกรอะและทอ่ระบายน า้ ดหูมูย่อ่ย 3700 
- การท าความสะอาดยานยนต์ บริการล้างรถ ดหูมูย่อ่ย 4520 
81291 กิจกรรมกำรท ำควำมสะอำดพืน้ผิวภำยนอกอำคำร 

บริการท าความสะอาดภายนอกอาคารทุกประเภท  รวมทัง้ส านักงาน โรงงาน ร้านค้า           
สถาบนัทัว่ไปและสถานที่ประกอบธุรกิจและวิชาชีพอื่นๆ รวมถึงอาคารที่พกัอาศยัเอนกประสงค์
การท าความสะอาดพืน้ผิวภายนอกอาคาร เช่น หน้าต่าง กระจก ผนงัภายนอกอาคารที่ท าจาก 
หินอ่อนและวสัดอุื่นๆ ในกรณีที่เป็นอาคารสงูอาจจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ประกอบ 
เช่น กระเช้า สลงิ และการท าความสะอาดหน้าตา่งในท่ีอยูอ่าศยัและสิง่ก่อสร้างอื่นๆ  

81292 กิจกรรมกำรท ำควำมสะอำดภำยในที่ใช้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน 
การท าความสะอาดอาคารที่ต้องใช้ความช านาญการเฉพาะด้าน  เช่น การท าความสะอาด
หน้าต่าง การท าความสะอาดปล่องไฟ การท าความสะอาดเตาผิง เตาเผา  เตาหลอม                     
เตาเผาแรงสงู หม้อไอน า้ ทอ่ระบายอากาศ ระบบดดูควนั บริการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา
สระวา่ยน า้ การท าความสะอาดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การบริการท าความสะอาดเล้าไก่ คอกสตัว์ ดกิูจกรรม 01629 
- การบ ารุงรักษาและการติดตัง้ระบบท าความร้อนสว่นกลาง ดกิูจกรรม 33110 และ 43222 
- การท าความสะอาดอาคารเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดกิูจกรรม 43309 

81293 กิจกรรมกำรฆ่ำเชือ้และก ำจัด 
บริการฆ่าเชือ้ในที่อยู่อาศยัและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ บริการฆ่าเชือ้ในยานพาหนะ เช่น รถโดยสาร 
รถไฟ เรือ เคร่ืองบิน การก าจัดแมลง หนูและสตัว์รบกวนอื่นๆ การบริการรมควันและ              
ควบคมุสตัว์รบกวน รวมถึงการท าความสะอาด อบความร้อนหรือรมยาควบคุมศตัรูพืช เช่น     
การท าความสะอาด อบความร้อน หรือรมยาพาเลทและภาชนะบรรจทุี่ท าจากไม้ที่ใช้แล้ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การควบคมุแมลงและสตัว์ศตัรูพืชทางการเกษตร ดกิูจกรรม 01611 
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- การบริการท าความสะอาดเล้าไก่ คอกหม ูดกิูจกรรม 01629 
- การอบและอดัน า้ยาไม้ ดกิูจกรรม 16102 

81299 กิจกรรมกำรท ำควำมสะอำดส ำหรับอำคำรและอุตสำหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น 
การท าความสะอาดขวด การท าความสะอาดตู้รถไฟ รถโดยสาร เคร่ืองบิน และอปุกรณ์ขนสง่อื่นๆ 
การท าความสะอาดภายในรถหรือเรือบรรทุก  การท าความสะอาดถนน ทางวิ่งเคร่ืองบิน 
(runway) ชายหาด การกวาดถนน และการโกยหิมะและน า้แข็งออกจากถนน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การท าความสะอาดบอ่เกรอะและทอ่ระบายน า้ ดกิูจกรรม 37000 
- การบริการล้างรถ ดกิูจกรรม 45203 

 

813 8130 81300 กำรบริกำรดูแลและบ ำรุงรักษำภมิูทัศน์  
การปลูกต้นไม้ การออกแบบ ตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวน การดูแลและ        
การบ ารุงรักษาสวนสาธารณะและสวนส าหรับการจดัที่พกัอาศยัสว่นบคุคลและของชมุชน อาคาร
ใช้สอยสาธารณะและกึ่งสาธารณะ (โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารส านกังาน ศาสนสถาน ฯลฯ) 
พืน้ที่เขตเทศบาล (สวนสาธารณะ พืน้ที่สีเขียว สสุาน ฯลฯ) พืน้ที่สีเขียวริมทางหลวง (ถนน        
รางรถไฟและทางเดินรถราง แม่น า้ล าคลอง ท่าเรือ) อาคารอตุสาหกรรมและอาคารพาณิชย์      
การจดัสวนส าหรับอาคารต่างๆ (สวนบนหลงัคา สวนนอกอาคาร สวนในอาคาร) สนามกีฬา 
สนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะเพื่อการนันทนาการอื่นๆ  (สนามกีฬา สนามเด็กเล่น              
ลานอาบแดด สนามกอล์ฟ) แหลง่น า้นิ่งและน า้ไหล (บึง พืน้ที่ชุ่มน า้ บ่อ สระ สระว่ายน า้ คนู า้      
ล าธาร ระบบรางระบายน า้เสยี) ต้นไม้ที่ปลกูส าหรับป้องกนัเสยีง ป้องกนัลม ป้องกนัการพงัทลาย
ของดิน บงัสายตาและบงัแดด นอกจากนัน้ยงัรวมถึงบริการออกแบบและงานก่อสร้างย่อยๆ      
การบ ารุงพืน้ท่ีเพื่อรักษาให้มีระบบนิเวศที่ดี 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติและการปลกูต้นไม้เพื่อการพาณิชย์ ดหูมวดยอ่ย 01 และ 02 
- การเพาะช ากล้าไม้ (ยกเว้น การเพาะช ากล้าไม้ป่า) ดหูมูย่อ่ย 0130 
- การดแูลรักษาที่ดินให้อยูใ่นสภาพดีเพื่อการใช้งานทางการเกษตร ดหูมูย่อ่ย 0161 
- การก่อสร้างเพื่อจดัวางภมูิทศัน์ ดหูมวดใหญ่ F 
- การออกแบบภมูิสถาปัตย์และงานด้านสถาปัตยกรรม ดหูมูย่อ่ย 7110 
- การจดัการสวนพฤกษศาสตร์ ดหูมูย่อ่ย 9103 
 

82 กำรบริหำรส ำนักงำน บริกำรสนับสนุนส ำนักงำนและบริกำรสนับสนุนทำงธุรกิจอื่นๆ  
หมวดยอ่ยนีร้วมถึงการให้บริการเก่ียวกบัการบริหารส านกังานประจ าวนั รวมทัง้บริการสนบัสนนุด้านต่างๆ 

เพื่อการด าเนินธุรกิจ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง หมวดนีร้วมถึงบริการสนบัสนนุทุกประเภท
ส าหรับธุรกิจซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น หน่วยงานที่จดัไว้ในหมวดย่อยนี ้ไม่ด าเนินการจดัหาผู้ปฏิบตัิงานเพื่อ
รับผิดชอบการด าเนินธุรกิจอยา่งเต็มรูปแบบ 
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821 กิจกรรมกำรบริหำรและสนับสนุนส ำนักงำน 

หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการให้บริการเก่ียวกบัการบริหารส านกังานประจ าวนั เช่น การวางแผนการเงิน การท าใบแจ้งหนี ้
และการเก็บบนัทกึ การวางแผนงานบคุลากรและสถานที่และโลจิสติกส์ (โครงข่ายระบบขนสง่) ให้ผู้อื่นที่กระท า
โดยได้รับค่าตอบ แทนหรือตามสญัญาจ้าง นอกจากนัน้ยงัรวมถึงกิจกรรมสนบัสนุนต่างๆ ที่กระท าโดยได้รับ
คา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ซึง่เป็นการบริการสนบัสนนุเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของวงการธุรกิจและ
องค์การนัน้ หนว่ยงานท่ีจดัไว้ในหมูใ่หญ่นีด้ าเนินการจดัหาผู้ปฏิบตัิงานเพื่อรับผิดชอบการด าเนินธุรกิจอย่างเต็ม
รูปแบบ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ใดหน้าที่หนึง่นัน้จะจดัไว้ตามกิจกรรมหลกัของแตล่ะหน้าที่ 

 

8211 82110 กิจกรรมบริกำรเพื่อกำรบริหำรส ำนักงำนแบบเบ็ดเสร็จ 
การให้บริการทางด้านการบริหารส านกังานแบบเบ็ดเสร็จประจ าวนั เช่น การต้อนรับ การวางแผน
การเงิน การจัดท าใบแจ้งหนีแ้ละการเก็บบนัทึกงานบุคลากรและการบริการไปรษณีย์  ฯลฯ          
ซึง่เป็นการกระท าโดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การด าเนินการจดัหาผู้ปฏิบตัิงานเพื่อรับผิดชอบการด าเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ  ดหูมู่ย่อย      

ที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมทางธุรกิจหลกันัน้ๆ 
- การให้บริการด้านใดด้านหนึง่โดยเฉพาะ ดหูมูย่อ่ยที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมทางธุรกิจหลกันัน้ๆ 
 

8219 กิจกรรมกำรถ่ำยเอกสำร กำรเตรียมเอกสำรและกิจกรรมเฉพำะด้ำนอื่นๆ ที่สนับสนุน
ส ำนักงำน 
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงกิจกรรมการถ่ายเอกสาร การเตรียมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะด้านอื่นๆ ท่ีสนบัสนนุงาน
ส านกังาน กิจกรรมการถ่ายเอกสารและการพิมพ์เอกสารในหมูย่อ่ยนี ้ครอบคลมุเฉพาะกิจกรรมการพิมพ์
ที่ใช้เวลาสัน้เท่านัน้ รวมถึงการเตรียมเอกสาร การตรวจสอบความถกูต้องหรือการตรวจสอบการพิมพ์
เอกสาร การพิมพ์ การประมวลผลค าหรือการจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ บริการ
สนบัสนุนงานเลขานุการการออกใบรับรองเอกสารและบริการอื่นๆ ส าหรับงานเลขานกุาร การเขียน
จดหมายหรือเอกสารแนะน าตวั การให้เช่าตู้ไปรษณีย์และบริการทางไปรษณีย์อื่นๆ (ยกเว้น การโฆษณา
โดยตรงทางไปรษณีย์) การถ่ายเอกสาร การอดัส าเนาเอกสาร การท าพิมพ์เขียว การบริการประมวลผล
ค า บริการถ่ายส าเนาเอกสารโดยไม่มีบริการพิมพ์ เช่น การพิมพ์ออฟเซ็ต การพิมพ์ด่วน การพิมพ์ดิจิทลั 
บริการก่อนการพิมพ์และบริการสง่เอกสารทางไปรษณีย์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การพิมพ์เอกสาร (การพิมพ์ออฟเซ็ท การพิมพ์ดว่น ฯลฯ) ดหูมูย่อ่ย 1811 
- การโฆษณาทางไปรษณีย์ ดหูมูย่อ่ย 7310 
-  บริการพิมพ์ชวเลขพิเศษ เช่น การรายงานของศาล ดหูมูย่อ่ย 8299 
- บริการพิมพ์ชวเลขส าหรับบคุคลทัว่ไป ดหูมูย่อ่ย 8299 
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82191 กำรถ่ำยเอกสำร 
การถ่ายเอกสาร ท าพิมพ์เขียว โรเนียว อดัส าเนาและบริการท าส าเนาอื่นๆ โดยไม่มีบริการพิมพ์ 
เช่น การพิมพ์ออฟเซ็ท การพิมพ์ดว่น การพิมพ์ดิจิทลั ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การพิมพ์เอกสาร (การพิมพ์ออฟเซ็ท การพิมพ์ดว่น ฯลฯ) ดหูมูย่อ่ย 1811 

82199 กำรเตรียมเอกสำรและกิจกรรมเฉพำะด้ำนอื่นๆ ที่สนับสนุนส ำนักงำน 
การเตรียมเอกสาร การตรวจสอบความถูกต้องหรือการตรวจสอบการพิมพ์เอกสาร  การพิมพ์      
การประมวลผลค าหรือการจดัพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ บริการสนบัสนนุ
งานเลขานุการ การออกใบรับรองเอกสารและบริการอื่นๆ ส าหรับงานเลขานุการ การเขียน
จดหมายหรือเอกสารแนะน าตวั การให้เช่าตู้ ไปรษณีย์และบริการทางไปรษณีย์อื่นๆ  (ยกเว้น      
การโฆษณาโดยตรงทางไปรษณีย์) บริการก่อนการพิมพ์และบริการสง่เอกสารทางไปรษณีย์ 
 

822 8220 82200 กิจกรรมศูนย์บริกำรลูกค้ำทำงโทรศัพท์  
กิจกรรมในลักษณะศูนย์รับโทรศัพท์  ได้แก่ บริการรับโทรศัพท์จากลูกค้า โดยพนักงาน           
บริการต่อสายอตัโนมตัิ บริการโทรศพัท์เช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ บริการระบบโต้ตอบทางเสียง
หรือวิธีการท่ีคล้ายกนัเพื่อรับค าสัง่ซือ้ การให้ข้อมลูผลติภณัฑ์ การด าเนินการตามค าขอของลกูค้า
เพื่อให้ความช่วยเหลอืหรือรับเร่ืองร้องเรียน รวมทัง้กิจกรรมในลกัษณะศนูย์โทรศพัท์ติดต่อลกูค้า 
โดยใช้วิธีการลกัษณะเดียวกนั เพื่อจ าหน่ายหรือท าการตลาดส าหรับสินค้าหรือบริการแก่ลกูค้า
เป้าหมาย ด าเนินการวิจัยตลาดหรือส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและกิจกรรมต่างๆ             
ที่คล้ายกนั 
 

823 8230 กำรจัดประชุมและกำรแสดงสินค้ำ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการจดั การสง่เสริมและ/หรือการบริหารงานต่างๆ ที่จดัขึน้ เช่น การแสดงทาง
ธุรกิจและการแสดงสนิค้าและการจดัประชมุตา่งๆ ไม่ว่าจะรวมหรือไม่รวมการบริหารจดัการและ
การจดัหาพนกังานเพื่ออ านวยความสะดวกในสถานท่ีจดังาน 

82301 กำรจัดกำรประชุม 
การจดั การสง่เสริมและ/หรือการบริหารต่างๆ ที่จดัขึน้ เช่น การประชุมและการสมัมนา ไม่ว่าจะ
รวมหรือไม่รวมการบริหารจดัการและจัดหาพนกังานเพื่ออ านวยความสะดวกในสถานที่จดังาน
ด้วยหรือไมก็่ตาม 

82302 กำรจัดกำรแสดงทำงธุรกิจและกำรแสดงสนิค้ำ 
การจัด การส่งเสริมและ/หรือการบริหารต่างๆ ที่จัดขึน้ เช่น การจัดการแสดงทางธุรกิจและ       
การแสดงสินค้า การสาธิตและแสดงนิทรรศการไม่ว่าจะรวมหรือไม่รวมการบริหารจัดการและ
จดัหาพนกังานเพื่ออ านวยความสะดวกในสถานท่ีจดังานด้วยหรือไมก็่ตาม 
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829 กิจกรรมกำรบริกำรเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมต่างๆ  ของหน่วยงานตัวแทนที่ท าหน้าที่เรียกเก็บเงิน  ข้อมูลเครดิตบูโรและ          
กิจกรรมสนบัสนนุทกุชนิดที่ให้แก่วงการธุรกิจซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 
8291 กิจกรรมของหน่วยงำนตัวแทนที่ท ำหน้ำที่เรียกเก็บเงนิและข้อมูลเครดิต  

หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามสิทธิเรียกร้องและการจดัเก็บค่าด าเนินงานให้กบัลกูค้า  เช่น 
บริการเรียกเก็บเงินหรือหนีต้ามใบเสร็จ นอกจากนัน้ยงัรวมถึงกิจกรรมการจดัเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
เช่น ประวตัิความน่าเช่ือถือและประวตัิพนกังานรายบคุคลและประวตัิความน่าเช่ือถือของบริษัทต่างๆ 
และบริการข้อมูลนีแ้ก่สถาบันการเงิน ผู้ ขายปลีกและบุคคลอื่นๆ  ที่มีความต้องการใช้เพื่อประเมิน     
ความนา่เช่ือถือของบคุคลและของบริษัทเหลา่นัน้ 
82911 กิจกรรมของตวัแทนที่ท ำหน้ำที่เรียกเก็บเงนิ 

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามสิทธิเรียกร้องและการจดัเก็บค่าด าเนินงานให้กบัลกูค้า  เช่น บริการ
เรียกเก็บเงินหรือหนีต้ามใบเสร็จ 

82912 กิจกรรมกำรบริกำรข้อมูลเครดิต (credit bureau)  
การบริการข้อมลูเครดิตบโูร กิจกรรมการจดัเก็บรวบรวมข้อมลูต่างๆ เช่น ประวตัิความน่าเช่ือถือ
และประวตัิพนกังานรายบคุคลและประวตัิความน่าเช่ือถือ ของบริษัทต่างๆ  และบริการข้อมลูนี ้  
แก่สถาบนัการเงิน ผู้ขายปลีกและบคุคลอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้เพื่อประเมินความน่าเช่ือถือ   
ของบคุคลและของบริษัทเหลา่นัน้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมการช าระเงิน ดกิูจกรรม 66192 
 

8292 82920 กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรบรรจุภณัฑ์  
กิจกรรมตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการบรรจภุณัฑ์ ที่กระท าโดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง ไมว่า่
จะเป็นการกระท าจากกระบวนการอตัโนมตัิหรือไม่ก็ตาม เช่น การบรรจุขวดส าหรับของเหลว 
รวมทัง้เคร่ืองดื่มและอาหาร การบรรจขุองแข็ง การบรรจเุภสชัภณัฑ์ การติดฉลาก การประทบัตรา
และการสลกัตรา การหอ่สิง่ของที่เป็นกลอ่งและหีบหอ่และการหอ่ของขวญั 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติเคร่ืองดื่มไมม่ีแอลกอฮอล์และการผลติน า้แร่ ดหูมูย่อ่ย 1104 
- กิจกรรมที่เก่ียวกบัการบรรจเุพื่อการขนสง่ ดหูมูย่อ่ย 5229 
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8299 82990 กิจกรรมกำรบริกำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
กิจกรรมสนับสนุนต่างๆ  เช่น การจดบันทึกรายงานค าต่อค าและการบันทึกชวเลข                    
ของการด าเนินงานในศาลและการออกเอกสารบนัทึกที่เก่ียวข้อง  เช่น การรายงานของศาลหรือ
บริการบนัทึกชวเลขและบริการพิมพ์ชวเลขส าหรับบคุคลทัว่ไป การขึน้ตวัอกัษรก ากบัภาพตาม
เวลาจริงของรายการสด รายการถ่ายทอดการประชมุ ฯลฯ บริการก าหนดรหสัสินค้า บริการพิมพ์
รหสัสนิค้า บริการระดมทนุท่ีกระท าโดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง บริการ จดัประเภท
ของไปรษณีย์ภณัฑ์ บริการเรียกเก็บเงินในที่จอดรถ กิจกรรมของนกัประมูลอิสระ การบริหาร    
กลยทุธ์มดัใจลกูค้า บริการติดตามเร่งรัดหนีส้ิน บริการอื่นๆ ที่สนบัสนนุธุรกิจ ซึ่งมิได้จดัประเภท
ไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
- บริการออกใบรับรองเอกสาร ดหูมูย่อ่ย 8219 
- บริการตัวอักษรก ากับภาพหรือการท าไตเติ ล้ค าบรรยายฟิล์มภาพยนตร์หรือเทป                    

ดหูมูย่อ่ย 5912  
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หมวดใหญ่ O :  กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศและกำรประกันสังคมภำคบังคับ 
 (Public administration and defence; compulsory social security) 
 

หมวดใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมของรัฐบาล ซึ่งด าเนินการในรูปของการบริหารราชการ รวมถึงการออก
พระราชบญัญัติและการตีความทางกฎหมายของกฎหมายต่างๆ  และกฎระเบียบอื่นๆ รวมทัง้การบริหารจัดการ
โปรแกรมที่เก่ียวข้องกบักฎหมายตา่งๆ เหลา่นี ้กิจกรรมเก่ียวกบันิติบญัญัติ การจดัเก็บภาษีอากร การป้องกนัประเทศ 
ความมัน่คงปลอดภยัและความเป็นระเบียบของรัฐ บริการคนเข้าเมือง กิจกรรมต่างประเทศและการบริหารจดัการ
โปรแกรมตา่งๆ ของรัฐบาล หมวดใหญ่นีย้งัรวมถึงกิจกรรมกองทนุประกนัสงัคมภาคบงัคบัอีกด้วย 

สถานะหรือสถาบนัทางกฎหมาย ใช้ปัจจยัที่เป็นตวัก าหนดกิจกรรมต่างๆ ที่จดัไว้ในหมวดนีแ้ต่จะหมายถึง
กิจกรรมที่ระบไุว้ในยอ่หน้าข้างต้น ซึง่หมายความวา่กิจกรรมที่จดัไว้ในท่ีอื่นๆ ในการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม
สากลจะไม่อยู่ในหมวดใหญ่นี  ้ แม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะเป็นฝ่ายด าเนินการก็ตาม เช่น การบริหารจัดการระบบ
โรงเรียน (เช่น กฎระเบียบข้อบงัคบั การตรวจสอบ หลกัสตูร) จะบรรจุไว้ในหมวดใหญ่นี ้ แต่การสอนจะบรรจุไว้ใน
หมวดใหญ่หมวดอื่น (หมวดใหญ่ P) และโรงพยาบาลทหารหรือโรงพยาบาลเรือนจ าจะบรรจุไว้ในหมวดสขุภาพ 
(หมวดใหญ่ Q) นอกจากนัน้กิจกรรมอื่นๆ บางกิจกรรมก็ยงัจดัไว้ในหมวดใหญ่นีด้้วย แม้ว่าหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ      
จะเป็นฝ่ายด าเนินการก็ตาม 

 
84 กำรบริหำรรำชกำรและกำรป้องกันประเทศ รวมถงึกำรประกันสังคมภำคบังคับ  
 
841 กำรบริหำรรำชกำรภำครัฐและนโยบำยทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  

หมู่ใหญ่รวมถึงการบริหารราชการทัว่ไป (เช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญัติ ฝ่ายการคลงั ฯลฯ ในทกุๆ ระดบั       
ของรัฐบาล) และการบริหารในสายสงัคมและเศรษฐกิจ 
 
8411  กิจกรรมกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป 

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการบริหารราชการฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญัติ  ทัง้ในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและ     
สว่นท้องถ่ิน การบริหารและการก ากบัดแูลงานทางด้านงบประมาณ เช่น การด าเนินงานแผนการจดัเก็บ
ภาษี การเรียกเก็บภาษีการค้าและการตรวจสอบการกระท าความผิดเก่ียวกับภาษี  การบริหารงาน
ศลุกากร การใช้จ่ายเงินงบประมาณและการบริหารเงินกองทนุและหนีส้นิของรัฐ การเพิ่มเงินงบประมาณ
และการรับเงินงบประมาณ และการควบคมุการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การบริหารราชการพลเรือนโดย
สว่นรวม การบริหารนโยบายและกองทนุสนบัสนนุการวิจยัและพฒันา  การบริหารและการด าเนินงาน
โดยรวมในการวางแผนทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมและการบริการทางสถิติในทกุระดบัของรัฐบาล 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การด าเนินงานเก่ียวกบัอาคารท่ีรัฐเป็นเจ้าของหรือครอบครอง ดหูมูย่อ่ย 6810 และ 6820 
- การบริหารนโยบายการวิจยัและพฒันากองทนุตา่งๆ ที่เก่ียวข้องที่มีความมุง่หมาย เพื่อยกระดบัความ

เป็นอยูข่องประชาชนให้ดีขึน้ ดหูมูย่อ่ย 8412 
- การบริหารนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

ความสามารถในการแขง่ขนั ดหูมูย่อ่ย 8413 
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- การบริหารนโยบายด้านการวจิยัและพฒันาและกองทนุท่ีเก่ียวข้องทางด้านการทหาร ดหูมูย่่อย 8422 
- การด าเนินงานเก่ียวกบัหอจดหมายเหตขุองรัฐบาล ดหูมูย่อ่ย 9101 
84111 กำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง 

การบริหารราชการใช้หลกัการรวมอ านาจ  โดยให้อ านาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัย          
สัง่การสงูสดุอยูใ่นสว่นกลางที่เก่ียวข้องกบัส านกันายกรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง กรมตา่งๆ 

84112 กำรบริหำรรำชกำรส่วนภมิูภำค 
หน่วยการบริหารราชการสว่นภมูิภาคใช้หลกัการแบ่งอ านาจ  โดยราชการสว่นกลางเป็นเจ้าของ
อ านาจ แล้วแบง่อ านาจการบงัคบับญัชาและการวินิจฉยัสัง่การให้แก่ภมูิภาคน าไปปฏิบตัิให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน การบริหารราชการสว่นภมูิภาค ได้แก่ จงัหวดัและอ าเภอ 

84113 กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถ่ิน              
ไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ  โดยที่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือ            
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินในปัจจุบันมีรูปแบบดังนี  ้
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล องค์การบริหาร สว่นต าบล และการบริหารสว่นท้องถ่ินอื่น
ตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา 

84114 กิจกรรมด้ำนกำรบริกำรที่ส่งเสริมภำครัฐโดยรวม 
กิจการที่ด าเนินการให้บริการด้านงานบุคคลและการให้บริการทั่วไปอื่นๆ การพัฒนาและ
สนบัสนุนนโยบายด้านบุคลากรและกระบวนการที่ครอบคลมุถึง การคดัเลือกและการส่งเสริม  
วิธีการจดัอนัดบั ลกัษณะงาน การประเมินผล และการจดัจ าแนก การบริหารกฎข้อบงัคบัในการ
บริการด้านพลเรือน ฯลฯ รวมทัง้ การบริการจดัซือ้และหาพสัดสุว่นกลาง การบ ารุงรักษาและ    
การเก็บรักษาบนัทกึและเอกสารส าคญัของรัฐ การด าเนินการเก่ียวกบัอาคารท่ีรัฐเป็นเจ้าของหรือ
ครอบครอง ส านกังานกลางและการบริการทัว่ไปอื่นๆ ที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัหน้าที่เฉพาะ 
 

8412 กำรก ำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมกำรให้บริกำรทำงสุขภำพ กำรศึกษำ วัฒนธรรมและกำร
บริกำรทำงสังคม อื่นๆ ยกเว้น กำรประกันสังคม  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการบริหารราชการเก่ียวกับแผนงานต่างๆ  ที่มุ่งเน้นการยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีขึน้ เช่น สขุภาพ การศึกษา วฒันธรรม กีฬา นนัทนาการ สิ่งแวดล้อม ที่พกัอาศยั        
บริการทางสงัคม การบริหารราชการเก่ียวกบันโยบายการวิจยัและพฒันาและกองทนุต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง
ด้านต่างๆ เหล่านี ้ นอกจากนีย้ังรวมถึงการให้งบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมด้านนนัทนาการและ
วฒันธรรม การสนบัสนนุเงินทนุให้แก่ศิลปิน การบริหารแผนงานเก่ียวกบัน า้ประปา การบริหารการเก็บ
ขยะและการจดัการเก่ียวกบัการทิง้ขยะ การบริหารแผนงานเก่ียวกบัการพิทกัษ์รักษาสิ่งแวดล้อม รวมทัง้
การบริหารแผนงานเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการจดัการน า้เสยี การก าจดัของเสยีและการบ าบดัของเสยี ดหูมวดยอ่ย 37 38 และ 39 
- กิจกรรมกองทนุประกนัสงัคมภาคบงัคบั ดหูมูย่อ่ย 8430 
- กิจกรรมการศกึษา ดหูมวดยอ่ย 85 
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- กิจกรรมด้านสขุภาพของมนษุย์ ดหูมวดยอ่ย 86 
- กิจกรรมห้องสมดุและหอจดหมายเหตสุ าหรับประชาชนทัว่ไป ดหูมูย่อ่ย 9101 
- การด าเนินงานพิพิธภณัฑ์และสถาบนัทางวฒันธรรมอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 9102 
- กิจกรรมด้านการกีฬาและนนัทนาการอื่นๆ ดหูมวดยอ่ย 93 
84121 กำรก ำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกบักิจกรรมกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 

การบริหารราชการเก่ียวกับแผนงานด้านการศึกษาต่างๆ  การบริหารจัดการ การด าเนินการ        
การตรวจสอบและการสนบัสนนุโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาทกุประเภท  การบริหารราชการ
เก่ียวกบันโยบายการวิจยัและพฒันาและกองทนุท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางการศกึษา 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการศกึษา ดหูมวดยอ่ย 85 

84122 กำรก ำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกบักิจกรรมกำรให้บริกำรทำงสุขภำพ 
การบริหารราชการเก่ียวกบัแผนงานบริการทางสขุภาพและบริการทางสงัคมที่มุง่เน้นการยกระดบั
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึน้ การบริหารจัดการ การด าเนินการ การตรวจสอบและ         
การสนบัสนนุโรงพยาบาลและคลนิิกทางการแพทย์หรือทนัตกรรมทัง้ทัว่ไปและเฉพาะทาง รวมถึง
สถานพยาบาลและสถานพกัฟืน้ การบริหารราชการเก่ียวกบันโยบายการวิจัยและพฒันาและ
กองทนุท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมบริการทางสขุภาพ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการประกนัสงัคมภาคบงัคบั ดกิูจกรรม 84300 
- กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัสขุภาพของมนษุย์ ดหูมวดยอ่ย 86 
- กิจกรรมการให้การดแูลที่ให้ที่พกัส าหรับบคุคลอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 8790 
- กิจกรรมด้านงานสงัคมสงเคราะห์อื่นๆ ที่ไมม่ีที่พกั ดหูมวดยอ่ย 88 

84123 กำรก ำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกบักิจกรรมกำรให้บริกำรทำงสิ่งแวดล้อมและที่พกัอำศยั 
การบริหารราชการเก่ียวกับแผนงานทางสิ่งแวดล้อมและที่พักอาศัยที่ มุ่งเน้นการยกระดับ      
ความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดีขึน้ การบริหารราชการเก่ียวกบันโยบายด้านการวิจยัและพฒันา
และกองทนุท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมบริการด้านที่พกัอาศยั การบริหารแผนงานเก่ียวกบัน า้ประปา 
การบริหารการเก็บขยะและการจดัการเก่ียวกบัการทิง้ขยะ การบริหารแผนงานเก่ียวกบัการพิทกัษ์
รักษาสิง่แวดล้อม รวมถึงการบริหารแผนงานเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการก าจดัสิง่ปฏิกลู ขยะและการฟืน้ฟ ูดหูมวดยอ่ย 37 38 และ 39 

84124 กำรก ำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกบักิจกรรมกำรให้บริกำรด้ำนกีฬำ นันทนำกำรวัฒนธรรม
และศำสนำ 
การก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกของกิจกรรมการให้บริการด้านกีฬา  
นนัทนาการและวฒันธรรม การบริหารราชการเก่ียวกับนโยบายด้านการวิจัยและพฒันาและ
กองทนุท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมด้านกีฬา นนัทนาการ วฒันธรรมและศาสนา รวมถึงงบประมาณที่
สนบัสนนุกิจกรรมดงักลา่วและการสนบัสนนุเงินทนุให้แก่ศิลปิน 
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แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมห้องสมดุและหอจดหมายเหตสุ าหรับประชาชนทัว่ไป ดหูมูย่อ่ย 9101 
- การด าเนินงานพิพิธภณัฑ์และสถาบนัทางวฒันธรรมอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 9102 
- กิจกรรมด้านการกีฬาและนนัทนาการอื่นๆ ดหูมวดยอ่ย 93 
 

8413 กำรก ำหนดกฎเกณฑ์และกำรสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการบริหารราชการและการก าหนดกฎเกณฑ์  รวมทัง้การจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับ      
ภาคธุรกิจตา่งๆ การเกษตร การใช้ที่ดิน พลงังานและทรัพยากรแร่ งานสาธารณปูโภคพืน้ฐาน การขนสง่ 
การสื่อสาร โรงแรมและการท่องเที่ยว การขายสง่และการขายปลีกสินค้า การบริหารนโยบาย การวิจยั
และพฒันาและกองทนุตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ การบริหารราชการเก่ียวกบัแรงงานทัว่ไป 
รวมทัง้การน าเคร่ืองมือวดัทางด้านนโยบายการพฒันาสว่นภมูิภาคไปใช้ เช่น เพื่อลดอตัราการวา่งงาน 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการวิจยัและพฒันาเชิงทดลอง ดหูมวดยอ่ย 72 
84131 กำรก ำหนดกฎเกณฑ์และกำรสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน     

ทำงกำรเกษตรกรรม กำรป่ำไม้ กำรประมงและกำรล่ำสัตว์ 
การบริหารราชการและการก าหนดกฎเกณฑ์ รวมถึงการจดัสรรเงินอุดหนุนส าหรับภาคธุรกิจ
การเกษตร การป่าไม้ การประมงและการลา่สตัว์ การบริหารนโยบายด้านการวิจยัและพฒันาและ
กองทุนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อพฒันาด้านการเกษตร การป่าไม้ การประมงและการล่าสตัว์       
การบริหารราชการเก่ียวกบัแรงงานทัว่ไป รวมทัง้การน าเคร่ืองมือวดัทางด้านนโยบายการพฒันา
งานด้านการเกษตรการป่าไม้ การประมงและการลา่สตัว์ ไปใช้ 

84132 กำรก ำหนดกฎเกณฑ์และกำรสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนทำงด้ำน
เชือ้เพลิงและพลังงำน 
การบริหารราชการและการก าหนดกฎเกณฑ์ รวมถึงการจดัสรรเงินอุดหนุนส าหรับภาคธุรกิจ    
ด้านเชือ้เพลงิและพลงังาน การบริหารนโยบายการวิจยัและพฒันาและกองทนุต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพื่อพฒันางานด้านเชือ้เพลิงและพลงังาน การบริหารราชการเก่ียวกับแรงงานทัว่ไป รวมถึง      
การน าเคร่ืองมือวดัด้านนโยบายการพฒันางานด้านเชือ้เพลงิและพลงังานไปใช้ 

84133 กำรก ำหนดกฎเกณฑ์และกำรสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำน
ทรัพยำกรแร่ กำรผลิตและกำรก่อสร้ำง 
การบริหารราชการและการก าหนดกฎเกณฑ์ด้านทรัพยากรแร่ การผลิตและการก่อสร้าง รวมทัง้
การจดัสรรเงินอดุหนนุส าหรับงานด้านทรัพยากรแร่ การผลติและการก่อสร้าง การบริหารนโยบาย
การวิจยัและพฒันาและกองทุนต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อพฒันาด้าน ทรัพยากรแร่ การผลิตและ     
การก่อสร้าง รวมถึงการน าเคร่ืองมือวดัด้านนโยบายการพฒันางานด้านทรัพยากรแร่  การผลิต
และการก่อสร้างไปใช้ 

  



 

 
411 

84134 กำรก ำหนดกฎเกณฑ์และกำรสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน       
ด้ำนกำรขนส่งและโทรคมนำคม 
การบริหารราชการและการก าหนดกฎเกณฑ์  รวมถึงการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนส าหรับงาน        
ด้านการขนส่ง (ทางรถไฟ ทางถนน ทางน า้และทางอากาศ) และโทรคมนาคม การบริหาร
นโยบายการวิจัยและพัฒนาและกองทุนต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนางานด้านการขนส่งและ
โทรคมนาคม รวมถึงการน าเคร่ืองมือวดัด้านนโยบายการพฒันางานด้านการขนสง่  (ทางรถไฟ 
ทางถนน ทางน า้และทางอากาศ) และโทรคมนาคมไปใช้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการจดัระเบียบและความปลอดภยัที่ด าเนินการโดยต ารวจ ดกิูจกรรม 84231 

84135 กำรก ำหนดกฎเกณฑ์และกำรสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน        
ด้ำนกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก 
การบริหารงานราชการและการก าหนดกฎเกณฑ์  รวมถึงการจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับงาน       
ด้านการขายส่งและขายปลีก  การบริหารนโยบายการวิจัยและพัฒนาและกองทุนต่างๆ                
ที่เก่ียวข้องเพื่อพฒันางานด้านการขายสง่และขายปลีก รวมถึงการน าเคร่ืองมือวดัด้านนโยบาย
การพฒันางานด้านการขายสง่และขายปลกีไปใช้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การบริหารงานด้านการค้าระหวา่งประเทศ ดกิูจกรรม 84210 

84136 กำรก ำหนดกฎเกณฑ์และกำรสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน        
ด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำรที่เกี่ยวข้อง 
การบริหารราชการและการก าหนดกฎเกณฑ์ รวมถึงการจดัสรรเงินอดุหนนุส าหรับการท่องเที่ยว
และการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวและบริการท่ีเก่ียวข้อง การบริหารนโยบายการวิจยัและพฒันาและ
กองทุนต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เก่ียวข้อง  รวมถึง                
การน าเคร่ืองมือวดัด้านนโยบาย การพฒันางานด้านการทอ่งเที่ยวและบริการท่ีเก่ียวข้องไปใช้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการด าเนินการของส านกังานสง่เสริมทอ่งเที่ยว ดกิูจกรรม 79909 

84137 กำรก ำหนดกฎเกณฑ์และกำรสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนทั่วไป
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ พำณิชย์และแรงงำน 
การบริหารงานราชการและการก าหนดกฎเกณฑ์ รวมถึงการจดัสรรเงินอดุหนนุเก่ียวกบัเศรษฐกิจ 
พาณิชย์และแรงงาน การน าเคร่ืองมือวดัทางด้านนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ พาณิชย์และ
แรงงานไปใช้ เพื่อลดอตัราการว่างงาน การบริหารเก่ียวกับการด าเนินการของหน่วยงานด้าน
สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้าและลิขสิทธ์ิ รวมถึงหน่วยงานด้านพยากรณ์อากาศและสถาบนั
รับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า       
การบริหาร นโยบายการวิจัยและพัฒนาและกองทุนต่างๆ  ที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนางานด้าน        
การบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ พาณิชย์และแรงงาน 
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842 กำรให้บริกำรแก่สังคมโดยรวม 
หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการตา่งประเทศ การป้องกนัประเทศ (กลาโหม) และกิจกรรมการจดัระเบียบและความปลอดภยั
สาธารณะ 
 
8421 84210 กำรต่ำงประเทศ  

การบริหารงานและการด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ  สถานทตูและสถานกงสลุใน
ต่างประเทศหรือในที่ท าการขององค์การสหประชาชาติการบริหารจดัการ  การด าเนินงานและ     
การสนบัสนนุในการให้บริการทางด้านข้อมลูและทางด้านวฒันธรรมเพื่อเผยแพร่ภายใต้ขอบเขต
ของชาติ การให้ความช่วยเหลอืตา่งประเทศไมว่า่จะเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติหรือไม ่
การให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ต่างประเทศ  รวมทัง้การจัดการเร่ืองการค้าต่างประเทศ 
การเงินระหวา่งประเทศและงานเทคนิคตา่งประเทศ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  บริการผู้อพยพด้านภยัพิบตัิหรือผู้อพยพภยัสงัคม ดหูมูย่อ่ย 8890 
 

8422 84220 กิจกรรมกำรป้องกันประเทศ  
การบริหาร การควบคมุก ากบัดแูลและการปฏิบตัิงานกิจการทหารเพื่อป้องกนัประเทศ  รวมทัง้     
กองก าลงัทางบก ทางเรือและทางอากาศ เช่น หน่วยทหารของกองทพับก กองทพัเรือและ
กองทพัอากาศ วิศวกรรม การขนสง่ การสื่อสาร การข่าวกรอง ยุทโธปกรณ์ ก าลงัพลและ
เจ้าหน้าที่ธุรการและการบงัคบับญัชา ก าลงัส ารอง การขนสง่ก าลงับ ารุง (การเตรียมยทุโธปกรณ์
และสง่อปุกรณ์ต่างๆ) กิจกรรมด้านสขุภาพของก าลงัพลในสนามรบ การบริหาร การด าเนินงาน
และการสนบัสนนุกองก าลงัป้องกนัพลเรือน การสนบัสนนุการด าเนินงานของแผนปฏิบตัิการและ
การด าเนินการฝึกซ้อมซึ่งสถาบนัพลเรือนและประชาชนที่มีส่วนเก่ียวข้อง  รวมทัง้การบริหาร
นโยบายด้านการวิจยัและพฒันาและกองทนุตา่งๆ ที่เก่ียวข้องทางด้านการทหาร 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการวิจยัและพฒันาเชิงทดลอง ดหูมวดยอ่ย 72 
- การให้ความช่วยเหลอืทางทหารแก่ตา่งประเทศ ดหูมูย่อ่ย 8421 
- กิจกรรมเก่ียวกบัศาลทหาร ดหูมูย่อ่ย 8423 
- การจดัหาอปุกรณ์ตา่งๆ ส าหรับภาวะฉกุเฉินภายในประเทศกรณีที่มีภยัเก่ียวกบัความสงบสขุ 

ดหูมูย่อ่ย 8423 
- กิจกรรมด้านการศกึษาของโรงเรียน วิทยาลยัและสถาบนัทางทหาร ดหูมูย่อ่ย 8530 
- กิจกรรมโรงพยาบาลทหาร ดหูมูย่อ่ย 8610 
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8423 กิจกรรมกำรจัดระเบียบและควำมปลอดภยัสำธำรณะ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการบริหารและการด าเนินงานของก าลงัต ารวจและต ารวจอาสา ซึ่งสนับสนุนโดย
หน่วยงานของรัฐ ท าหน้าที่ดแูลรักษาความปลอดภยัตามท่าเรือ ชายแดนชายฝ่ังทะเลและกองก าลงั
ต ารวจแบบพิเศษอื่นๆ รวมทัง้การรักษากฎระเบียบการจราจร งานตรวจคนเข้าเมือง การเก็บรักษาข้อมลู
เก่ียวกับการจับกุม การดบัเพลิงและการป้องกันอคัคีภยั ได้แก่ การบริหารและการด าเนินงานของ       
กองก าลงัดบัเพลิงในการป้องกันอคัคีภยั การดบัเพลิง การช่วยชีวิตบุคคลและสตัว์ การช่วยเหลือ      
หายนภัยแก่ประชาชน น า้ท่วม อุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ การบริหารและการด าเนินงานของ             
คณะผู้พิพากษาตุลาการ ศาลแพ่งและศาลอาญา  ศาลทหารและระบบความยุติธรรม  รวมทัง้              
การเป็นผู้แทนทางกฎหมายและการเป็นที่ปรึกษาในนามของรัฐบาล หรือรัฐบาลเป็นผู้แต่งตัง้ให้กระท า
หน้าที่ดังกล่าวโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้างในรูปของการให้เงิน  การตัดสินคดีและ         
การตีความทางกฎหมาย การอนญุาโตตลุาการ การบริหารงานราชทณัฑ์และการให้บริการในเรือนจ า 
รวมทัง้การบริการบ าบดัฟืน้ฟูต่างๆ ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐจะเป็นฝ่ายด าเนินงานเองหรือท าสญัญาและ
วา่จ้างให้หนว่ยงานเอกชนเป็นฝ่ายด าเนินงานแทน รวมทัง้การจดัหาอปุกรณ์ต่างๆ ส าหรับภาวะฉกุเฉิน
ภายในประเทศในกรณีที่มีภยัพิบตัิในช่วงระยะเวลาที่มีสนัติภาพ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การป้องกนัไฟป่าและบริการดบัไฟ ดหูมูย่อ่ย 0240 
- การให้บริการดบัเพลงิและผจญเพลงิบริเวณแหลง่น า้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติ ดหูมูย่อ่ย 0910 
- การดบัเพลงิและการป้องกนัเพลิงที่สนามบินซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานที่ไม่ได้มีความช านาญการ

เฉพาะด้าน ดหูมูย่อ่ย 5223 
- การให้ค าปรึกษาและการเป็นทนายความในคดีแพง่ คดีอาญาและคดีอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 6910 
- การด าเนินงานในห้องปฏิบตัิการของต ารวจ ดหูมูย่อ่ย 7120 
- การบริหารและการปฏิบตัิงานของก าลงัทางทหาร ดหูมูย่อ่ย 8422 
- กิจกรรมของสถานศกึษาในเรือนจ า ดหูมวดยอ่ย 85 
- กิจกรรมของโรงพยาบาลในเรือนจ า ดหูมูย่อ่ย 8610 
84231 กิจกรรมของต ำรวจ 

หน่วยงานรัฐที่ด าเนินการหลกัและหน่วยงานที่สนบัสนุนเก่ียวกับการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน  เช่น งานสืบสวนสอบสวน งานปราบปราม            
งานอาชญากรรม งานพิสจูน์หลกัฐาน งานจราจร งานตรวจคนเข้าเมอืง งานรักษาความปลอดภยั
ชายแดน งานดบัเพลิงและหน่วยงานเฉพาะกิจอื่นๆ รวมทัง้งานจัดหาอุปกรณ์และสิ่งจ าเป็น
ส าหรับงานของต ารวจ รวมทัง้ยานพาหนะต่างๆ ยกเว้นการบริหารและการด าเนินการ             
ของกองทพับก กองทพัเรือและกองทพัอากาศ ดหูมูย่อ่ย 8422 (การป้องกนัประเทศ) 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การด าเนินงานในห้องปฏิบตัิการของต ารวจ ดกิูจกรรม 71209 
- การบริหารและการปฏิบตัิงานของก าลงัทางทหาร ดกิูจกรรม 84220 
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- การบริการป้องกนัน า้ท่วมและภยัพิบตัิทางธรรมชาติอื่นๆ การให้ความช่วยเหลือทางน า้และ
บนภูเขาและกิจกรรมที่คล้ายกัน  ที่ด าเนินการโดยหน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ ภัย                    
ดกิูจกรรม 84239 

84232 สถำบันเพื่อควำมยุติธรรม 
หน่วยงานที่บริหารและด าเนินการเก่ียวกับระบบความยุติธรรม  เช่น ศาลแพ่ง ศาลอาญา       
ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลจังหวดั ศาลแขวง ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลทหาร            
ศาลคดีเด็กและเยาวชน ศาลแรงงานกลาง และสถาบนัเพื่อความยตุิธรรมที่คล้ายกนั ตวัแทนและ
การให้ค าแนะน าทางกฎหมายในนามของรัฐ (ส านกังานอยัการสงูสดุ) 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้ค าปรึกษาและการเป็นทนายความในคดีแพง่ คดีอาญาและคดีอื่นๆ ดกิูจกรรม 69100 
- กิจกรรมสถานศกึษาในเรือนจ า ดหูมวดยอ่ย 85 
- กิจกรรมโรงพยาบาลในเรือนจ า ดกิูจกรรม 86101 

84239 กิจกรรมกำรจดัระเบียบและควำมปลอดภยัสำธำรณะอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
หนว่ยงานท่ีสนบัสนนุหรือด าเนินการจดัหาอปุกรณ์เพื่อใช้ในภาวะฉกุเฉินภยัพิบตัิภายในประเทศ 
รวมถึงการกู้ภยั การดบัเพลงิและการป้องกนัอคัคีภยั 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การป้องกนัไฟป่าและบริการดบัไฟป่า ดกิูจกรรม 02400 
- การใ ห้บริการดับเพลิงและผจญเพลิงบริ เวณแหล่งน า้มันดิบและก๊าซธรรมชาติ                        

ดกิูจกรรม 09100 
- การบริการดับเพลิงและป้องกันเพลิงที่สนามบิน  ซึ่งด าเนินงานโดยหน่วยงานที่ไม่ได้มี       

ความช านาญเฉพาะด้าน ดกิูจกรรม 52239 
 

843 8430 84300 กำรประกันสังคมภำคบังคับ  
การสนับสนุนเงินทุนและกองทุนประกันสงัคมที่รัฐเป็นผู้ จัด  ได้แก่ การเจ็บป่วยอุบัติเหตุ           
จากการท างานและการประกนัการว่างงาน บ าเหน็จบ านาญจากการเกษียณอายุ โปรแกรม        
ที่ค รอบคลุมการสูญเสียรายไ ด้จากการลาคลอด  การขาดความสามารถชั่ วคราว                      
การเป็นหม้าย ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การประกนัสงัคมที่ไมใ่ช่ภาคบงัคบั ดหูมูย่อ่ย 6530 
- การจัดบริการสวสัดิการและงานสงัคมสงเคราะห์ (โดยไม่มีที่พกัอาศยั) ดูหมู่ย่อย 8810        

และ 8890 
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หมวดใหญ่ P :  กำรศึกษำ 
 (Education) 
 

หมวดใหญ่นีร้วมถึงการศึกษาทุกระดบัและทุกวิชาชีพ  โดยผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทัง้การพูด      
การเขียน วิทย ุโทรทศัน์หรือช่องทางอื่นๆ เป็นการศึกษาที่จดัขึน้ในระดบัต่างๆ ทัง้ในระบบโรงเรียน การศึกษาผู้ ใหญ่ 
โปรแกรมการรู้หนงัสอื ฯลฯ รวมทัง้โรงเรียน สถาบนัทางการทหาร สถานศกึษาในเรือนจ า ฯลฯ หมวดใหญ่นีค้รอบคลมุ
ทัง้การศกึษาทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน  

การศกึษาในแตล่ะระดบัประกอบด้วยการศกึษาพิเศษส าหรับนกัเรียนผู้พิการทางกายและทางสมอง  
การแบง่หมวดหมูใ่นประเภทนี ้อยูบ่นพืน้ฐานการจดัจ าแนกระดบัการศึกษาของ ISCED 1997 หมวดใหญ่นี ้

ยงัรวมถึงการศกึษาด้านกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการตา่งๆ เช่น บริดจ์ กอล์ฟและกิจกรรมสง่เสริมการศกึษาอื่นๆ 
 

85 กำรศึกษำ  
 
851 8510 กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงหลกัสูตรการเรียนรู้ทัง้ด้านวิชาการและการปฏิบัติที่พัฒนาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้          
ในขัน้พืน้ฐานอย่างมีคณุภาพ ทัง้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ มีความเข้าใจขัน้พืน้ฐาน        
ที่เกิดจากการเรียนรู้วิชาตา่งๆ เช่น ประวตัิศาสตร์ ภมูิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สงัคมศาสตร์ ศิลปะ
และดนตรี การศึกษาดงักล่าวเป็นการให้ การศึกษาส าหรับเด็ก  ซึ่งรวมทัง้หลกัสตูรการเรียนรู้ในและ      
นอกระบบโรงเรียนที่มีเนือ้หาคล้ายกัน ตลอดจนการศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดให้บุคคลที่มี           
อายุเกินเกณฑ์จะเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและหลักสูตรการเรียนรู้ในระดับเดียวกัน                   
ที่เหมาะส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การให้การศึกษาสามารถจัดขึน้ในห้องเรียนหรือเผยแพร่      
ทางวิทยโุทรทศัน์ อินเทอร์เน็ตหรือไปรษณีย์หรือที่บ้าน การศึกษาที่จดัไว้ในหมู่ย่อยนี ้ ได้แก่ การศึกษา
ระดับประถมศึกษา หมู่ย่อยนีย้ังรวมถึงการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กพิการในระดับเดียวกันนีแ้ละ           
การจดัโปรแกรมการรู้หนงัสอืส าหรับผู้ใหญ่ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การศกึษาผู้ ใหญ่ที่ระบไุว้ในหมูใ่หญ่ 854 
- กิจกรรมรับเลีย้งเด็กกลางวนั ดหูมูย่อ่ย 8890 
85101 กำรศึกษำระดับประถมศึกษำส ำหรับเดก็ปกติ 

การศึกษาระดับประถมศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ขัน้พืน้ฐานส าหรับเด็กปกติในโรงเรียน
ประถมศกึษา รวมถึงหลกัสตูรการเรียนรู้ในและนอกระบบโรงเรียนที่มีเนือ้หาคล้ายกนั  ตลอดจน
การศกึษาระดบัประถมศกึษาที่จดัให้บคุคลที่มีอายเุกินเกณฑ์จะเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศกึษา 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การศกึษาระดบัประถมศกึษาส าหรับเด็กพิการ ดกิูจกรรม 85102 

85102 กำรศึกษำระดับประถมศึกษำส ำหรับเดก็พกิำร 
การศึกษาระดับประถมศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ขัน้พืน้ฐานส าหรับเด็กพิการในโรงเรียน
ประถมศกึษา รวมถึงการศกึษาพิเศษส าหรับเด็กพิการในระดบัเดียวกนั 
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85103 กำรศึกษำระดับประถมศึกษำโดยวิธีอื่นๆ 
การศึกษาระดับประถมศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ในระดับเดียวกันที่ เหมาะส าหรับเด็ก               
ที่มีความต้องการพิเศษ การให้การศึกษาสามารถจดัขึน้ในห้องเรียนหรือเผยแพร่ผ่านทางวิทยุ 
ทางโทรทศัน์ ทางอินเทอร์เน็ต ทางไปรษณีย์ หรือที่บ้านส าหรับเด็กปกติและเด็กพิการ รวมถึง
โปรแกรมการเรียนรู้หนงัสอืส าหรับผู้ใหญ่ในระดบันี ้
 

852 กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ  
หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาประเภทสามญัศกึษาและประเภทอาชีวศกึษา 
 
8521 กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำประเภทสำมัญศึกษำ 

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการศึกษาที่วางรากฐานส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การพัฒนามนุษย์และ                   
มีความสามารถในการสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การศึกษาในระดบันีโ้ดยทัว่ไปประกอบด้วย
หลกัสตูรการเรียนรู้ในเนือ้หาวิชา ซึง่จดัการเรียนการสอนโดยครูประจ าวิชาที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 
เป็นการศกึษาที่อาจจดัขึน้ในห้องเรียนหรือจดัทางวิทย ุโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์หรือที่บ้าน 
เนือ้หาวิชาในระดบันีเ้ป็นการเร่ิมต้นวางพืน้ฐานประสบการณ์การศึกษาให้กบัผู้ เรียน หลกัสตูรการเรียนรู้
เหล่านีอ้อกแบบเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพเพียงพอในการศึกษาต่อในสถานศึกษาประเภท
อาชีวศึกษาและระดบัอดุมศึกษา การศึกษาที่จดัไว้ในหมวดนีไ้ด้แก่ การศึกษาประเภทสามญัศึกษาใน
ระบบโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ซึ่งอาจเป็นการศึกษาภาคบงัคบัหรือไม่ก็ได้และการศึกษา
ประเภทสามญัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในหลกัการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษา นอกจากนีย้งัรวมถึงการศึกษาพิเศษส าหรับนกัเรียนผู้พิการ     
ในระดบันีด้้วย 
แต่ไม่รวม 
- การศกึษาผู้ใหญ่ที่ระบไุว้ในหมูใ่หญ่ 854 
85211 กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำประเภทสำมัญศึกษำส ำหรับผู้เรียนปกต ิ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาส าหรับเด็กปกติ  ในระบบโรงเรียน                   
ใ น ร ะ ดับ มั ธ ยม ศึ ก ษ าต อน ต้ น แ ล ะ ก า ร ศึ กษ า ใ น ร ะ ดับ มั ธ ย ม ศึ กษ า ต อนปล า ย                            
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้สามารถเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาประเภทสามญัศกึษาส าหรับผู้ เรียนพิการ ดกิูจกรรม 85212 

85212 กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำประเภทสำมัญศึกษำส ำหรับผู้เรียนพิกำร 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาส าหรับผู้ เ รียนพิการในระบบโรงเรียน                  
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  รวมถึงการศึกษาพิเศษส าหรับ               
นกัเรียนผู้พิการในระดบันีด้้วย 
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85213 กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำประเภทสำมัญศึกษำโดยวิธีอื่นๆ 
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาประเภทสามญัศึกษา ที่จดัการเรียนการสอนโดยครูประจ าวิชาที่มี
ความช านาญเฉพาะด้าน อาจจดัการเรียนขึน้ในห้องเรียนหรือจดัทางวิทยุ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต 
ไปรษณีย์หรือที่บ้าน ส าหรับผู้ เรียนปกติ หรือพิการ 
 

8522 85220 กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำประเภทอำชีวศึกษำ  
หลกัสตูรการเรียนรู้ที่เน้นเนือ้หาวิชาเฉพาะ ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิที่สมัพนัธ์กบัการจ้างงาน     
ในปัจจุบันและในอนาคต มีจุดมุ่งหมายหลากหลาย ตัง้แต่การเตรียมความพร้อมส าหรับ          
การประกอบอาชีพทัว่ไปและอาชีพเฉพาะที่ต้องใช้ความช านาญการเฉพาะด้าน  โดยที่การเรียน
การสอนอาจจะจดัได้หลายหลายรูปแบบ เช่น จดัโดยสถาบนัฝึกอบรมของหน่วยงานหรือลกูค้า 
สถาบนัการศึกษา สถานที่ท างานหรือที่บ้าน และผ่านทางไปรษณีย์ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ตหรือ     
วิธีอื่นๆ การศึกษาที่จัดไว้ในหมวดนี ้ ได้แก่ การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาที่ต ่ากว่า
ระดบัอดุมศกึษาซึง่ระบไุว้ในหมูใ่หญ่ 853 นอกจากนีย้งัรวมถึงหลกัสตูรส าหรับมคัคเุทศก์ พอ่ครัว 
พนกังานโรงแรมและภัตตาคาร การศึกษาพิเศษส าหรับนักเรียนผู้พิการในระดับนี  ้ หลกัสตูร      
เสริมสวยและตดัผม การซ่อมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสอนขบัรถเพื่อประกอบอาชีพ เช่น 
รถบรรทกุ รถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารรับจ้างและอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาในระดับหลังมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา            

ดหูมูย่อ่ย 8530 
- การศกึษาผู้ใหญ่ที่ระบไุว้ใน ดหูมูใ่หญ่ 854 
- การศกึษาด้านศิลปะเพื่อการนนัทนาการ งานอดิเรกและการพฒันาตนเอง ดหูมูย่อ่ย 8542 
- โรงเรียนสอนขบัรถยนต์ที่ไมไ่ด้มุง่เพื่อประกอบอาชีพ ดหูมูย่อ่ย 8549 
- การฝึกงานที่ เ ป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีการจัดที่ พักอาศัย                 

ดหูมูย่อ่ย 8810 และ 8890 
 

853 8530 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการศึกษาที่สงูกว่าระดบัมธัยมศึกษาแต่ไม่ใช่ระดบัอุดมศึกษาและการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษา รวมถึงการได้รับประสาทปริญญาทัง้ในระดบัอนปุริญญา ปริญญาบณัฑิตหรือ
สงูกว่าปริญญาบณัฑิต ผู้ที่เข้าศึกษาในระดบันีจ้ะต้องมีประกาศนียบตัรระดับมธัยมศึกษา       
ตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยเป็นการศึกษาที่จดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนหรือผ่านทางวิทยุ 
โทรทศัน์ ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ รวมถึงการศกึษาระดบัสงูกวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  (ไม่มีการท าผลงานวิจัย ) การศึกษาระดับปริญญาโทและ             
ระดบัที่สงูกว่า (มีผลงานวิจยั) นอกจากนีย้งัรวมถึงสถาบนั การสอนศิลปะการแสดงที่เปิดสอน    
ในระดบัอดุมศกึษาด้วย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การศกึษาผู้ใหญ่ที่ระบไุว้ในหมูใ่หญ่ 854 
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85301 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ต ่ำกว่ำปริญญำ 
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  (ปวส.) หรือเทียบเท่า                  
ในสถาบนัการศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชน 

85302 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ปริญญำตรี 
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษาทัง้ของรัฐและเอกชน  รวมถึง
ประกาศนียบตัรบณัฑิต 

85303 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ระดับปริญญำโทขึน้ไป 
การศกึษาระดบัปริญญาโท ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู ปริญญาเอกและประกาศนียบตัรหลงั
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ในสถาบนัการศกึษา ทัง้ของรัฐและเอกชน 
 

854 กำรศึกษำประเภทอื่นๆ  
หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการศกึษาตอ่เนื่องทัง้สายสามญัและสายอาชีพ และการฝึกอบรมส าหรับวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง 
อาจจดัการเรียนการสอนโดยผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทัง้การพดู การเขียน วิทยุ โทรทศัน์หรือช่องทาง
อื่นๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับกิจกรรมด้านกีฬาให้กับกลุ่มบุคคลหรือรายบุคคล  การสอน
ภาษาต่างประเทศ การสอนศิลปะ การละครหรือดนตรี ตลอดจนการเรียนรู้หรือการฝึกเฉพาะทาง ซึ่งไม่ใช่
การศกึษาในหมูใ่หญ่ 851-853 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาหรืออดุมศกึษา ดหูมูใ่หญ่ 851 852 และ 853 
 
8541 85410 กำรศึกษำด้ำนกีฬำและนันทนำกำร  

กิจกรรมการเรียนการสอนด้านกรีฑาส าหรับผู้สนใจ เช่น จัดในรูปค่ายการเรียนรู้หรือโรงเรียน
เฉพาะทาง รวมทัง้ค่ายฝึกสอนกีฬาแบบพกัแรมและภาคกลางวนั ทัง้นีไ้ม่รวมการเรียนการสอน
ตามหลกัสตูรปกติในโรงเรียน วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั การจดัการเรียนการสอนอาจจดัตาม
แหลง่ตา่งๆ ได้อยา่งหลากหลาย เช่น ในสถานที่ฝึกอบรม สถาบนัการศึกษาหรืออื่นๆ การจดัการ
เรียนการสอนในหมวดนีต้้องมีการจดัเป็นระบบอย่างเป็นทางการ การศึกษาในกลุม่นีค้รอบคลมุ
ถึงการเรียนการสอนกีฬาประเภทต่างๆ (เบสบอล บาสเกตบอล คริกเก็ต ฟุตบอล ฯลฯ)            
การจัดค่าย การสอนเชียร์ลีดเดอร์ ยิมนาสติก ขี่ม้า ว่ายน า้ การเป็นครูสอนกีฬาอาชีพ                
ครูสอนกีฬา ผู้ ฝึกสอนกีฬา การสอนศิลปะการต่อสู้  การสอนเกมไพ่ (เช่น บริดจ์) และ                 
การสอนโยคะ (กิจกรรมของบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการกีฬา) 
แต่ไม่รวม 
-  การศกึษาด้านวฒันธรรม ดหูมูย่อ่ย 8542 
 

8542 กำรศึกษำด้ำนวัฒนธรรม  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการศึกษาด้านศิลปะ การละครและดนตรี สถานที่จดัการเรียนการสอนประเภทนีอ้าจ
เรียกว่า โรงเรียน สตดูิโอ ชัน้เรียน ฯลฯ เป็นการศึกษาที่จัดเป็นระบบอย่างเป็นทางการ สว่นใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นงานอดิเรก  การนันทนาการหรือการพัฒนาตนเอง ซึ่งมิได้มุ่งสู่การส าเร็จ
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ประกาศนียบตัรวิชาชีพ อนปุริญญาหรือปริญญาบตัร การศกึษาที่จดัไว้ในกลุม่นีร้วมถงึการเรียนการสอน
เปียโนและดนตรีชนิดต่างๆ ศิลปะ การเต้นร าและโรงเรียนสอนเต้นร า โรงเรียนสอนการละคร          
(ยกเว้นสถาบนัการละคร) โรงเรียนสอนศิลปะ (ยกเว้น สถาบนัด้านศิลปะ) โรงเรียนสอนศิลปะการแสดง 
(ยกเว้น สถาบนัด้านศิลปะการแสดง) โรงเรียนสอนถ่ายรูป (ไมเ่ก่ียวกบัการค้า) 
85421 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรเต้นร ำ 

การเต้นร าและโรงเรียนสอนเต้นร า 
85422 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนดนตรี 

สถานที่จดัการสอนประเภทนีอ้าจเรียกว่า โรงเรียน สตดูิโอและชัน้เรียน เป็นต้น รวมถึงการเรียน
เปียโนและดนตรีชนิดตา่งๆ 

85423 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนศิลปะ 
สถานที่จดัการเรียนการสอนประเภทนีอ้าจเรียกว่า โรงเรียน สตดูิโอและชัน้เรียน เป็นต้น เช่น 
โรงเรียนสอนศิลปะ ยกเว้น สถาบนัด้านศิลปะ 

85429 กำรศึกษำด้ำนวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
สถานที่จดัการเรียนการสอนประเภทนีอ้าจเรียกว่า โรงเรียน สตดูิโอและชัน้เรียน เป็นต้น เช่น 
โรงเรียนสอนการละคร (ยกเว้น สถาบนัการละคร) โรงเรียนสอนศิลปะการแสดง (ยกเว้น สถาบนั
ด้านศิลปะการแสดง) โรงเรียนสอนถ่ายรูป (ไมเ่ก่ียวกบัการค้า) และการศกึษาด้านวฒันธรรมอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การสอนการละครในสถาบนัการศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชน ดหูมูย่อ่ย 8530 
 

8549 กำรศึกษำอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการศกึษาที่จดัขึน้เพื่อการฝึกอบรมและการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะโดยทัว่ไปมกัจดั
ส าหรับผู้ ใหญ่และแตกต่างจากการศึกษาทัว่ไปที่ระบไุว้ในหมู่ใหญ่ 851 - 853 การศึกษาในหมู่ย่อยนี ้    
ไมร่วมการศกึษาในโรงเรียน วิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั อาจจดัตามแหลง่ตา่งๆ ได้อยา่งหลากหลาย เช่น 
การจดัการเรียนการสอนในสถานที่ฝึกอบรม สถาบนัการ ศึกษา สถานประกอบการหรือที่พกั (บ้านพกั) 
อาศยัหรือผ่านไปรษณีย์ วิทยุ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ตหรือในห้องเรียนหรือด้วยวิธีการอื่นๆ การศึกษา
ประเภทนีม้ิได้มุ่งสูก่ารส าเร็จประกาศนียบตัร อนปุริญญาหรือปริญญาบตัร การศึกษาที่จดัไว้ในกลุม่นี ้
ได้แก่ การศึกษาที่ไม่ได้ก าหนดเป็นระดบัชัน้ การให้บริการสอนเสริม การเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลยั 
การกวดวิชาทัว่ไป การกวดวิชาเพื่อการสอบทางวิชาชีพ การเรียนภาษาและการฝึกทกัษะการพูด        
การอ่านเร็วและการเรียนรู้ศาสนา นอกจากนีย้ังรวมถึงโรงเรียนสอนขับรถ  โรงเรียนการบิน                  
การฝึกช่วยชีวิต การฝึกกู้ภยั การฝึกพดูในท่ีสาธารณะและการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การศกึษาส าหรับผู้ใหญ่ ดหูมูย่อ่ย 8510 
- การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาประเภทสามญัศกึษา ดหูมูย่อ่ย 8521 
- โรงเรียนสอนขบัรถเพื่อผู้ประกอบอาชีพขบัรถ ดหูมูย่อ่ย 8522 
- การศกึษาระดบัอดุมศกึษา ดหูมูย่อ่ย 8530 
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85491 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำ 
การเรียนภาษาและการฝึกทักษะการพูด การเขียน การฟัง การอ่านในภาษาต่างๆ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น ฯลฯ ในสถานที่ฝึกอบรม สถาบันการศึกษา                   
สถานประกอบการ หรือที่พกั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเรียนการสอนแบบสองภาษา ที่ด าเนินงานโดยโรงเรียน วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั          

ที่ออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาบัตร  ที่สามารถเทียบระดับการศึกษาได้                     
ดหูมูใ่หญ่ 851 852 และ 853 

85492 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สถาบนัฝึกอบรม   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

85493 กิจกรรมกำรกวดวิชำทั่วไป 
การให้บริการสอนเสริม การเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลยั การกวดวิชาทั่วไปการกวดวิชา          
เพื่อการสอบทางวิชาชีพ เช่น โรงเรียนกวดวิชา 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการเรียนภาษา ดกิูจกรรม 85491 

85494 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตัดเสือ้ผ้ำและเสริมสวย 
การเรียนตดัเสือ้ผ้าและเสริมสวย เช่น โรงเรียนสอนตดัเสือ้ผ้า สถาบนัเสริมความงาม การ
ฝึกอบรมตดัเสือ้ผ้าและเสริมสวย 

85495 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนสปำบ ำบดั 
การเรียนสปาบ าบดั ประกอบด้วยการฝึกอบรมในการเสริมสวยบ าบดั  การนวดเพื่อบ าบัด         
การบ าบดัด้วยน า้ (วารีบ าบดั) การบ าบดัด้วยกลิน่หอมธรรมชาติ (สคุนธบ าบดั) โภชนบ าบดัและ
สมาธิบ าบดั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเรียนนวด ดกิูจกรรม 85496 

85496 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนนวด 
การเรียนนวด เช่น การฝึกอบรมนวดแผนไทย การฝึกอบรมนวด โรงเรียนนวดแผนไทย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การเรียนเสริมสวยที่อาจมีเรียนนวดร่วมด้วย ดกิูจกรรม 85494 

85497 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนขับขี่ 
การเรียนขบัขี่ เช่น โรงเรียนสอนขบัรถ โรงเรียนการบินที่ไม่ได้มุ่งสูก่ารส าเร็จประกาศนียบตัร
อนปุริญญาหรือปริญญาบตัร 

85499 กำรศึกษำอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การเตรียมความพร้อมเพื่อศกึษาตอ่ตา่งประเทศ หลกัสตูรเตรียมสอบวดัความรู้และประสบการณ์
ทางด้านวิชาชีพ การสอนการอ่านเร็ว การเรียนรู้ศาสนา การฝึกช่วยชีวิต การฝึกกู้ภยั การฝึกพดู
ในที่สาธารณะ การสอนท าอาหาร การศึกษาอื่นๆ ที่ไม่ได้มุ่งสู่การส าเร็จประกาศนียบัตร
อนปุริญญาหรือปริญญาบตัร 
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แต่ไม่รวมถงึ 
- การศกึษาส าหรับผู้ใหญ่ ดกิูจกรรม 85101 
- การศกึษาด้านวฒันธรรม ดหูมูย่อ่ย 8542 
 

855 8550 85500 กำรบริกำรที่สนับสนุนกำรศึกษำ  
การบริการท่ีมิใช่การสอน แตส่นบัสนนุกระบวนการหรือระบบการศึกษา ได้แก่ การให้ค าปรึกษา
ด้านการศึกษา บริการแนะแนวการศึกษา บริการประเมินผลทางการศึกษา บริการทดสอบ        
ทางการศกึษา โครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษา 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การวิจยัและพฒันาเชิงทดลองด้านสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ดหูมูย่อ่ย 7220 
 

856 8560 กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความมุ่งหมายเพื่อแนะน าเด็กเล็กให้คุ้ นเคยกับ
สภาพแวดล้อมในรูปแบบของโรงเรียน และเพื่อเช่ือมโยงบรรยากาศระหว่างบ้านกบัในโรงเรียน รวมถึง
การศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการดแูลเด็กในเวลากลางวนั ดหูมูย่อ่ย 8890 
85601 กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำส ำหรับเดก็ปกติ 

สถานศึกษาที่เป็นของรัฐและเอกชนและโรงเรียนอื่นๆ  ซึ่งสอนในระดับก่อนประถมศึกษา           
เช่น ศนูย์เด็กเลก็ ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ ศนูย์พฒันาเด็กก่อนเกณฑ์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษาส าหรับเด็กพิการ ดกิูจกรรม 85602 

85602 กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำส ำหรับเดก็พกิำร 
สถานศกึษาที่เป็นของรัฐและเอกชนและโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งสอนในระดบัก่อนประถมศึกษาส าหรับ
เด็กพิการ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษาส าหรับเด็กปกติ ดกิูจกรรม 85601 
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หมวดใหญ่ Q :  กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ 
 (Human health and social work activities) 
 

หมวดใหญ่นีร้วมถึงการจัดกิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์  ซึ่งครอบคลมุถึงกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ การดูแลสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและจากหน่วยบริการสุขภาพอื่นๆ  ตลอดจน          
การจดัหาที่พกัส าหรับการดแูลสขุภาพ การสงัคมสงเคราะห์โดยไมต้่องใช้บคุลากรทางการแพทย์ 

 
86 กิจกรรมด้ำนสุขภำพของมนุษย์  

หมวดย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมการดูแลสขุภาพระยะสัน้หรือระยะยาวในโรงพยาบาล ทัง้ภาครัฐและเอกชน
ส าหรับโรคทัว่ไปหรือเฉพาะทาง ด้านอายรุกรรม ศลัยกรรม จิตเวช โรงพยาบาลเพื่อผู้ ป่วยที่ใช้สารเสพติด       
สถานพกัฟืน้ สถานพกัฟืน้โรคติดต่อ สถานดแูลและให้การพยาบาล สถานบ าบดัทางจิต สถาบนัเก่ียวข้องกบั     
จิตเวช ศนูย์ฟืน้ฟูบ าบดั ศนูย์บ าบดัโรคเรือ้น รวมทัง้สถาบนัดูแลสขุภาพอื่นๆ ที่จดัหาที่พกัและเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกครบครัน โดยมีผู้บริการด้านการวินิจฉัยและการรักษาโรคตามสภาพของการเจ็บป่วยชนิดต่างๆ  
ตลอดจนให้ค าปรึกษาและรักษาโรคตา่งๆ ทัง้โรคทัว่ไปและโรคเฉพาะทางโดยแพทย์เวชปฏิบตัิ แพทย์เฉพาะทาง
และศัลยแพทย์ร่วมกับกิจกรรมการดูแลด้านทนัตกรรมทุกชนิด  นอกจากนัน้หมวดย่อยนีย้งัรวมถึงกิจกรรม          
ที่ปฏิบตัิโดยผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ แต่เป็นบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ที่สามารถให้การดูแลผู้ ป่วยได้ถกูต้อง     
ตามกฎหมาย 

 
861 8610 กิจกรรมโรงพยำบำล  

หมวดยอ่ยนีร้วมถึงกิจกรรมการดแูลสขุภาพระยะสัน้หรือระยะยาวในโรงพยาบาล ประกอบด้วยกิจกรรม
ด้านการแพทย์ การวินิจฉยัและการรักษาของโรงพยาบาลทัว่ไป (เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ศนูย์ โรงพยาบาลหรือศนูย์บริการสขุภาพท่ีไมห่วงัผลก าไร โรงพยาบาลท่ีเป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล
กองทพัและโรงพยาบาลในเรือนจ า) และโรงพยาบาลเฉพาะทาง (เช่น โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาล
เพื่อผู้ ป่วยที่ใช้สารเสพติด โรงพยาบาลโรคติดต่อ โรงพยาบาลแม่และเด็ก สถานบ าบดัผู้ ป่วยเรือ้รัง        
เฉพาะทาง) กิจกรรมหลกัเหลา่นีจ้ะจดัไว้ส าหรับผู้ ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด าเนินการและน าทีม
โดยแพทย์สาขาต่างๆ รวมทัง้การบริการของบคุลากรทางการแพทย์อื่นๆ การบริการในห้องปฏิบตัิการ
และการใช้เทคนิคตา่งๆ ตลอดจนงานบริการด้านรังสวีิทยาและวิสญัญีวิทยา งานบริการด้านห้องฉกุเฉิน 
งานบริการห้องผ่าตดั งานบริการยาและอาหารและงานบริการอื่นๆ  ของโรงพยาบาล งานบริการด้าน    
การวางแผนครอบครัวซึง่จดัให้มีบริการการท าหมนัและการท าแท้งทางการแพทย์ที่ถกูต้องตามกฏหมาย 
โดยจดัให้มีห้องพกัรักษาตวั 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การทดสอบและการตรวจวสัดุและผลผลิตทุกชนิดในห้องปฏิบัติการ  (ยกเว้น ทางการแพทย์)            

ดหูมูย่อ่ย 7120 
- กิจกรรมเก่ียวกบัสตัวแพทย์ ดหูมูย่อ่ย 7500 
- กิจกรรมด้านสขุภาพของก าลงัพลในสนามรบ ดหูมูย่อ่ย 8422 
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- กิจกรรมตา่งๆ ทางด้านทนัตกรรมของทนัตแพทย์พืน้ฐานทัว่ไปและทนัตแพทย์เฉพาะทาง เช่น อดุฟัน 
ถอนฟัน รักษารากฟัน ทนัตกรรมในเด็ก โรคในช่องปาก 

- การจดัฟัน ดหูมูย่อ่ย 8620 
- บริการให้ค าปรึกษาสว่นตวัส าหรับผู้ ป่วยใน ดหูมูย่อ่ย 8620 
- การตรวจในห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ ดหูมูย่อ่ย 8690 
- กิจกรรมการเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยด้วยรถพยาบาล ดหูมูย่อ่ย 8690 
86101 กิจกรรมโรงพยำบำล 

กิจกรรมการดูแลสุขภาพระยะสัน้หรือระยะยาวในโรงพยาบาล  ประกอบด้วยกิจกรรม             
ด้านการแพทย์ การวินิจฉยัและการรักษาโรคทัว่ไป เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไป 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสุขภาพที่ไม่หวงัผลก าไร โรงพยาบาลที่เป็น      
โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลกองทพั โรงพยาบาลในเรือนจ า 

86102 กิจกรรมโรงพยำบำลเฉพำะทำง 
กิจกรรมการดูแลสุขภาพระยะสัน้หรือระยะยาวในโรงพยาบาล  ประกอบด้วยกิจกรรม             
ด้านการแพทย์ การวินิจฉยัและการรักษาโรคเฉพาะทาง เช่น โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาล   
เพื่อผู้ ป่วยที่ใช้สารเสพติด โรงพยาบาลโรคติดต่อ โรงพยาบาลแม่และเด็ก สถานบ าบดัผู้ ป่วย
เรือ้รังเฉพาะทาง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมต่างๆ ทางด้านทนัตกรรมของทนัตแพทย์พืน้ฐานทัว่ไป และทนัตแพทย์เฉพาะทาง 

เช่น อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน ทันตกรรมในเด็ก โรคในช่องปากการจัดฟัน                       
ดกิูจกรรม 86203 

 
862 8620 กิจกรรมทำงกำรแพทย์และทำงทันตกรรม  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการให้ค าปรึกษาและรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง  โดยนักวิชาชีพเวชปฏิบัติ       
แพทย์เฉพาะทางและศลัยแพทย์ กิจกรรมต่างๆ ทางด้านทนัตกรรมของทนัตแพทย์พืน้ฐานทัว่ไปและ    
ทนัตแพทย์เฉพาะทาง เช่น อดุฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน ทนัตกรรมในเด็ก โรคในช่องปาก การจดัฟัน 
รวมทัง้ศนูย์วางแผนครอบครัวที่มีบริการทางการแพทย์ที่ไม่ได้จดัให้มีที่นอนพกัรักษา  เช่น การท าหมนั 
การยตุิการตัง้ครรภ์ กิจกรรมเหลา่นีส้ามารถด าเนินการได้โดยภาคเอกชน กลุม่องค์กรด าเนินการต่างๆ 
คลินิกผู้ ป่วยนอกและในโรงพยาบาล หรือคลินิกในสถานที่ท างาน ในโรงเรียน บ้านพกัผู้สงูอายอุงค์กร
ด้านแรงงาน มูลนิธิต่างๆ ตลอดจนบ้านของผู้ ป่วยเอง รวมทัง้ทนัตกรรมในห้องผ่าตดัและบริการ             
ให้ค าปรึกษาสว่นบคุคลส าหรับผู้ ป่วยใน 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติฟันปลอมชนิดตา่งๆ ที่จดัท าในห้องปฏิบตัิการทางทนัตกรรม ดหูมูย่อ่ย 3250 
- กิจกรรมส าหรับผู้ ป่วยใน ดหูมูย่อ่ย 8610 
- กิจกรรมของบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เช่น นางผดุงครรภ์ พยาบาลและนกักายภาพบ าบัด           

ดหูมูย่อ่ย 8690 
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86201 กิจกรรมคลนิิกโรคทั่วไป 
การให้ค าปรึกษาและการรักษาโรคทั่วไปทางการแพทย์  โดยแพทย์เวชปฏิบัติที่มีบริการ             
ทางการแพทย์ที่ไม่ได้จัดให้มีที่นอนพักรักษา  กิจกรรมเหล่านีส้ามารถด าเนินการได้                  
โดยภาคเอกชน กลุม่องค์กรด าเนินการต่างๆ คลินิกผู้ ป่วยนอก และในโรงพยาบาล หรือคลินิก     
ในสถานที่ท างาน ในโรงเรียน บ้านพกัผู้สงูอายอุงค์กรด้านแรงงาน มลูนิธิต่างๆ ตลอดจนบ้าน     
ของผู้ ป่วยเอง และบริการให้ค าปรึกษาสว่นบคุคลส าหรับผู้ ป่วยใน 

86202 กิจกรรมคลนิิกโรคเฉพำะทำง 
การให้ค าปรึกษาและการรักษาโรคเฉพาะทาง  โดยแพทย์เฉพาะทาง รวมทัง้ศูนย์วางแผน
ครอบครัวที่มีบริการทางการแพทย์ที่ไมไ่ด้จดัที่พกัรักษา เช่น การท าหมนัและการยตุิการตัง้ครรภ์ 
กิจกรรมเหล่านีส้ามารถด าเนินการได้โดยภาคเอกชน  กลุ่มองค์กรด าเนินการต่างๆ                   
คลินิกผู้ ป่วยนอกและในโรงพยาบาลหรือคลินิกในสถานที่ท างาน ในโรงเรียน บ้านพกัผู้สงูอาย ุ
องค์กรด้านแรงงานมลูนิธิต่างๆ ตลอดจนบ้านของผู้ ป่วยเองและบริการให้ค าปรึกษาสว่นบคุคล
ส าหรับผู้ ป่วยใน 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมส าหรับผู้ ป่วยใน ดหูมูย่อ่ย 8610 
- กิจกรรมของบคุลากรทางการแพทย์อื่นๆ เช่น นางผดงุครรภ์ พยาบาลและนกักายภาพบ าบดั 

ดหูมูย่อ่ย 8690 
- การให้ค าปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัวโดยไม่มีการดูแลรักษาทางการแพทย์                       

ดกิูจกรรม 88909 
86203 กิจกรรมทำงทนัตกรรม 

กิจกรรมต่างๆ ทางทนัตกรรมของทนัตแพทย์พืน้ฐานและทนัตแพทย์เฉพาะทาง เช่น  อุดฟัน    
ถอนฟัน รักษารากฟัน ทนัตกรรมในเด็ก โรคในช่องปาก การจดัฟัน ฯลฯ กิจกรรมเหลา่นีส้ามารถ
ด าเนินการได้โดยภาคเอกชน กลุม่องค์กรด าเนินการต่างๆ คลินิกผู้ ป่วยนอกและในโรงพยาบาล 
หรือคลนิิกในสถานท่ีท างานในโรงเรียน บ้านพกัผู้ชรา รวมทัง้กิจกรรมด้านทนัตกรรมในห้องผา่ตดั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การผลติฟันปลอมชนิดตา่งๆ ที่จดัท าในห้องปฏิบตัิการทางทนัตกรรม ดกิูจกรรม 32502 
 

869 8690 กิจกรรมอื่นๆ ด้ำนสุขภำพของมนุษย์  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยที่ปฏิบัติโดยบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์และทันตแพทย์ใน
โรงพยาบาล ได้แก่ กิจกรรมของพยาบาล นางผดงุครรภ์ นกักายภาพบ าบดัและบคุลากรทางการแพทย์
อื่นๆ ในด้านตรวจวดัสายตา ธาราบ าบดั การนวดทางการแพทย์ อาชีวบ าบดั อรรถบ าบดั การดแูล        
มือและเท้า การรักษาทางยาสามญั การบ าบดัอาการปวดหลงัและการฝังเข็ม  ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี ้
สามารถด าเนินการได้ในคลินิกสขุภาพที่มีอยู่ในสถานที่ท างาน ในโรงเรียน บ้านพกัผู้สงูอายุ องค์กร      
ด้านแรงงานและมลูนิธิต่างๆและในสถานบริการสขุภาพอื่นๆ  ในชุมชนที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ตลอดจน              
ในสถานที่ให้ค าปรึกษาสว่นบคุคล บ้านของผู้ ป่วยหรือที่อื่นๆ กิจกรรมเหลา่นีไ้ม่เก่ียวข้องกบัการรักษา
ทางการแพทย์ นอกจากนี ้ยงัรวมถึงกิจกรรมของบคุลากรด้านทนัตกรรมอื่นๆ เช่น นกัทนัตกรรมบ าบดั 
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พยาบาลทนัตอนามยัประจ าโรงเรียน ผู้ดูแลสขุภาพช่องปากที่ท างานห่างไกลตวัเมือง  แต่ต้องได้รับ       
การควบคมุโดยทนัตแพทย์เป็นระยะๆ กิจกรรมในห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ เช่น งานเอ็กซ์เรย์และ
ศนูย์วินิจฉยัโรคจากภาพเอ็กซ์เรย์ งานวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา กิจกรรมของธนาคารเลือด ธนาคารอสจิุ 
ธนาคารเก็บอวยัวะบริจาค ฯลฯ การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยด้วยรถพยาบาล รวมทัง้ทางเคร่ืองบินในรายฉกุเฉิน 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติฟันเทียมตา่งๆ ที่จดัท าในห้องปฏิบตัิการทางทนัตกรรม ดหูมูย่อ่ย 3250 
- การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยที่ไมใ่ช้อปุกรณ์ชว่ยชีวติและบคุลากรทางการแพทย์ ดหูมวดยอ่ย 49 50 และ 51 
- การทดสอบโดยห้องปฏิบตัิการท่ีมิใช่ทางการแพทย์ ดหูมูย่อ่ย 7120 
- กิจกรรมการทดสอบในสาขาสขุาภิบาลอาหาร ดหูมูย่อ่ย 7120 
- กิจกรรมโรงพยาบาล ดหูมูย่อ่ย 8610 
- กิจกรรมทางการแพทย์และทางทนัตกรรม ดหูมูย่อ่ย 8620 
- หนว่ยบริการการพยาบาลตา่งๆ ดหูมูย่อ่ย 8710 
86901 กิจกรรมด้ำนกำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 

กิจกรรมด้านสขุภาพอนามยัที่ปฏิบตัิโดยบคุลากรที่ไม่ใช่แพทย์ในโรงพยาบาลได้แก่  พยาบาล 
นางผดุงครรภ์ กิจกรรมเหล่านีส้ามารถด าเนินการได้ในคลินิกสขุภาพที่มีอยู่ในสถานที่ท างาน        
ในโรงเรียน บ้านพกัผู้สงูอาย ุองค์กรด้านแรงงานและมลูนิธิตา่งๆ และในสถานบริการสขุภาพอื่นๆ 
ในชุมชนที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ตลอดจนในสถานที่ให้ค าปรึกษาส่วนบคุคล บ้านของผู้ ป่วยหรือ        
ที่อื่นๆ กิจกรรมเหลา่นีไ้มเ่ก่ียวข้องกบัการรักษาทางการแพทย์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมส าหรับผู้ ป่วยใน ดหูมูย่อ่ย 8610 
- บริการให้ค าปรึกษาสว่นตวัส าหรับผู้ ป่วยใน ดหูมูย่อ่ย 8620 

86902 กิจกรรมด้ำนกำยภำพบ ำบัด 
กิจกรรมด้านสขุภาพที่ปฏิบตัิโดยนกักายภาพบ าบดั การบ าบดัแบบเออร์โกเธอราพี การบ าบดั
แบบไคโรแพรคติค ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการรักษาและตรวจวินิจฉยัแก่ผู้ ป่วยด้านกายภาพบ าบดั ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์ 

ดหูมูใ่หญ่ 861 และ 862 
86903 กิจกรรมในห้องปฏิบัตกิำรทำงกำรแพทย์ 

กิจกรรมในห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ เช่น งานเอ็กซ์เรย์และศนูย์วินิจฉยัโรคจากภาพเอ็กซ์เรย์ 
งานวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การทดสอบโดยห้องปฏิบตัิการท่ีมิใช่ทางการแพทย์ ดหูมูย่อ่ย 7120 
- กิจกรรมการทดสอบในสาขาสขุวิทยาอาหาร ดกิูจกรรม 71201 

86909 กิจกรรมอื่นๆ ด้ำนสุขภำพของมนุษย์ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
กิจกรรมด้านสขุอนามยัที่ด าเนินงานโดยบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์และทนัตแพทย์ในโรงพยาบาล  
ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากพยาบาล  นางผดุงครรภ์ และ                      
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นกักายภาพบ าบดั ในด้านตรวจวดัสายตา ธาราบ าบดัการนวดทางการแพทย์ อาชีวบ าบดั       
อรรถบ าบัด การดูแลมือและเท้า การรักษาทางยาสามัญ  การบ าบัดอาการปวดหลงัและ          
การฝังเข็ม ฯลฯ กิจกรรมเหลา่นีส้ามารถด าเนินการได้ในคลีนิกสขุภาพที่มีอยู่ในสถานที่ท างาน      
ในโรงเรียน บ้านพกัผู้สงูอาย ุองค์กรด้านแรงงานและมลูนิธิตา่งๆ และในสถานบริการสขุภาพอื่นๆ 
ในชุมชนที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ตลอดจนในสถานที่ให้ค าปรึกษาสว่นบคุคล บ้านของผู้ ป่วยหรือที่
อื่นๆ กิจกรรมเหลา่นีไ้มเ่ก่ียวข้องกบัการรักษาทางการแพทย์ กิจกรรมของบคุลากรด้านทนัตกรรม
อื่นๆ เช่น นกัทนัตกรรมบ าบดั พยาบาลทนัตอนามยัประจ าโรงเรียน ผู้ดูแลสขุภาพช่องปาก         
ที่ท างานห่างไกลตวัเมือง แต่ต้องได้รับการควบคมุโดยทนัตแพทย์เป็นระยะๆ การเคลื่อนย้าย
ผู้ ป่วยด้วยรถพยาบาล  รวมทัง้ทางเคร่ืองบินในรายฉุกเฉิน กิจกรรมของธนาคารเลือด           
ธนาคารอสจิุ ธนาคารเก็บอวยัวะบริจาค รวมถึงการนวดเพื่อการบ าบดัโรค 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติฟันเทียมตา่งๆ ที่จดัท าในห้องปฏิบตัิการทางทนัตกรรม ดกิูจกรรม 32502 
- การเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยที่ไมใ่ช้อปุกรณ์ช่วยชีวิตและบคุลากรทางการแพทย์ ดหูมวดย่อย  49 50 

และ 51 
- กิจกรรมในโรงพยาบาล ดหูมูย่อ่ย 8610 
- กิจกรรมทางการแพทย์และทางทนัตกรรม ดหูมูย่อ่ย 8620 
- กิจกรรมของนกักายภาพบ าบดั ดกิูจกรรม 86902 
- กิจกรรมสปาเพื่อสขุภาพ ดกิูจกรรม 96101 
 

87 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจ ำ  
หมวดย่อยนีร้วมถึงการจัดบริการการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจ าร่วมกับการให้         

การพยาบาล การดูแลอ านวยการหรือการดูแลประเภทอื่นๆ ตามความต้องการของผู้พกัอาศยัการอ านวย      
ความสะดวกต่างๆ  เ ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดบริการการดูแลสุขภาพและงานบริการ                               
ที่ให้เป็นการผสมผสานของบริการสขุภาพและบริการทางสงัคมร่วมกับการให้บริการด้านสขุภาพ  ซึ่งสว่นใหญ่
ต้องมีบริการการพยาบาลในบางระดบั 

 
871 8710 87100 หน่วยบริกำรทำงกำรพยำบำลที่จัดที่พักให้  

สถานท่ีพกัส าหรับผู้สงูอายพุร้อมให้บริการการพยาบาล สถานที่พกัฟืน้ผู้ ป่วยเรือ้รัง บ้านพกัผ่อน
พร้อมให้บริการการพยาบาล หนว่ยบริการการพยาบาลตา่งๆ และบ้านพกัรักษาผู้ ป่วย 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้บริการดแูลสขุภาพท่ีบ้านของบคุลากรทางการแพทย์ ดหูมวดยอ่ย 86 
- สถานท่ีพกัส าหรับผู้สงูอาย ุโดยไมม่ีหรือมีบริการพยาบาลเพียงเลก็น้อย ดหูมูย่อ่ย 8730 
- กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยมีที่พักอาศัย  เช่น บ้านเด็กก าพร้า หอพักเด็กและ                        

บ้านพกัชัว่คราว ที่พกัชัว่คราวส าหรับผู้ไร้ที่อยูอ่าศยั ดหูมูย่อ่ย 8790 
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872 8720 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนที่ที่ มีที่พักและมีคนดูแลประจ ำส ำหรับผู้พิกำรทำงสมอง           
ผู้มีปัญหำสุขภำพจิตและผู้ใช้สำรเสพติด  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการดแูลรักษาในสถานที่ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ า  (ที่ไม่ใช่การดแูลในโรงพยาบาล) 
ส าหรับประชาชนผู้พิการทางสมอง ผู้ที่มีปัญหาสขุภาพจิตและผู้มีปัญหาการใช้สารเสพติด บริการท่ีจดัให้ 
ได้แก่ การจดัห้องพกั บ้านพกัประจ า การดแูลเฝ้าระวงัให้ค าปรึกษาและดแูลสขุภาพบางสว่นร่วมด้วย 
รวมทัง้การจดัหา การดแูลที่พกัอาศยัผู้ ป่วย ผู้มีปัญหาด้านสขุภาพจิตและผู้ ใช้สารเสพติด นอกจากนีย้งั
รวมถึงกิจกรรมการรักษาผู้ที่มีปัญหาติดเหล้าและยาเสพติด กิจกรรมบ าบดัผู้มีปัญหาทางจิต กิจกรรม
บ้านพกัอาศยัของผู้มีปัญหาทางอารมณ์ กิจกรรมของผู้ที่มีปัญหาความพิการทางสมองและกิจกรรม
บ้านพกักึ่งวิถีของผู้ที่มีปัญหาสขุภาพจิต 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมสงัคมสงเคราะห์โดยมีที่พกัอาศยั เช่น ที่พกัชัว่คราวส าหรับผู้ไร้ที่อยูอ่าศยั ดหูมูย่อ่ย 8790 
87201 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนที่ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ ำส ำหรับผู้พิกำรทำงสมอง 

กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกัและมีคนดแูละประจ า (ที่ไม่ใช่การดแูลในโรงพยาบาล) 
ส าหรับประชาชนที่พิการทางสมอง บริการท่ีจดัให้ ได้แก่ การจดัห้องพกั บ้านพกัประจ า การดแูล
เฝ้าระวงั ให้ค าปรึกษาและดแูลสขุภาพบางสว่นร่วมด้วย กิจกรรมของผู้มีปัญหาพิการทางสมอง 

87202 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนที่ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ ำส ำหรับผู้มีปัญหำ
สุขภำพจติ 
กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานที่ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ า  (ที่ไม่ใช่การดแูลในโรงพยาบาล) 
ส าหรับประชาชนที่มีอาการป่วยทางจิตหรือมีปัญหาทางอารมณ์บริการที่จดัให้  ได้แก่ การจัด
ห้องพกั บ้านพกัประจ า การดูแลเฝ้าระวงั ให้ค าปรึกษาและดูแลสขุภาพบางส่วนร่วมด้วย 
กิจกรรมผู้มีปัญหาทางจิตและอารมณ์และกิจกรรมบ้านพกักึ่งวิถีของผู้มีปัญหาสขุภาพจิต  เช่น 
บ้านพักฟื้นส าหรับผู้ มีปัญหาด้านสุขภาพจิต  บ้านพักฟื้นส าหรับผู้ มีปัญหาทางอารมณ์           
สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีที่ดแูลด้านสขุภาพจิต 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมโรงพยาบาล ดหูมูย่อ่ย 8610 

87203 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนที่ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ ำส ำหรับผู้ใช้สำรเสพติด 
กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานที่ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ า  (ที่ไม่ใช่การดแูลในโรงพยาบาล) 
ส าหรับประชาชนผู้ ใช้สารเสพติด บริการที่จดัให้ ได้แก่ การจดัห้องพกั บ้านพกัประจ า การดแูล
เฝ้าระวงั ให้ค าปรึกษาและดแูลสขุภาพ บางสว่นร่วมด้วย กิจกรรมการรักษาผู้ ป่วยที่มีปัญหา      
ติดเหล้าและยาเสพติด 
 

873 8730 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจ ำส ำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำร  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการบริการจัดที่พกัอาศยัและการดูแลรักษาส าหรับผู้สงูอายุและผู้พิการผู้ที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ทัง้หมดและ /หรือผู้ ที่ไม่สามารถอยู่ตามล าพังได้การดูแลรวมถึงการจัดห้องพัก       
บ้านพกัประจ า การดูแลเฝ้าระวงัและการช่วยเหลือกิจวตัรประจ าวัน เช่น งานบ้าน ในบางกรณี         
หนว่ยบริการนีย้งัจดับริการการพยาบาลจากพยาบาลที่เช่ียวชาญส าหรับผู้พกัอาศยัที่ต้องการสิ่งอ านวย
ความสะดวกแยกต่างหาก กิจกรรมต่างๆ เหลา่นีไ้ด้แก่ การให้ความช่วยเหลือในเร่ืองกิจวตัรประจ าวนั 
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การดแูลต่อเนื่องแก่ชุมชนผู้ เกษียณอายุ บ้านพกัส าหรับผู้สงูอายทุี่ต้องให้บริการการพยาบาลเล็กน้อย 
บ้านพกัที่ไมม่ีการให้บริการการพยาบาลใดๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- สถานท่ีพกัส าหรับผู้สงูอายพุร้อมให้บริการการพยาบาลด้วย ดหูมูย่อ่ย 8710 
- กิจกรรมสงัคมสงเคราะห์โดยมีที่พกัอาศยั ซึ่งการบริการดงักลา่วไม่เน้นการรักษาทางการแพทย์หรือ     

ที่พกัอาศยั ดหูมูย่อ่ย 8790 
87301 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนที่ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ ำส ำหรับผู้สูงอำยุ 

กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ าส าหรับผู้สงูอายุ รวมถึงกิจกรรม
การดูแลอย่างต่อเนื่องแก่ชุมชนผู้ เกษียณอายุและบ้านพักส าหรับผู้ สูงอายุที่ต้องให้บริการ
พยาบาลเล็กน้อย บ้านพกัที่ไม่มีการให้บริการ การพยาบาลใดๆ การดแูลรวมถึงการจดัห้องพกั 
บ้านพกัประจ า การดแูลเฝ้าระวงัและการช่วยเหลือกิจวตัรประจ าวนั เช่น งานบ้าน ในบางกรณี
หน่วยบริการนีย้งัจัดบริการการพยาบาลจากพยาบาลที่เช่ียวชาญส าหรับผู้พกัอาศยัที่ต้องการ
บริเวณที่พกั กิจกรรมตา่งๆ เหลา่นีไ้ด้แก่ การให้ความช่วยเหลอืในเร่ืองกิจวตัรประจ าวนั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  หนว่ยบริการการพยาบาลตา่งๆ ดกิูจกรรม 87100 

87302 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนที่ที่ มีที่พักและมีคนดูแลประจ ำส ำหรับเด็กและ         
เยำวชนพิกำร 
กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ าส าหรับเด็กและเยาวชนพิการ  เช่น 
คนตาบอด คนหหูนวกและคนใบ้ ฯลฯ การดแูลรวมถึงการจดัห้องพกั บ้านพกัประจ า การดแูล    
เฝ้าระวงัและการช่วยเหลอืกิจวตัรประจ าวนั เช่น งานบ้าน ในบางกรณีหนว่ยบริการนีย้งัจดับริการ
การพยาบาลจากพยาบาลที่เช่ียวชาญส าหรับผู้พกัอาศยัที่ต้องการบริเวณที่พกั  กิจกรรมต่างๆ 
เหลา่นีไ้ด้แก่ การให้ความช่วยเหลอืในเร่ืองกิจวตัรประจ าวนั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการดแูลในสถานท่ีมีคนดแูลประจ าส าหรับผู้พิการทางสมอง ดกิูจกรรม 87201 

87303 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนที่ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ ำส ำหรับผู้พิกำร 
กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พกัและมีคนดูแลประจ าส าหรับผู้พิการ  เช่น คนตาบอด   
คนหหูนวกและคนใบ้ ฯลฯ การดแูลรวมถึงการจดัห้องพกั บ้านพกัประจ า การดแูลเฝ้าระวงัและ
การช่วยเหลอืกิจวตัรประจ าวนั เช่น งานบ้านในบางกรณีหนว่ยบริการนีย้งัจดับริการการพยาบาล
จากพยาบาลที่เช่ียวชาญส าหรับผู้พกัอาศยัที่ต้องการบริเวณที่พกั กิจกรรมต่างๆ เหลา่นี ้ได้แก่ 
การให้ความช่วยเหลอืในเร่ืองกิจวตัรประจ าวนั 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการดแูลในสถานท่ีมีคนดแูลประจ าส าหรับผู้พิการทางสมอง ดกิูจกรรม 87201 
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879 8790 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจ ำอื่นๆ  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการจดัหาที่พกัอาศยัและบริการดแูลสว่นบคุคลส าหรับบคุคลทัว่ไป ยกเว้น ผู้สงูอายแุละ
ผู้พิการ ผู้ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทัง้หมดหรือผู้ที่ไม่สามารถอยู่ตามล าพงัได้  รวมถึงกิจกรรม     
ซึ่งจดัให้มีการดูแลสงเคราะห์ตลอด 24 ชั่วโมง แก่เด็กและบคุคลที่มีความสามารถจ ากัดในการดูแล
ตนเอง โดยไม่เน้นการรักษาทางการแพทย์หรือการให้การศึกษา ได้แก่ บ้านเด็กก าพร้า หอพกัเด็กและ
บ้านพกัชั่วคราวที่พกัชั่วคราวส าหรับผู้ ไร้ที่อยู่อาศยั  สถานดูแลมารดาที่ไม่ได้สมรสและบุตรที่เกิดมา 
กิจกรรมเหลา่นีอ้าจด าเนินการโดยรัฐบาลและองค์กรเอกชน หมูย่อ่ยนีร้วมถึงกิจกรรมการให้การดแูลและ
ความช่วยเหลือทางสงัคมที่ให้ที่พกัส าหรับผู้ประสบปัญหา กิจกรรมการให้การดแูลความช่วยเหลือแก่
ผู้กระท าผิดกฎหมายและกระท าการลว่งละเมิดทางเพศ การให้ที่พกัพิงส าหรับผู้กระท าผิดทางวินยั 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การสนับสนุนเงินทุนและกองทุนประกันสังคมตามระเบียบของส านักงานหลักประกันสุขภาพ            

ดหูมูย่อ่ย 8430 
- หนว่ยบริการทางการพยาบาลประเภทตา่งๆ ดหูมูย่อ่ย 8710 
- กิจกรรมการดแูลในสถานท่ีที่มีที่พกัส าหรับผู้สงูอายหุรือผู้พิการ ดหูมูย่อ่ย 8730 
- กิจกรรมของการอปุถมัภ์ ดหูมูย่อ่ย 8890 
- ที่พกัชัว่คราวส าหรับเหยื่อภยัพิบตัิตา่งๆ ดหูมูย่อ่ย 8890 
87901 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนที่ที่ มีที่พักและมีคนดูแลประจ ำส ำหรับเด็กและเยำวชน 

(ยกเว้น ผู้พิกำรซ่ึงไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ทัง้หมด หรือผู้ที่ ไม่สำมำรถ              
อยู่ตำมล ำพังได้และผู้ใช้สำรเสพติด) 
กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่มีคนดูแลประจ าส าหรับเด็กและเยาวชน  โดยการจัดหา             
ที่พกัอาศยัและบริการส่วนบุคคล กิจกรรมต่างๆ เหล่านีไ้ด้แก่ กิจกรรมซึ่งจัดให้มีการดูแล
สงเคราะห์เด็กตลอด 24 ชั่วโมง และกลุ่มเด็กที่มีความสามารถจ ากัดในการดูแลตนเอง            
โดยเด็กกลุม่ดงักลา่วไมเ่น้นการรักษาทางการแพทย์หรือการให้การศึกษา ได้แก่  บ้านเด็กก าพร้า 
หอพกัเด็กและบ้านพกัชัว่คราว 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่มีคนดูแลประจ าส าหรับสถานที่รักษาผู้พิการทางสมอง          

ผู้มีปัญหาสขุภาพจิตและผู้ใช้สารเสพติด ดหูมูย่อ่ย 8720 
- กิจกรรมของการอปุถมัภ์บตุรบญุธรรม ดกิูจกรรม 88909 

87902 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนที่ที่ มีที่พักและมีคนดูแลประจ ำส ำหรับหญิงที่ประสบ
ปัญหำทำงสังคม 
กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่มีคนดูแลประจ าส าหรับหญิงที่ประสบปัญหาครอบครัว            
ถกูลว่งละเมิดทางเพศ ถกูท าร้ายร่างกายและจิตใจและประสบปัญหาทางสงัคมอื่นๆ โดยการจดั
ที่พกัอาศยัและบริการดแูลสว่นบคุคล เช่น สถานท่ีพกัพิงส าหรับหญิงที่ถกูทารุณกรรม สถานดแูล
มารดาที่ไมไ่ด้สมรสและบตุรที่เกิดมา ฯลฯ 
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87909 กิจกรรมกำรดูแลรักษำในสถำนที่ที่ มีที่พักและมีคนดูแลประจ ำส ำหรับบุคคลอื่นๆ        
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีมีคนดแูลประจ าส าหรับบคุคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
โดยการจดัที่พกัอาศยัและบริการสว่นบคุคลกิจกรรมให้การดแูลและความช่วยเหลือแก่ผู้กระท า
ผิดกฎหมายและกระท าลว่งละเมิดทางเพศ การให้ที่พกัพิงส าหรับผู้กระท าผิดวินยั 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่มีคนดูแลประจ าส าหรับผู้ พิการทางสมองผู้ ที่มีปัญหา

สขุภาพจิต และผู้ใช้สารเสพติด ดหูมูย่อ่ย 8720 
- กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีมีคนดแูลประจ าส าหรับผู้สงูอายแุละผู้พิการ ดหูมูย่อ่ย 8730 
 

88 กิจกรรมสังคมสงเครำะห์โดยไม่มีที่พักอำศัย  
หมวดยอ่ยนีร้วมถึงการจดัหาบริการทางสงัคมสงเคราะห์ตา่งๆ ให้กบัผู้ขอความช่วยเหลือโดยตรง แต่ไม่รวม

การบริการจดัหาที่พกัอาศยัไว้ให้ ยกเว้น หากมีความจ าเป็นชัว่คราว 
 

881 8810 กิจกรรมสังคมสงเครำะห์โดยไม่มีที่พักอำศัย ส ำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำร  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงงานสงัคม การให้ค าปรึกษา งานสวสัดิการ การบริการส่งต่อหรือบริการที่คล้ายกัน
ส าหรับผู้ สูงอายุและผู้ พิการในบ้านและที่อื่นๆ  ซึ่งด าเนินการโดยรัฐบาลหรือองค์กรเอกชน               
องค์กรแหง่ชาติหรือกลุม่ในท้องถ่ินที่ช่วยกนัเองและการจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญให้ค าปรึกษาไว้บริการ  ได้แก่ 
การออกเยี่ยมผู้ สูงอายุและผู้ พิการ  กิจกรรมดูแลในเวลากลางวันส าหรับผู้ สูงอายุและผู้ พิการ 
กิจกรรมบ าบดัและฟืน้ฟู กิจกรรมฝึกอาชีพส าหรับผู้พิการซึง่มีข้อจ ากดัทางการศกึษา 
แต่ไม่รวมถงึ 
- เงินทนุและการบริหารเงินทนุและการบริหารโปรแกรมประกนัสงัคม ดหูมูย่อ่ย 8430 
- กิจกรรมที่คล้ายกนัในหมูย่อ่ยนี ้แตร่วมการจดัให้มีที่พกัอาศยั ดหูมูย่อ่ย 8730 
- กิจกรรมการดแูลเด็กที่มีภาวะทพุพลภาพในเวลากลางวนั ดหูมูย่อ่ย 8890 
 
88101 กิจกรรมสังคมสงเครำะห์โดยไม่มีที่พักอำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ 

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัยส าหรับผู้ สูงอายุในเวลากลางวัน งานสังคม             
การให้ค าปรึกษา งานสวสัดิการ การบริการสง่ต่อหรือบริการที่คล้ายกนั ส าหรับผู้สงูอายใุนบ้าน
และที่อื่นๆ ซึ่งด าเนินการโดยรัฐบาลหรือองค์กรเอกชน องค์กรแห่งชาติหรือกลุ่มในท้องถ่ินที่
ช่วยกันเองและการจัดให้มีผู้ เช่ียวชาญให้ค าปรึกษาไว้บริการ  ได้แก่ การออกเยี่ยมผู้สงูอายุ 
กิจกรรมดแูลในเวลากลางวนัส าหรับผู้สงูอายุ กิจกรรมฝึกอาชีพ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมงานสงัคมสงเคราะห์ที่ให้ที่พกัส าหรับผู้สงูอายุ ดกิูจกรรม 87301 
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88102 กิจกรรมสังคมสงเครำะห์โดยไม่มีที่พักอำศัยส ำหรับผู้พิกำร 
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัยส าหรับผู้ พิการในเวลากลางวัน งานสังคม              
การให้ค าปรึกษา งานสวสัดิการ การบริการสง่ต่อหรือบริการที่คล้ายกนั ส าหรับผู้พิการในบ้าน
และที่อื่นๆ ซึ่งด าเนินการโดยรัฐบาลหรือองค์กรเอกชน  องค์กรแห่งชาติหรือกลุ่มในท้องถ่ิน           
ที่ช่วยกันเองและการจัดให้มีผู้ เช่ียวชาญให้ค าปรึกษาไว้บริการ  ได้แก่ การออกเยี่ยมผู้พิการ 
กิจกรรมบ าบดัและกิจกรรมฝึกอาชีพแก่ผู้พิการท่ีมีข้อจ ากดัทางการศกึษา 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมที่คล้ายกนัในกิจกรรมนี ้แตร่วมการจดัให้มีที่พกัอาศยั ดกิูจกรรม 87303 
- กิจกรรมการดแูลเด็กที่มีภาวะทพุพลภาพในเวลากลางวนั ดกิูจกรรม 88901 
 

889 8890 กิจกรรมสังคมสงเครำะห์อื่นๆ โดยไม่มีที่พักอำศัย 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงงานสงัคม การให้ค าปรึกษา งานสวัสดิการ ผู้ อพยพ งานส่งต่อหรือบริการอื่นๆ               
ที่คล้ายกนั ซึ่งจัดให้บุคคลและครอบครัวที่บ้าน ซึ่งด าเนินการโดยรัฐบาลหรือองค์กรเอกชน องค์การ
บรรเทาทุกข์สาธารณภยัและองค์กรระดบัชาติหรือองค์กรในท้องถ่ินที่ช่วยตนเองได้และโดยการจัดหา
ผู้ เช่ียวชาญให้บริการให้ค าปรึกษา ได้แก่ งานสวสัดิการและกิจกรรมให้ค าแนะน าแก่เด็กและวยัรุ่นและ
สตรี กิจกรรมของการอปุถัมภ์และการป้องกนัการกระท าทารุณต่อเด็กและผู้อื่น  การให้ปรึกษาเร่ือง
งบประมาณใช้จ่าย การให้ค าปรึกษาในการสมรสและการให้ค าปรึกษาเร่ืองครอบครัว  การให้ค าปรึกษา
ด้านสนิเช่ือและหนีส้นิผู้บริโภค กิจกรรมของชมุชนตา่งๆ กิจกรรมของเหยื่อภยัพิบตัิต่างๆ ผู้อพยพ ผู้ลีภ้ยั 
บคุคลไร้สถานะ ตลอดจนที่พกัชั่วคราวส าหรับเขาเหล่านัน้ กิจกรรมการบ าบดัฟืน้ฟูฝึกอาชีพส าหรับ        
ผู้ไมม่ีงานท าแต่มีการศึกษาจ ากดั การคดัเลือกการช่วยเหลือทางสวสัดิการตามความเหมาะสมในเร่ือง
คา่เช่าที่พกั คปูองอาหาร กิจกรรมการรับเลีย้งเด็กกลางวนั รวมถึงเด็กที่มีภาวะทพุพลภาพ การให้บริการ
ในช่วงเวลากลางวันแก่ผู้ ไร้ที่อยู่อาศัยและไร้ที่พึ่ง กิจกรรมการกุศลที่รับเงินบริจาคหรือกิจกรรม               
ที่ช่วยเหลอืงานสงัคมสงเคราะห์ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- เงินทนุและการบริหารเงินทนุและการบริหารโปรแกรมประกนัสงัคม ดหูมูย่อ่ย 8430 
- กิจกรรมที่คล้ายกนัในหมูย่อ่ยนี ้แตร่วมการจดัให้มีที่พกัอาศยั ดหูมูย่อ่ย 8790 
88901 กิจกรรมกำรรับเลีย้งเดก็กลำงวนั 

การรับเลีย้งเด็กปกติและเด็กที่มีภาวะทุพพลภาพในเวลากลางวนั  เช่น สถานเลีย้งเด็กเล็กและ
ศนูย์ดแูลเด็กเลก็ 
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88909 กิจกรรมงำนสังคมสงเครำะห์อื่นๆ โดยไม่มีที่พกัอำศัย ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
งานสงัคม การให้ค าปรึกษา งานสวสัดิการ ผู้อพยพ งานส่งต่อหรือบริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน           
ซึง่จดัให้บคุคลและครอบครัวที่บ้าน ซึง่ด าเนินการโดยรัฐบาล หรือองค์กรเอกชน องค์การบรรเทา
ทกุข์สาธารณภยัและองค์กรระดบัชาติหรือองค์กรในท้องถ่ินที่ช่วยตนเองได้และโดยการจัดหา
ผู้ เช่ียวชาญให้บริการให้ค าปรึกษา ได้แก่ งานสวสัดิการและกิจกรรมให้ค าแนะน าแก่เด็กและ
วยัรุ่นกิจกรรมของการอปุถมัภ์และการป้องกนัการกระท าทารุณตอ่เด็กและผู้อื่น การให้ค าปรึกษา
เร่ืองงบประมาณใช้จ่าย การให้ค าปรึกษาในการสมรสและการให้ค าปรึกษาเร่ืองครอบครัว         
การให้ค าปรึกษาด้านสินเช่ือและหนีส้ิน ผู้บริโภค กิจกรรมของชุมชนต่างๆ กิจกรรมของ           
เหยื่อภยัพิบตัิต่างๆ ผู้อพยพ ผู้ลีภ้ยั บคุคลไร้สถานะ ตลอดจนที่พกัชัว่คราวส าหรับเขาเหลา่นัน้ 
กิจกรรมการบ าบัดฟื้นฟูฝึกอาชีพส าหรับผู้ ไม่มีงานท าแต่มีการศึกษาจ ากัด  การคัดเลือก            
การช่วยเหลือทางสวสัดิการตามความเหมาะสมในเร่ืองค่าเช่าที่พกั  คปูองอาหาร การให้บริการ    
ในช่วงเวลากลางวนัแก่ผู้ ไร้ที่อยู่อาศยัและผู้ที่อ่อนแอ  กิจกรรมการกุศลที่รับเงินบริจาค หรือ
กิจกรรมที่ช่วยเหลอืงานสงัคมสงเคราะห์ 
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หมวดใหญ่ R :  ศิลปะ ควำมบันเทงิและนันทนำกำร 
 (Arts, entertainment and recreation) 
 

หมวดใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมต่างๆ ในวงกว้าง ซึ่งตอบสนองความสนใจที่หลากหลายของประชาชนทัว่ไปใน
ด้านวฒันธรรม ความบนัเทิง การนนัทนาการ ตลอดจนการแสดงมหรสพ การจัดแสดงพิพิธภณัฑ์ การเสี่ยงโชค       
การกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการอื่นๆ 

 
90 900 9000 กิจกรรมกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะและควำมบันเทิง 

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการด าเนินงานทุกประเภทที่เก่ียวกับการสร้างสรรค์ศิลปะและความบนัเทิง  เป็นการ
จดัหาบริการเพื่อตอบสนองความสนใจใน ด้านวฒันธรรมและความบนัเทิงของลกูค้า แบบทัง้ใช้หรือไมใ่ช้
สิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งรวมถึงการส่งเสริม การจดัหา การเข้าไปมีส่วนร่วม การจัดนิทรรศการ          
การแข่งขนัและการผลิตงานศิลปะทกุชนิด เช่น ละครเวที นาฏศิลป์ ดนตรีและมหรสพอื่นๆ ที่มีรูปแบบ
เป็นกิจกรรมแบบกลุ่มและแบบส่วนบุคคล กิจกรรมแบบกลุ่มเป็นการด าเนินงานเก่ียวกับการแสดงทุก
ชนิดที่แสดงบนเวทีกลางแจ้งและในโรงมหรสพ เช่น การแสดงละครสตัว์ การแสดงดนตรีวงออเคสต้า      
วงแจ๊ส ฯลฯ กิจกรรมแบบสว่นบคุคล เป็นการด าเนินงาน การจดักิจกรรมตามลกัษณะงานของบคุคล     
ด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมของปฏิมากร เช่น นกัวาดภาพ นกัเขียนการ์ตนู ช่างแกะสลกั ฯลฯ กิจกรรม      
ของนกัเขียนสว่นบคุคลในแขนงตา่งๆ รวมทัง้นกัเขียนนวนิยาย นกัเขียนต าราทางวิชาการ ฯลฯ กิจกรรม
ของผู้สื่อข่าวอิสระและการบรูณะงานศิลปะ เช่น ภาพวาด ฯลฯ กิจกรรม ด้านการแสดง เช่น นกัแสดง     
นกัดนตรี นกัร้อง   นกัสร้างสรรค์ ผู้สอน พิธีกร ผู้ก ากบั รวมทัง้กิจกรรมของผู้อ านวยการสร้างและ
ผู้จดัการแสดงงานศิลปะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การซอ่มงานกระจกส ีดหูมูย่อ่ย 2310 
- การสร้างรูปปัน้อื่นๆ ที่ไมใ่ช่งานศิลปะต้นฉบบั ดหูมูย่อ่ย 2396 
- การซอ่มเคร่ืองออร์แกนและเคร่ืองดนตรีประเภทอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 3319 
- การบรูณะแหลง่โบราณสถาน ดหูมูย่อ่ย 4100 
- การผลติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ ดหูมูย่อ่ย 5911 และ 5912 
- การด าเนินงานเก่ียวกบัโรงภาพยนตร์ ดหูมูย่อ่ย 5914 
- กิจกรรมของตวัแทนหรือผู้จดัการสว่นตวัศิลปินหรือตวัแทนโฆษณา ดหูมูย่อ่ย 7490 
- กิจกรรมคดัสรรนกัแสดง ดหูมูย่อ่ย 7810 
- กิจกรรมของตวัแทนจ าหนา่ยบตัร ดหูมูย่อ่ย 7990 
- การด าเนินงานทกุประเภทของพิพิธภณัฑ์ ดหูมูย่อ่ย 9102 
- กิจกรรมด้านการกีฬา ความบนัเทิงและนนัทนาการ ดหูมวดยอ่ย 93 
- การซอ่มเฟอร์นิเจอร์ (ยกเว้น ประเภทพิพิธภณัฑ์) ดหูมูย่อ่ย 9524 
90001 กิจกรรมกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะ 

การจัดหาบริการเพื่อตอบสนองความสนใจในด้านวัฒนธรรมและความบันเทิงของลูกค้า         
แบบทัง้ใช้หรือไมใ่ช้สิง่อ านวยความสะดวก ซึง่รวมถึงการสง่เสริมการจดัหา การเข้าไปมีสว่นร่วม 
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การจัดนิทรรศการ การแข่งขนัและการผลิตงานศิลปะทุกชนิด  กิจกรรมของปฏิมากร เช่น           
นกัวาดภาพ นกัเขียนการ์ตนู ช่างแกะสลกั ฯลฯ กิจกรรมของนกัเขียนสว่นบคุคลในแขนงต่างๆ 
รวมทัง้นกัเขียนนวนิยาย นกัเขียนต าราทางวิชาการ ฯลฯ กิจกรรมของผู้สื่อข่าวอิสระและ           
การบรูณะงานศิลปะและวตัถโุบราณในพิพิธภณัฑ์ เช่น ภาพวาด ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมที่สนบัสนนุ
ด้านการสร้างสรรค์ศิลปะ เช่น ผู้จดัการแสดงงานศิลปะ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การบรูณะซอ่มงานกระจกสี ดกิูจกรรม 23101 
- การสร้างรูปปัน้อื่นๆ ที่ไมใ่ช่งานศิลปะต้นฉบบั ดกิูจกรรม 23969 
- การบรูณะโบราณสถานและอาคาร ดกิูจกรรม 41002 
- การซอ่มเฟอร์นิเจอร์ (ยกเว้น ประเภทพิพิธภณัฑ์) ดกิูจกรรม 95240 

90002 กิจกรรมด้ำนควำมบนัเทิง 
การด าเนินงานทุกประเภทที่เก่ียวกับการสร้างสรรค์ความบันเทิง  เช่น ละครเวทีนาฏศิลป์            
การแสดงหุ่นกระบอก  ดนตรีและมหรสพอื่นๆ ที่มีรูปแบบเป็นกิจกรรมแบบกลุ่มและ               
แบบสว่นบคุคล กิจกรรมแบบกลุม่เป็นการด าเนินงานเก่ียวกับการแสดงทกุชนิดที่แสดงบนเวที 
กลางแจ้งและในโรงมหรสพ เช่น การแสดงละครสตัว์ การแสดงดนตรี วงออเคสต้า วงแจ๊ส ฯลฯ 
กิจกรรมด้านการแสดง เช่น นกัแสดง นกัดนตรี นกัร้อง นกัสร้างสรรค์ ผู้สอน พิธีกร ผู้ก ากับ 
รวมทัง้ กิจกรรมของผู้ อ านวยการสร้าง รวมถึงบริการที่ เ ก่ียวเนื่องกับการจัดแสดง เช่น            
อ านวยความสะดวกแก่ศิลปินและการแสดง การออกแบบและจดัฉากเวที การควบคมุระบบแสง 
ส ีเสยีง การออกแบบงานมลัติมีเดียทกุชนิด ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การผลติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ ดหูมูย่อ่ย 5911 และ 5912 
- กิจกรรมคดัสรรนกัแสดง ดกิูจกรรม 78101 
- กิจกรรมของตวัแทนจ าหนา่ยบตัร ดหูมูย่อ่ย 7990 
 

91 910 ห้องสมุด หอจดหมำยเหตุ พิพิธภณัฑ์และกิจกรรมทำงด้ำนวัฒนธรรมอื่นๆ  
หมวดย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมห้องสมุด  หอจดหมายเหตุซึ่งเป็นที่เก็บเอกสารส าคัญพิพิธภัณฑ์และกิจกรรม    
ทางด้านวฒันธรรมอื่นๆ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสตัว์และกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนีย้งัรวมถึง     
การอนุรักษ์และการจัดนิทรรศการพวกวัตถุ  สถานที่และระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติที่เ ก่ียวข้อง                 
ทางประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมหรือการศกึษา เช่น สถานท่ีที่เป็นมรดกโลก ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมด้านการกีฬา ความบนัเทิงและนนัทนาการ เช่น การอาบแดดและสวนสาธารณะ ดหูมวดยอ่ย 93 
 
9101  กิจกรรมห้องสมุดและหอจดหมำยเหตุ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมด้านหนังสือ  เอกสารและข้อมูลต่างๆ  ของห้องสมุดทุกประเภทและ                  
หอจดหมายเหตุ ทัง้การค้นคว้า การอ่าน การฟัง การจดันิทรรศการ การจดัประเภทและกิจกรรมอื่นๆ       
ที่เก่ียวข้องส าหรับประชาชนทัว่ไป ตลอดจนลกูค้าพิเศษ เช่น นกัเรียน นกัศึกษา นกัวิทยาศาสตร์ 
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เจ้าหน้าที่ สมาชิก ฯลฯ ซึ่งให้บริการเก่ียวกบัห้องสมดุและหอจดหมายเหตขุองรัฐบาล ได้แก่ องค์กร        
ที่จัดเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่ไม่จ ากัดหรือเฉพาะเจาะจง การเก็บรวบรวมบัญชีเอกสารและ        
รายการหนงัสือ การบริการยืมคืนและการเก็บรักษาหนงัสือ เอกสาร แผนที่ แผนผงั วารสาร ฟิล์ม 
แผน่เสยีง เทป รูปภาพ งานศิลปะ ฯลฯ กิจกรรมด้านการค้นคว้าข้อมลูตามค าร้องขอ 
91011 กิจกรรมห้องสมุด 

กิจกรรมด้านหนงัสือ เอกสารและข้อมลูต่างๆ ของห้องสมุดทุกประเภทการค้นคว้า อ่าน ฟัง    
ฉายภาพ ส าหรับประชาชนทัว่ไปหรือลกูค้าพิเศษ เช่น นกัเรียน นกัศึกษา นกัวิทยาศาสตร์ 
พนกังาน สมาชิก ฯลฯ ได้แก่ องค์กรที่จดัเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่ไม่จ ากดัหรือเฉพาะเจาะจง 
การเก็บรวบรวมบญัชีเอกสารและรายการหนงัสือ การบริการยืมคืนและการเก็บรักษาหนงัสือ
เอกสาร แผนที่ แผนผงั วารสาร ฟิล์ม แผ่นเสียง เทป รูปภาพ งานศิลปะ ฯลฯ กิจกรรม                 
ด้านการค้นคว้าข้อมลูตามค าร้องขอ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้เช่าวิดีโอเทปและดีวีดี ดกิูจกรรม 77220 
- การให้เช่าหนงัสอื ดกิูจกรรม 77291 

91012 กิจกรรมหอจดหมำยเหตุ 
กิจกรรมด้านหนงัสือ เอกสาร ข้อมลู ที่มีคณุค่าและประวตัิศาสตร์ขององค์กรที่ให้บริการส าหรับ
ประชาชนทัว่ไปหรือลกูค้าพิเศษ เช่น นกัเรียน/ นกัศึกษา นกัวิทยาศาสตร์ พนกังาน สมาชิก ฯลฯ 
รวมถึงหอจดหมายเหตขุองรัฐบาล หอจดหมายเหตปุระวตัิศาสตร์และหอจดหมายเหตดุิจิทลั 
 

9102 กิจกรรมทำงพิพิ ธภัณฑ์และกำรด ำ เ นินงำนเกี่ ยว ข้องกับแหล่งโบรำณสถำนและ                 
อำคำรทำงประวัติศำสตร์  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการด าเนินงานทุกประเภทของพิพิธภัณฑ์  เช่น พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ พิพิธภัณฑ์          
ทางธรรมชาติ พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิพิธภณัฑ์ทางประวตัิศาสตร์ พิพิธภณัฑ์ทาง
โบราณคดีและพิพิธภณัฑ์แบบเฉพาะทางอื่นๆ เช่น พิพิธภณัฑ์เคร่ืองประดบั เคร่ืองตกแต่งบ้าน เคร่ือง
แต่งกาย เคร่ืองกระเบือ้ง เคร่ืองเงิน พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง พิธภณัฑ์ทางทหาร รวมทัง้การด าเนินงาน
เก่ียวกบัโบราณสถานและอาคารตา่งๆ 
แต่ไม่รวมถงึ  
- การบรูณะและปฏิสงัขรณ์โบราณสถานและอาคาร ดหูมวดใหญ่ F 
- การบรูณะงานศิลปะและวตัถโุบราณในพิพิธภณัฑ์ ดหูมูย่อ่ย 9000 
- กิจกรรมของห้องสมดุและหอจดหมายเหต ุดหูมูย่อ่ย 9101 
91021 กิจกรรมพิพธิภณัฑ์ 

การด าเนินงานทกุประเภทของพิพิธภณัฑ์ (การจดัการและรักษาของสะสมการจดัแสดงของสะสม 
การจัดงานนิทรรศการของพิพิธภณัฑสถาน ฯลฯ) เช่น พิพิธภณัฑ์ทางศิลปะ เคร่ืองประดบั      
เคร่ืองตกแต่งบ้าน เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองกระเบือ้ง เคร่ืองเงิน พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ     
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ทหาร      
พิพิธภณัฑ์กลางแจ้งและพิพิธภณัฑ์อื่นๆ  
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แต่ไม่รวมถงึ 
- การขายปลีกและการจัดแสดงผลงานของห้องแสดงผลงานทางศิลปะเพื่อการพาณิชย์           

ดกิูจกรรม 47699 
- การบรูณะงานศิลปะ ดกิูจกรรม 90001 
- กิจกรรมของห้องสมดุและหอจดหมายเหต ุดหูมูย่อ่ย 9101 
- กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสตัว์ ดกิูจกรรม 91031 

 91022 กิจกรรมกำรด ำเนินงำนเกี่ยวข้องกับโบรำณสถำนและอำคำรทำงประวตัิศำสตร์  
การด าเนินงานเก่ียวกับโบราณสถานและอาคารทางประวตัิศาสตร์  รวมถึงการอนุรักษ์และ        
การให้บริการเข้าชมสถานท่ีดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การบรูณะและปฏิสงัขรณ์โบราณสถานและอาคาร ดหูมวดใหญ่ F 
 

9103 สวนพฤกษศำสตร์และสวนสัตว์และกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชำติ 
หมู่ย่อยนีร้วมถึงการด าเนินงานเก่ียวกบัสวนพฤกษศาสตร์และสวนสตัว์  ตลอดจน สวนสตัว์ส าหรับเด็ก 
การด าเนินงานเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ธรรมชาติ ตลอดจนการคุ้มครองสตัว์ป่า ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การบริการด้านภมูิทศัน์และการจดัสวน ดหูมูย่อ่ย 8130 
- การด าเนินงานเก่ียวกบัการตกปลาและการลา่สตัว์เพื่อการกีฬาเชิงอนรัุกษ์ ดหูมูย่อ่ย 9319 
91031 กิจกรรมสวนพฤกษชำติและสวนสัตว์ 

การด าเนินงานเก่ียวกับสวนพฤกษชาติและสวนสตัว์  ตลอดจนสวนสตัว์ส าหรับเด็ก รวมถึง         
การอนรัุกษ์ การบ ารุงรักษาและการให้บริการเข้าชมสถานท่ีดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การบริการด้านภมูิทศัน์และการจดัสวน ดกิูจกรรม 81300 

91032 กิจกรรมกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ 
การด าเนินงานเก่ียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนการคุ้มครองสตัว์ป่า การด าเนินงาน
เก่ียวกับอุทยานแห่งชาติและแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า รวมถึงการก ากับดูแล               
การอนรัุกษ์ การบ ารุงรักษาและการให้บริการเข้าชมสถานท่ีดงักล่าว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การด าเนินการเก่ียวกบัการตกปลาและการลา่สตัว์เพื่อการกีฬาเชิงอนรัุกษ์ ดกิูจกรรม 93199 
 

92 กิจกรรมกำรพนันและกำรเสี่ยงโชค  
หมวดย่อยนีร้วมถึงการด าเนินงานเก่ียวกบัสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเสี่ยงโชค  ได้แก่ บ่อนคาสิโน 

สถานท่ีเลน่บิงโกและวีดีโอเกม ตลอดจนการบริการด้านการเสีย่งโชค เช่น สลากกินแบง่ ตู้ ม้า ฯลฯ 
 

920 9200 กิจกรรมกำรพนันและกำรเสี่ยงโชค  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การขายสลากกินแบ่งรัฐบาล การด าเนินงานเก่ียวกับตู้พนนั      
หยอดเหรียญ การด าเนินงานเก่ียวกับตู้ เกมพนันหยอดเหรียญ  การด าเนินงานเก่ียวกับการพนัน           
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ทางเว็บไซต์ การด าเนินงานเก่ียวกบัการเป็นเจ้ามือรับแทงม้าและเจ้ามือการพนนัอื่นๆ  ตู้ ม้า รวมทัง้      
การด าเนินการของบอ่นคาสโิน และ “บอ่นการพนนัลอยน า้” 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การด าเนินการเก่ียวกบัตู้ เกมหยอดเหรียญ ดหูมูย่อ่ย 9329 
92001 กิจกรรมกำรขำยสลำกกินแบ่ง 

การด าเนินการเพื่อออกสลากกินแบ่ง  การขายสลากกินแบ่งทุกประเภทและหวย รวมถึง          
หวยออนไลน์ การด าเนินงานเก่ียวกบัการรับแทงหวยออนไลน์ 

92009 กิจกรรมกำรพนันและกำรเสี่ยงโชคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
การด าเนินงานเก่ียวกับตู้พนนัหยอดเหรียญ การด าเนินงานเก่ียวกับตู้ เกมพนนัหยอดเหรียญ       
การด าเนินงานเก่ียวกบัการพนนัทางเว็บไซต์ การด าเนินงานเก่ียวกับการเป็นเจ้ามือรับแทงม้า
และเจ้ามือการพนนัอื่นๆ ตู้ ม้า รวมทัง้การด าเนินการของบ่อนคาสโิน และ “บอ่นการพนนัลอยน า้” 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การด าเนินงานเก่ียวกบัสลากกินแบง่และหวยออนไลน์ ดกิูจกรรม 92001 
- การด าเนินงานเก่ียวกบัตู้ เกมหยอดเหรียญ ดหูมูย่อ่ย 93293 
 

93 กิจกรรมด้ำนกำรกีฬำ ควำมบันเทิงและนันทนำกำร  
หมวดย่อยนีร้วมถึงการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับนนัทนาการ  ความบนัเทิงและกีฬาต่างๆ (ยกเว้น กิจกรรม       

ด้านพิพิธภณัฑ์และการอนุรักษ์โบราณสถาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนสตัว์และธรรมชาติ ตลอดจนกิจกรรม      
ด้านการพนนัและการเสีย่งโชค) 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  ศิลปะการละคร ดนตรีและศิลปะและความบนัเทิงอื่นๆ ได้แก่ การจดัแสดงสดทางดนตรีและละครร้องร าหรือ

เต้นร า รวมทัง้การจดัการด้านอื่นๆ บนเวที ดหูมวดยอ่ย 90 
 

931 กิจกรรมด้ำนกำรกีฬำ  
หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการด าเนินงานเก่ียวกบัสิง่อ านวยความสะดวกทางการกีฬา กิจกรรมของทีมนกักีฬาหรือสโมสร
ที่เก่ียวข้องกบัการแข่งขนัสด ซึ่งมีการเก็บค่าบตัรเข้าชม นกักีฬาอิสระที่เข้าร่วมการแข่งขนัสด เจ้าของผู้มีสว่น
เก่ียวข้องกบัการแข่งขนั เช่น รถ สนุขั ม้า ฯลฯ การบริการจดัหาผู้ ฝึกสอนพิเศษส าหรับการแข่งขนั ผู้จดัการ    
สนามแขง่ขนัหรือสนามกีฬา กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการและสง่เสริมการจดัการแขง่ขนั 
 
9311  กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรกีฬำ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงการด าเนินงานเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการแข่งขันกีฬาในร่มและ         
กีฬากลางแจ้ง (ทัง้แบบเปิดโลง่ แบบปิด หรือมีสิ่งปกคลมุ มีที่นัง่หรือไม่มีที่นัง่) ได้แก่ สนามกีฬาส าหรับ
ฟุตบอล ฮอคกี ้คริกเก็ต เบสบอล สนามแข่งรถ แข่งสนุขัและแข่งม้า สระว่ายน า้และสนามแข่งขนักีฬา
ประเภทลูแ่ละลาน สนามแขง่ขนัส าหรับกีฬาฤดหูนาว สนามแขง่ขนัฮอคกีน้ า้แข็ง สนามมวย สนามกอล์ฟ 
ลูโ่ยนโบว์ลิ่ง ศนูย์ออกก าลงักาย การจดัการและการด าเนินงานเก่ียวกบัการแข่งขนักีฬากลางแจ้งและ
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กีฬาในร่มส าหรับนกักีฬาอาชีพและนกักีฬาสมคัรเลน่ โดยองค์กรที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกของตนเอง 
รวมถึงการบริหารและการจดัหาบคุลากรเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ประจ าสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้เช่าอปุกรณ์เพื่อการนนัทนาการและการกีฬา ดหูมูย่อ่ย 7721 
- การด าเนินงานเก่ียวกบัสกีภเูขา ดหูมูย่อ่ย 9329 
- กิจกรรมด้านสวนสาธารณะและชายหาด ดหูมูย่อ่ย 9329 
93111 กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกบัสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรแข่งขนักฬีำ 

การด าเนินงานเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการแข่งขันกีฬาในร่มและกลางแจ้ง         
(ทัง้แบบเปิดโลง่ แบบปิด หรือมีสิ่งปกคลมุ มีที่นัง่หรือไม่มีที่นัง่) ได้แก่ สนามฟุตบอล ฮอคกี ้      
คริกเก็ต เบสบอล สนามแขง่รถ แข่งสนุขัและแข่งม้า สระว่ายน า้และสนามแข่งขนักีฬาประเภทลู่
และลาน สนามแข่งขนัส าหรับกีฬาฤดหูนาว สนามแข่งขนัฮอคกีน้ า้แข็ง สนามมวย สนามกอล์ฟ    
ลู่โยนโบว์ลิ่ง การจัดการและการด าเนินงานเก่ียวกับการแข่งขนักีฬากลางแจ้งและกีฬาในร่ม
ส าหรับนกักีฬาอาชีพและนกักีฬาสมคัรเล่น โดยองค์กรที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกของตนเอง 
รวมถึงการบริหารและการจดัหาบคุลากร เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ประจ าสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้เช่าอปุกรณ์เพื่อการนนัทนาการและการกีฬา ดกิูจกรรม 77210 
- การด าเนินการเก่ียวกบัศนูย์ฟิตเนสและการออกก าลงักายเพื่อฝึกความยืดหยุ่นของ ร่างกาย  

ดกิูจกรรม 93112 
- กิจกรรมด้านสวนสาธารณะและชายหาด ดกิูจกรรม 93291 

93112 กำรด ำเนินงำนของสถำนที่ออกก ำลงักำย 
การด าเนินงานของสถานที่ออกก าลงักาย ซึง่มีสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต่อการท ากิจกรรม
สร้างสขุภาพ เช่น สปอร์ตคลบั ศนูย์ฟิตเนส บริการแอโรบิค ศนูย์โยคะ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมของผู้ ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ ฝึกสอนอิสระ ดกิูจกรรม 85410 
 

9312 93120 กิจกรรมด้ำนสโมสรกีฬำ  
กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา ไม่ว่าจะเป็นสโมสรอาชีพ กึ่งอาชีพหรือสมัครเล่น การให้โอกาส         
เหลา่สมาชิกในการเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมกีฬาตา่งๆ กิจกรรมในกลุม่นี ้ได้แก่ การด าเนินงาน
ของสโมสรกีฬาต่างๆ ได้แก่ สโมสรฟุตบอล สโมสรโบว์ลิ่ง สโมสรว่ายน า้ สโมสรกอล์ฟ สโมสร     
ชกมวย สโมสรเพาะกาย สโมสรกีฬาฤดหูนาว สโมสรหมากรุก สโมสรกีฬาประเภทลูแ่ละลาน      
สโมสรยิงปืน ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การฝึกสอนกีฬาโดยครูสว่นตวั ผู้ ฝึกสอน ดหูมูย่อ่ย 8541 
- การด าเนินงานเก่ียวกบัสิง่อ านวยความสะดวกทางการกีฬา ดหูมูย่อ่ย 9311 
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- การจดัการและการด าเนินงานเก่ียวกบัการแขง่ขนักีฬากลางแจ้งและกีฬาในร่มส าหรับนกักีฬา
อาชีพหรือนักกีฬาสมัครเล่น โดยสโมสรกีฬาที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกของตนเอง                 
ดหูมูย่อ่ย 9311 

 
9319 กิจกรรมอื่นๆ ทำงด้ำนกำรกีฬำ  

หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมของผู้จดัและผู้ผลิตการแข่งขนักีฬา  ทัง้ชนิดมีและไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
กิจกรรมของสว่นบคุคลที่พร้อมด้านนกักีฬา ผู้ตดัสิน กรรมการการจบัเวลา ฯลฯ กิจกรรมของสมาคม/
สมาพนัธ์กีฬา และองค์กรที่ก าหนดกฎระเบียบข้อบงัคบัทางการกีฬาพนัธมิตรหรือสมาคมกีฬา  กิจกรรม      
ที่เก่ียวข้องกบัการสง่เสริมการแข่งขนักีฬา กิจกรรมที่เก่ียวกบัคอกม้า สนุขัและอู่รถส าหรับการแข่งขนั 
การด าเนินงานเก่ียวกับการตกปลาและการล่าสตัว์เพื่อการกีฬาเชิงอนุรักษ์  กิจกรรมของผู้น าทางใน      
การปีนเขา รวมทัง้กิจกรรมที่มีสว่นสนบัสนนุกีฬาการลา่สตัว์และตกปลา เพื่อการกีฬาและนนัทนาการ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การเพาะพนัธุ์ม้าแขง่ ดหูมูย่อ่ย 0142 
- การให้เช่าอปุกรณ์การกีฬา ดหูมูย่อ่ย 7721 
- กิจกรรมของโรงเรียนการกีฬาและเกม ดหูมูย่อ่ย 8541 
- กิจกรรมของผู้ ฝึกสอน ครูสอนกีฬา ผู้ ฝึกสอนกีฬา ดหูมูย่อ่ย 8541 
- การจดัการและการด าเนินงานเก่ียวกบัการแข่งขนักีฬากลางแจ้งหรือกีฬาในร่มส าหรับนกักีฬาอาชีพ

หรือนกักีฬาสมคัรเลน่ โดยสโมสรกีฬาที่มีหรือไมม่ีสิง่อ านวยความสะดวกของตนเอง ดหูมู่ย่อย 9311 
และ 9312 

- กิจกรรมด้านสวนสาธารณะและชายหาด ดหูมูย่อ่ย 9329 
93191 กิจกรรมกำรจดักำรแข่งขันกีฬำ 

กิจกรรมของผู้จัดและผู้ ผลิตการแข่งขนักีฬา  ทัง้ชนิดมีและไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก  เช่น 
ผู้จดัการแขง่ขนักีฬาชกมวย ผู้จดัการแขง่ขนัฟตุบอล ผู้จดัการแขง่ขนักอล์ฟ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การจัดการและการด าเนินงานเก่ียวกับการแข่งขันกีฬากลางแจ้งหรือกีฬาในร่มส าหรับ    

นักกีฬาอาชีพหรือนักกีฬาสมัครเล่นโดยสโมสรกีฬาที่มีหรือไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก       
ของตนเอง ดหูมูย่อ่ย 9311 และ 9312 

93192 กิจกรรมของสมำคม/สมำพันธ์กีฬำ 
กิจกรรมของสมาคมกีฬา/สมาพนัธ์กีฬา และองค์กรที่ก าหนดระเบียบ ข้อบงัคบัทางการกีฬา 

93199 กิจกรรมอื่นๆ ทำงด้ำนกำรกีฬำ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
กิจกรรมของนกักีฬามืออาชีพและนกักรีฑา ผู้ตดัสิน กรรมการ การจับเวลา ฯลฯ กิจกรรม            
ที่เก่ียวกับคอกม้า สุนัขและอู่รถส าหรับการแข่งขัน กิจกรรมการฝึกสตัว์ เพื่อการกีฬาและ
นนัทนาการ การด าเนินงานเก่ียวกบัการตกปลาและการลา่สตัว์ เพื่อการกีฬาเชิงอนรัุกษ์ กิจกรรม
ของผู้น าทางในการปีนเขา รวมทัง้กิจกรรมที่มีส่วนสนบัสนุนกีฬาการล่าสตัว์และตกปลาเพื่อ     
การกีฬาและนนัทนาการและกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกีฬา ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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แต่ไม่รวมถงึ 
- การเพาะพนัธุ์ม้าแขง่ ดกิูจกรรม 01420 
- การให้เช่าอปุกรณ์การกีฬา ดกิูจกรรม 77210 
- กิจกรรมของโรงเรียนการกีฬาและเกม รวมถึงกิจกรรมของครู ผู้ ฝึกสอนกีฬา ดกิูจกรรม 85410 
- กิจกรรมด้านสวนสาธารณะและชายหาด ดกิูจกรรม 93291 
 

932 กิจกรรมทำงด้ำนควำมบันเทิงและนันทนำกำรอื่นๆ 
หมูใ่หญ่นีร้วมถึงหนว่ยงานตา่งๆ ในวงกว้างซึง่ด าเนินงานเก่ียวกบัสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการจดัหา
บริการทางด้านนนัทนาการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า ยงัรวมถึงการด าเนินงาน       
ด้านความบันเทิงหลากหลาย เช่น การเล่นเคร่ืองยนต์บังคับ การเล่นทางน า้ เกมการแสดง                  
การจดันิทรรศการตามแนวคิด และการจดัสถานท่ีปิกนิก 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมด้านการกีฬา ดหูมูใ่หญ่ 931 
- กิจกรรมศิลปะ การละคร ดนตรีและศิลปะการบนัเทิงอื่นๆ ดหูมูย่อ่ย 9000 
 

9321 93210 กิจกรรมด้ำนสวนสนุกและธีมปำร์ค 
กิจกรรมด้านสวนสนุกหรือธีมปาร์ค รวมไปถึงการด าเนินงานเก่ียวกับสิ่งดึงดูดความน่าสนใจ
ประเภทต่างๆ เช่น การเล่นเคร่ืองยนต์บงัคบั การเล่นเรือ เกม การแสดง การจดันิทรรศการ       
ตามแนวคิดและการจดัสถานท่ีปิกนิก 
 

9329 กิจกรรมด้ำนควำมบันเทิงและนันทนำกำรอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมด้านสวนพกัผ่อนหย่อนใจ ชายหาด รวมถึงการให้เช่า         
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องอาบน า้ ตู้ เก็บของ เก้าอี ้ ฯลฯ การด าเนินงานเก่ียวกบัสิ่งอ านวย       
ความสะดวกด้านนนัทนาการในการเดินทาง เช่น ที่จอดเรือส าราญกีฬา การด าเนินงานเก่ียวกบัสกีภเูขา 
การให้เช่าอุปกรณ์เพื่อการนันทนาการและเพื่อความเพลิดเพลิน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอ านวย          
ความสะดวกด้านนันทนาการ การจัดแสดงสินค้าและการแสดงเก่ียวกับนันทนาการทางธรรมชาติ        
การด าเนินงานเก่ียวกับดิสโกเทคและฟลอร์เต้นร า  การด าเนินงานเก่ียวกับตู้ เกมหยอดเหรียญและ
กิจกรรมด้านความบนัเทิงและนนัทนาการอื่นๆ (ยกเว้น สวนสนกุและธีมปาร์ค) ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้     
ในที่อื่น นอกจากนีห้มู่ย่อยนีย้งัรวมถึงกิจกรรมของผู้ผลิตหรือผู้จัดการแสดงโชว์  ซึ่งนอกเหนือไปจาก     
การจดังานทางศิลปะหรือการแขง่ขนักีฬาทัง้ชนิดที่มีหรือไมม่ีสิง่อ านวยความสะดวก 
แต่ไม่รวมถงึ 
- เรือเช่าส าหรับตกปลา ดหูมูย่อ่ย 5011 และ 5021 
- การจัดพืน้ที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ พักแรมระยะสัน้ในสวนสาธารณะและป่าและ       

ลานตัง้คา่ยพกัแรม ดหูมูย่อ่ย 5520 
- กิจกรรมด้านการบริการเคร่ืองดื่มในดิสโกเทค ดหูมูย่อ่ย 5630 
- ที่จอดรถพว่ง ลานตัง้คา่ย คา่ยนนัทนาการ คา่ยส าหรับลา่สตัว์และตกปลา ดหูมูย่อ่ย 5520 
- การให้เช่าอปุกรณ์ที่ใช้ในเวลาวา่งและอปุกรณ์เพื่อความเพลดิเพลนิ ดหูมูย่อ่ย 7721 
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- การด าเนินงานเก่ียวกบัเคร่ืองเลน่การพนนัแบบหยอดเหรียญ ดหูมูย่อ่ย 9200 
- กิจกรรมสวนสนกุและธีมปาร์ค ดหูมูย่อ่ย 9321 
93291 กิจกรรมสวนพกัผ่อนหย่อนใจและชำยหำด 

กิจกรรมสวนพักผ่อนหย่อนใจและชายหาด รวมถึงการให้เช่าสิ่งอ านวยความสะดวก  เช่น             
ห้องอาบน า้ ตู้ เก็บของ เก้าอี ้ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- เรือเช่าส าหรับตกปลา ดกิูจกรรม 50112 และ 50212 
- การจัดพืน้ที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พกัระยะสัน้  ในสวนสาธารณะ ป่าและ     

ลานตัง้คา่ยพกัแรม ดกิูจกรรม 55200 
- ที่จอดรถพว่ง ลานตัง้คา่ย คา่ยนนัทนาการ คา่ยส าหรับลา่สตัว์หรือตกปลา ดกิูจกรรม 55200 
- การให้เช่าอปุกรณ์ที่ใช้ในเวลาวา่ง และอปุกรณ์เพื่อความเพลดิเพลนิ ดกิูจกรรม 77210 
- การบริการตู้ เก็บของชนิดหยอดเหรียญ ดกิูจกรรม 96303 

93292 กิจกรรมกำรแสดงโชว์เพื่อควำมบันเทิงและกำรนันทนำกำร 
การด าเนินงานเก่ียวกับการแสดงโชว์ดอกไม้ไฟ  แสงและเสียง การด าเนินงานเก่ียวกับ              
การแสดงมอเตอร์ไซค์ไต่ถงั การสู้ววักระทิง การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและใช้ห่วงเชือก
คล้องววัและการแสดงอื่นๆ เพื่อความบนัเทิงและการนนัทนาการ กิจกรรมของผู้ผลติและผู้จดัการ
แสดงโชว์ (ซึ่งนอกเหนือไปจากการจดังานทางศิลปะหรือการแข่งขนักีฬาทกุชนิด) ที่มีหรือไม่มี     
สิง่อ านวยความสะดวก 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบนัเทิง ดหูมูย่อ่ย 9000 
- กิจกรรมของผู้ จัดและผู้ ผลิตการแข่งขันกีฬา  ที่มีหรือไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก                   

ดกิูจกรรม 93191 
93293 กิจกรรมกำรด ำเนินงำนร้ำนเกมและตู้เกมหยอดเหรียญ 

การด าเนินงานร้านเกมทัง้ออนไลน์และไมอ่อนไลน์ การด าเนินงานเก่ียวกบัตู้ เกมหยอดเหรียญ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การด าเนินการเก่ียวกบัตู้ เกมพนนัหยอดเหรียญ ดกิูจกรรม 92009 

93299 กิจกรรมด้ำนควำมบนัเทิงและกำรนันทนำกำรอื่นๆ ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
กิจกรรมต่างๆ เหล่านีไ้ด้แก่ การด าเนินงานเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกด้านนนัทนาการ        
ในการเดินทาง เช่น ที่จอดเรือส าราญกีฬา การด าเนินงานเก่ียวกบัสกีภเูขา การให้เช่าอปุกรณ์    
เพื่อการนันทนาการและเพื่อความเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอ านวยความสะดวก       
ด้านนันทนาการ การด าเนินงานเก่ียวกับดิสโกเทคและฟลอร์เต้นร า  และกิจกรรม                    
ด้านความบนัเทิงและนนัทนาการอื่นๆ (ยกเว้น สวนสนกุและธีมปาร์ค) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้       
ในท่ีอื่น เช่น บริการตู้ เพลง การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ  
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมด้านการบริการเคร่ืองดื่มในดิสโกเทค ดกิูจกรรม 56301 
- กิจกรรมสวนสนกุและธีมปาร์ค ดกิูจกรรม 93210   
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หมวดใหญ่ S :  กิจกรรมกำรบริกำรด้ำนอ่ืนๆ 
 (Other service activities) 
 

หมวดใหญ่นี ้ (ถือเป็นประเภทที่เหลือ) รวมถึงกิจกรรมขององค์กรที่มีสมาชิก การซ่อมคอมพิวเตอร์และ     
สินค้าประเภทของใช้ส่วนบุคคล ของใช้ในครัวเรือน รวมทัง้กิจกรรมเก่ียวกับการบริการส่วนบุคคล ซึ่งไม่ปรากฏ          
อยูใ่นหมวดใดๆ 

 
94 กิจกรรมขององค์กรสมำชิก  

หมวดย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมขององค์กรที่ท าหน้าที่เป็นตวัแทนผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพาะ  
หรือท าหน้าที่ส่งเสริมแนวความคิดเผยแพร่ออกสูส่าธารณะ  องค์กรเหล่านีม้กัประกอบด้วยสมาชิกที่มาจาก      
การเลอืกตัง้ แตกิ่จกรรมต่างๆ อาจเก่ียวข้องและเอือ้ประโยชน์ต่อบคุคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกด้วยเช่นกนั  กิจกรรม         
ที่กล่าวถึงเป็นประเด็นแรกในหมวดย่อยนีถู้กก าหนดโดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลัก  ซึ่งได้แก่ 
ผลประโยชน์ของนายจ้าง ผู้ประกอบอาชีพสว่นตวัและชุมชนตามหลกัเกณฑ์ (หมู่ใหญ่ 941) ผลประโยชน์        
ของลกูจ้าง (หมู่ใหญ่ 942) หรือการสง่เสริมด้านศาสนา การเมือง วฒันธรรม การศึกษาหรือการสร้างสรรค์
แนวคิดและกิจกรรมตา่งๆ (หมูใ่หญ่ 949) 

 
941 กิจกรรมขององค์กรสมำชิกธุรกิจ องค์กรสมำชิกนำยจ้ำงและองค์กรสมำชิกผู้ประกอบวิชำชีพ  

หมู่ใหญ่นีร้วมถึงกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ  ที่ช่วยส่งเสริมผลประโยชน์แก่สมาชิกขององค์กรธุรกิจและ      
องค์กรนายจ้าง รวมทัง้องค์กรผู้ประกอบวิชาชีพ หมู่ใหญ่นีย้งัรวมถึงกิจกรรมด้านการส่งเสริมผลประโยชน์       
ทางวิชาชีพของเหลา่สมาชิกไว้ด้วย 
 
9411 94110 กิจกรรมขององค์กรสมำชิกธุรกิจและองค์กรสมำชิกนำยจ้ำง  

กิจกรรมขององค์กรซึง่มุง่เน้นผลประโยชน์ของสมาชิกในด้านการพฒันาและความเจริญก้าวหน้า
ของหน่วยงานในด้านใดด้านหนึ่งของธุรกิจหรือการค้า  รวมทัง้การเพาะปลกู เลีย้งสตัว์ หรือ
มุ่งเน้นผลประโยชน์ในด้านความเจริญทางเศรษฐกิจและสภาพอากาศทางภมูิศาสตร์ของพืน้ที่
บางแหง่หรือหมายถึงกิจกรรมที่เก่ียวกบัสว่นปลีกย่อยทางการเมือง  โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นธุรกิจ
ประเภทใด กิจกรรมของสมาพนัธ์ สมาคมตา่งๆ กิจกรรมของสภาหอการค้า สมาคมอตุสาหกรรม
และองค์กรที่คล้ายกัน รวมทัง้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การท าหน้าที่เป็นตวัแทนเจรจากับ
หนว่ยงานรัฐบาล การประชาสมัพนัธ์และเจรจาตอ่รองด้านแรงงานขององค์กรธุรกิจและนายจ้าง 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมของสหภาพแรงงาน ดหูมูย่อ่ย 9420 
 

9412 94120 กิจกรรมขององค์กรสมำชิกผู้ประกอบวิชำชีพ 
กิจกรรมขององค์กรซึง่มุง่เน้นผลประโยชน์ของสมาชิกในด้านการรักษาวินยัขององค์ความรู้เฉพาะ
ทางอยา่งเคร่งครัด หรือการฝึกฝนอยา่งมืออาชีพหรือเชิงเทคนิคในสาขาตา่งๆ เช่น สมาคมแพทย์ 
สมาคมนกักฎหมาย สมาคมนกับญัชี สมาคมวิศวกร สมาคมสถาปนิก ฯลฯ กิจกรรมของสมาคม
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ผู้ช านาญการพิเศษด้านวทิยาศาสตร์ กิจกรรมด้านสถาบนัการศกึษา หรือวฒันธรรม เช่น สมาคม
นกัเขียน สมาคมนกัวาดภาพ สมาคมนกัแสดงหลากหลายประเภท สมาคมนกัหนงัสือพิมพ์ ฯลฯ 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดตัง้และควบคุมดูแลมาตรฐานการฝึกฝน  การท าหน้าที่เป็น
ตวัแทนเจรจากับหน่วยงานของรัฐบาลและการประชาสมัพนัธ์องค์กรผู้ประกอบวิชาชีพ  รวมทัง้
กิจกรรมของสงัคมแหง่การเรียนรู้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การศกึษาที่จดัโดยองค์กรเหลา่นี ้ดหูมวดยอ่ย 85 
 

942 9420 94200 กิจกรรมของสหภำพแรงงำน  
การสง่เสริมผลประโยชน์ขององค์กรด้านแรงงานและลกูจ้างของสหภาพแรงงาน รวมถึงกิจกรรม
ขององค์กรซึ่งมีสมาชิก เช่น ลูกจ้าง โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ที่ส าคัญในการเป็นตัวแทน         
ความคิดเห็นด้านค่าจ้างและสภาพการท างาน และการแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกนัภายใน
องค์กร กิจกรรมของสหภาพแรงงานของโรงงานเดีย่ว สหภาพแบบมีเครือขา่ยและสหภาพแรงงาน         
ซึง่รวมถึงสหภาพในเครือที่อยูใ่นเกณฑ์ด้านการค้า ภมูิภาค โครงสร้างองค์กรหรือตามเกณฑ์อื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การศกึษาที่จดัโดยองค์กรเหลา่นี ้ดหูมวดยอ่ย 85 
 

949 กิจกรรมขององค์กรสมำชิกอื่นๆ  
หมูใ่หญ่นีร้วมถึงกิจกรรมของหนว่ยงานตา่งๆ (ยกเว้น องค์กรธุรกิจและองค์กรนายจ้าง องค์กรผู้ประกอบวิชาชีพ 
สหภาพแรงงาน องค์กรทางศาสนา) ที่สง่เสริมผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก 
 
9491 94910 กิจกรรมขององค์กรทำงศำสนำ  

กิจกรรมขององค์กรทางศาสนาหรือสว่นบคุคลที่ให้บริการโดยตรงแก่ผู้ศรัทธาในโบสถ์  วดั สเุหร่า 
มสัยิด หรือสถานที่อื่นๆ กิจกรรมขององค์กรที่ให้บริการเก่ียวกบัการพฒันาวดัและส านกัแม่ชี 
กิจกรรมทางศาสนาเพื่อฝึกปฏิบตัิสมถและวปัิสสนา รวมทัง้กิจกรรมการให้บริการเก่ียวกบังานศพ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การศกึษาที่จดัโดยองค์กรเหลา่นี ้ดหูมวดยอ่ย 85 
- กิจกรรมด้านสขุภาพโดยองค์กรเหลา่นี ้ดหูมวดยอ่ย 86 
- กิจกรรมด้านงานสงัคมโดยองค์กรเหลา่นี ้ดหูมวดยอ่ย 87 และ 88 

 
9492 94920 กิจกรรมขององค์กรทำงกำรเมือง  

กิจกรรมของพรรคการเมืองและองค์กรสนบัสนนุที่เก่ียวข้องทางการเมือง เช่น  กลุม่คนหนุ่มสาว     
ที่ให้การสนับสนุนพรรคการเมือง องค์กรเหล่านีมุ้่งเน้นการเข้าไปมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ โดยจะวางตัวสมาชิกหรือผู้ที่เห็นด้วยในแนวทางเดียวกัน       
ทางการเมือง ให้เข้าไปท างานในพรรคการเมือง และอาจเก่ียวข้องกบัการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
สมัพนัธ์กบัสาธารณชน การระดมทนุ ฯลฯ 

9499 กิจกรรมขององค์กรสมำชิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  
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หมู่ย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมขององค์กรที่ไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรงกับพรรคการเมืองแต่มีส่วนช่วยประเด็น
สาธารณะ หรือปัญหาในด้านการศึกษาของรัฐ อิทธิพลทางการเมืองการระดมทนุ ฯลฯ กิจกรรมต่างๆ 
เหล่านี ้ได้แก่ กิจกรรมของประชาชนที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องหรือประท้วงต่อต้าน  การเคลื่อนไหว        
ด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา  องค์กรที่สนับสนุนงานด้านชุมชนและสิ่งอ านวยความสะดวก             
ทางการศึกษา องค์กรส าหรับการปกป้องและปรับฐานะบุคคลกลุ่มพิเศษ  ได้แก่ กลุ่มเชือ้ชาติและ           
ชนกลุม่น้อย สมาคมคนรักชาติและสมาคมทหารผ่านศึก สมาคมผู้บริโภค สมาคมยานยนต์ สมาคมที่มี
วตัถปุระสงค์เพื่อการพบปะสงัสรรค์ในสงัคม เช่น สโมสรโรตาร่ี บ้านพกัรับรองสมาคมเยาวชน สมาคม
นกัเรียน สโมสรและสมาคมผู้ปกครอง ฯลฯ สมาคมเพื่อแสวงหา กิจกรรมทางวฒันธรรมหรือนนัทนาการ
หรืองานอดิเรก (นอกเหนือไปจากกีฬาหรือเกม) ได้แก่ กวีนิพนธ์ สโมสรวรรณคดีและหนงัสือ สโมสร
ประวตัิศาสตร์ สโมสรการจดัสวน สโมสรฟิล์มและภาพถ่าย สโมสรดนตรีและศิลปะ สโมสรช่างฝีมือและ
นกัสะสม สโมสรสงัคม สโมสรงานร่ืนเริง ฯลฯ รวมทัง้กิจกรรมการให้เงินช่วยเหลือโดยสมาชิกองค์กรหรือ
บคุคลอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมของกลุม่หรือองค์กรด้านศิลปะ ดหูมูย่อ่ย 9000 
- กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา ดหูมูย่อ่ย 9312 
- กิจกรรมของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ดหูมูย่อ่ย 9412 
94991 กิจกรรมขององค์กรสทิธิมนุษยชน 

กิจกรรมองค์กรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน กิจกรรมของประชาชนที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องหรือ
ประท้วง องค์กรส าหรับการปกป้องและการปรับฐานะบคุคลกลุม่พิเศษ เช่น กลุม่เชือ้ชาติและ     
ชนกลุ่มน้อย ผ่านทางการศึกษา การมีส่วนร่วมทางการเมือง  การสนับสนุนสิ่งอ านวย            
ความสะดวกในชมุชนและสงัคม ฯลฯ 

94992 กิจกรรมของสมำคมเยำวชน 
กิจกรรมของสมาคมเยาวชนและเด็ก  กิจกรรมของสมาคมนักเรียน สโมสรนักเรียนและ        
องค์กรภราดรภาพ/สมาคมนกัศกึษา (fraternities) กิจกรรมของสมาคมลกูเสอืและเนตรนารี ฯลฯ 

94993 กิจกรรมขององค์กรด้ำนสิ่งแวดล้อมและนิเวศวทิยำ 
กิจกรรมขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา เช่น องค์การสิ่งแวดล้อมอนรัุกษ์ธรรมชาติ
และสตัว์ป่า การเคลือ่นไหวด้านสิง่แวดล้อมและนิเวศวิทยา ฯลฯ 

94994 กิจกรรมของสมำคมด้ำนวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
กิจกรรมของสมาคมด้านวฒันธรรมหรือนนัทนาการหรืองานอดิเรก (นอกจากกีฬาและเกม) เช่น 
สโมสรกวีนิพนธ์ วรรณกรรมและหนงัสือ สโมสรประวตัิศาสตร์ สโมสรการจดัสวน สโมสรฟิล์ม
และการถ่ายภาพ สโมสรดนตรีและศิลปะ สโมสรหตัถกรรม/งานฝีมือและนกัสะสม สโมสร        
งานร่ืนเริง เฉลมิฉลอง ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมของกลุม่หรือองค์กรด้านศิลปะ ดหูมูย่อ่ย 9000 
- กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา ดกิูจกรรม 93120  
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94999 กิจกรรมกำรเป็นสมำชกิองค์กรอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
กิจกรรมขององค์กรหรือสมาคมที่จดัตัง้ขึน้ เพื่อด าเนินกิจการทางสงัคมร่วมกนั ซึง่มิได้จดัประเภท
ไว้ในท่ีอื่น เช่น สมาคมผู้บริโภค สมาคมยานยนต์ สมาคมที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการพบปะสงัสรรค์
ในสงัคม เช่น สโมสรโรตารี บ้านพกัรับรอง ฯลฯ กิจกรรมขององค์การที่มีส่วนช่วยประเด็น
สาธารณะหรือปัญหาอิทธิพลทางการเมือง  การระดมเงินทุน ฯลฯ สมาคมคนรักชาติ           
สมาคมทหารผ่านศึก กิจกรรมขององค์การที่สนับสนุนงาน  และสิ่งอ านวยความสะดวก              
ในชมุชนสงัคมและการศกึษา 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ดหูมูย่อ่ย 94120 
 

95 กำรซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
หมวดย่อยนีร้วมถึงการซ่อมและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์  เช่น คอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ 

คอมพิวเตอร์แบบวางบนตกั จอคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์หน่วยเก็บและเคร่ืองพิมพ์ นอกจากนีย้งัรวมถึงการซ่อม
อปุกรณ์การสื่อสาร เช่น เคร่ืองโทรสาร วิทยรัุบ-สง่และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น วิทย ุโทรทศัน์ อปุกรณ์
ส าหรับบ้านและสวน เช่น เคร่ืองตัดหญ้าและเคร่ืองเป่าลม  รองเท้าและเคร่ืองหนัง เฟอร์นิเจอร์และ                 
ของตกแต่งบ้าน เสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย อปุกรณ์กีฬา เคร่ืองดนตรี สิ่งของส าหรับงานอดิเรกและของใช้       
สว่นบคุคลอื่นๆ ตลอดจนของใช้ในครัวเรือน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอปุกรณ์วินิจฉัยโรคบนจอภาพ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวดัและการส ารวจ 

เคร่ืองมือในห้องปฏิบตัิการ อปุกรณ์เรดาร์และเคร่ืองโซนาร์ ดหูมูย่อ่ย 3313 
 

951 กำรซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสำร  
หมู่ใหญ่นีร้วมถึงการซ่อมและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์ ตลอดจน          
อปุกรณ์สือ่สาร 
 
9511 95110 กำรซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

การซอ่มอปุกรณ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองค านวณและอปุกรณ์ต่อพ่วง รวมทัง้
การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ  ดังต่อไปนี ้คอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ  คอมพิวเตอร์           
แบบวางบนตกั หนว่ยขบัจานแมเ่หลก็ แฟลชไดรว์และอปุกรณ์หนว่ยเก็บข้อมลูอื่นๆ หนว่ยขบัจาน
บนัทึกด้วยแสง (แผ่นซีดีบนัทึกซ า้ได้ แผ่นซีดีอ่านอย่างเดียว แผ่นดีวีดีอ่านอย่างเดียว แผ่นดีวีดี
บนัทึกซ า้ได้) เคร่ืองพิมพ์ จอภาพ แป้นอักขระ เมาส์ทุกชนิด ก้านควบคุมและอุปกรณ์               
ลกูกลมควบคุมทิศทาง โมเด็มคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอก  คอมพิวเตอร์ปลายทาง
เฉพาะงาน คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เคร่ืองสแกนเนอร์รหสัแท่ง  เคร่ืองอ่านบัตรอัจฉริยะ และ        
เคร่ืองฉายภาพคอมพิวเตอร์หมวดแสดงผลที่เป็นเสมือนจริง  คอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงกับ         
ระบบกลาง ซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้เคร่ืองกลในการด าเนินการ เช่น เคร่ืองรับ-จ่ายเงินอตัโนมตัิ การบริการ 
ณ จดุขาย (POS) ที่ไมไ่ด้ท างานแบบจกัรกล คอมพิวเตอร์มือถือ 
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แต่ไม่รวมถงึ 
-  การซอ่มและบ ารุงรักษาอปุกรณ์โมเด็มและอปุกรณ์คลืน่พาห์ ดหูมูย่อ่ย 9512 
 

9512 95120 กำรซ่อมอุปกรณ์สื่อสำร  
การซอ่มและบ ารุงรักษาอปุกรณ์สือ่สาร เช่น โทรศพัท์ไร้สาย โทรศพัท์เคลือ่นท่ีอปุกรณ์โมเด็มและ
อปุกรณ์คลื่นพาห์ เคร่ืองโทรสาร อปุกรณ์สง่ผ่านข้อมลู (ได้แก่ อปุกรณ์จดัเส้นทาง เราท์เตอร์ 
บริดจ์ โมเด็ม) วิทยรัุบ-สง่ กล้องถ่าย วีดิทศัน์และกล้องโทรทศัน์เพื่อการพาณิชย์ 
 

952 กำรซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน  
หมูใ่หญ่นีร้วมถึงการซอ่มและการบริการท่ีเก่ียวกบัของใช้สว่นบคุคลและของใช้ในครัวเรือน 
 
9521 95210 กำรซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับผู้บริโภค  

การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริโภค  ได้แก่ เคร่ืองรับ โทรทศัน์ วิทย ุ
เคร่ืองบนัทกึเทปวีดีโอ (VCR) เคร่ืองเลน่ซีดี กล้องถ่ายวีดิทศัน์ส าหรับครัวเรือน 
 

9522 95220 กำรซ่อมเคร่ืองใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์ส ำหรับบ้ำนและสวน 
การซ่อมและการบริการเก่ียวกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน  ตู้ เย็น เตาประกอบอาหาร            
เคร่ืองซกัผ้า เคร่ืองอบผ้า เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ การซ่อมและบริการเก่ียวกบัอปุกรณ์ส าหรับ
บ้านและสวน เช่น เคร่ืองตดัหญ้า เคร่ืองเลม็หญ้า เคร่ืองเป่าหิมะและใบไม้ กรรไกรตดัต้นไม้ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การซอ่มเคร่ืองทุน่แรงชนิดที่ใช้งานด้วยมือ ดหูมูย่อ่ย 3312 
- การซอ่มระบบปรับอากาศสว่นกลาง ดหูมูย่อ่ย 4322 
 

9523 95230 กำรซ่อมรองเท้ำและเคร่ืองหนัง  
การซ่อมและบ ารุงรักษา รองเท้า รองเท้าบู๊ต ฯลฯ การซ่อมและบ ารุงรักษา เคร่ืองหนัง         
กระเป๋าเดินทางและสิง่ของที่คล้ายกนัและการเปลีย่นส้นรองเท้า 
 

9524 95240 กำรซ่อมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำน 
การหุ้มเบาะใหม่ การตกแต่งใหม่ การซ่อมและบรูณะเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน รวมทัง้
เฟอร์นิเจอร์ส านกังาน บริการประกอบเฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูปชนิดเคลือ่นย้ายได้ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การติดตัง้ครัว ชัน้วางของและสิง่ของที่คล้ายกนั ดหูมูย่อ่ย 4330 
 

9529 กำรซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ 
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงการซอ่มจกัรยานสองล้อ การซ่อมและแก้ไขดดัแปลงเสือ้ผ้า การซ่อมและแก้ไขดดัแปลง
เคร่ืองประดับ การซ่อมนาฬิกาข้อมือ นาฬิกาตัง้โต๊ะและชิน้ส่วน เช่น หน้าปัดและตัวเรือน                       
ที่ท าจากวสัดทุกุชนิด เข็มนาฬิกา นาฬิกาจบัเวลา ฯลฯ การซอ่มอปุกรณ์กีฬา(ยกเว้น ปืนส าหรับการกีฬา) 
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การซ่อมหนังสือ การซ่อมเคร่ืองดนตรี การซ่อมของเล่น  การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้                             
ในครัวเรือนอ่ืนๆ รวมทัง้การตัง้เสยีงเปียโน 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การแกะสลกัโลหะส าหรับงานอตุสาหกรรม ดหูมูย่อ่ย 2592 
- การซอ่มอาวธุปืนท่ีใช้ในการกีฬาและการนนัทนาการ ดหูมูย่อ่ย 3311 
- การซอ่มเคร่ืองทุน่แรงชนิดที่ใช้งานด้วยมือ ดหูมูย่อ่ย 3312 
- การซ่อมนาฬิกาบันทึกเวลา เคร่ืองบันทึกเวลา/วนั/เดือน/ปี และอุปกรณ์บอกเวลาที่คล้ายกัน            

ดหูมูย่อ่ย 3313 
95291 กำรซ่อมนำฬิกำ 

การซอ่มนาฬิกาข้อมือ นาฬิกาตัง้โต๊ะและชิน้สว่น เช่น หน้าปัดและตวัเรือนที่ท าจากวสัดทุกุชนิด 
เข็มนาฬิกา นาฬิกาจบัเวลา ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การซ่อมนาฬิกาบันทึกเวลา เคร่ืองบนัทึกเวลา/วัน/เดือน/ปี และอุปกรณ์บอกเวลาอื่นๆ          

ที่คล้ายกนั ดกิูจกรรม 33131 
95292 กำรซ่อมเคร่ืองแต่งกำย 

การซอ่ม ดดัแปลงและแก้ไขเสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กายและผลติภณัฑ์สิง่ทออ่ืนๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การซ่อม ดดัแปลงและแก้ไขเสือ้ผ้า เคร่ืองแต่งกายและผลิตภณัฑ์สิ่งทออื่นๆ ที่ด าเนินการ    

อยูใ่นกิจการซกัรีด ดกิูจกรรม 96201 
95293 กำรซ่อมจกัรยำนสองล้อ 

การซอ่มและดดัแปลงจกัรยาน รวมถึงการปะยางจกัรยาน การซอ่มรถส าหรับคนพิการ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การบ ารุงรักษาและซอ่มจกัรยานยนต์ ดกิูจกรรม 45405 

95294 กำรซ่อมเคร่ืองดนตรี 
การซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรีไทยและสากล  การตัง้เสียงเปียโนและการตัง้เสียง          
เคร่ืองดนตรีอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การซอ่มออร์แกนและเคร่ืองดนตรีโบราณอื่นๆ ดกิูจกรรม 33190 

95295 กำรซ่อมเคร่ืองกีฬำ 
การซ่อมและบ ารุงรักษากระดานเลน่วินด์เซิร์ฟ และกระดานโต้คลื่น อุปกรณ์เล่นสกี อุปกรณ์    
เลน่สเก็ตน า้แข็งและสเก็ตลกูล้อและอุปกรณ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์
อื่นๆ ส าหรับกีฬากลางแจ้ง เช่น ไม้กอล์ฟ ไม้แบดมินตนั ไม้เทนนิส ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การซอ่มอาวธุปืนท่ีใช้ในการกีฬาและการนนัทนาการ ดกิูจกรรม 33110 
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95299 กำรซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 
การซ่อมเคร่ืองประดับ  รวมถึงเคร่ืองประดับตกแต่งที่ท าจากของมีค่าการซ่อมหนังสือ              
การซ่อมของเล่นและสิ่งของที่คล้ายกัน การป๊ัมกุญแจ การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้       
ในครัวเรือนอ่ืนๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การแกะสลกัโลหะส าหรับงานอตุสาหกรรม ดกิูจกรรม 25922 
- การซอ่มเคร่ืองมือทุน่แรงชนิดมือถือ ดกิูจกรรม 33121 
- การซอ่มเคร่ืองพินบอลและเกมชนิดหยอดเหรียญ รวมถึงการซ่อมเคร่ืองเลน่ส าหรับสวนสนกุ 

ดหูมูย่อ่ย 33190 
- การบรูณะงานศิลปะ ดกิูจกรรม 90001 
 

96 กิจกรรมกำรบริกำรอื่นๆ ส่วนบุคคล  
ในหมวดย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมบริการทัง้หมดซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น  ซึ่งรวมถึงกิจกรรมเหล่านี ้ได้แก่ 

บริการซกัรีดและซกัแห้งผลิตภณัฑ์สิ่งทอและขนสตัว์ การแต่งผมและการบ ารุงรักษาความงามอื่นๆ การท าศพ
และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
961 9610 กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพยกเว้นกิจกรรมทำงด้ำนกีฬำ  

เป็นการรวมกิจกรรมการให้บริการทางด้านสขุภาพ เช่น การท าผมและการรักษาความงาม กิจกรรม     
การอาบ อบ นวด ห้องอบซาวน่าและสปา ห้องอาบแดด สถานที่ลดน า้หนกัและรักษาทรวดทรง       
สถานท่ีนวดและสปา 
96101 กิจกรรมสปำ 

กิจกรรมสปาเพื่อการสร้างความผ่อนคลายทัง้ร่างกายและจิตใจ  มีโปรแกรมโภชนบ าบัด         
สมาธิบ าบดั การออกก าลงักาย การฝึกโยคะ วารีบ าบดั เช่น ซาวน่าและอบไอน า้ สคุนธบ าบดั       
การบ ารุงรักษาความงามร่วมด้วย รวมถึง กิจกรรมการนวดและกิจกรรมที่คล้ายกัน บริการ       
นวดแผนโบราณ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมสปาที่ให้บริการในโรงแรม  รีสอร์ทหรือที่พักแรมระยะสัน้อื่นๆ ที่คล้ายกัน                   

ดหูมูย่อ่ย 5510 
- กิจกรรมกายภาพบ าบดั ดกิูจกรรม 86902 
- กิจกรรมการนวดเพื่อการบ าบดัโรคทางการแพทย์ ดกิูจกรรม 86902 
- การด าเนินการของสถานที่ออกก าลงักาย ดกิูจกรรม 93112 
- กิจกรรมสปาผมที่ด าเนินงานในร้านแตง่ผม ดกิูจกรรม 96103 

96102 กิจกรรมกำรบริกำรลดน ำ้หนัก 
กิจกรรมของสถานลดน า้หนกั รักษาทรวดทรงและบ ารุงสขุภาพร่างกาย 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการลดน า้หนกัที่ด าเนินงานโดยแพทย์ ดหูมวดยอ่ย 86 

96103 กิจกรรมกำรแต่งผม 
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การสระ แตง่ ตดั เซท ย้อมส ีแตง่ส ีดดั ยืดผมและกิจกรรมที่คล้ายกนั การโกนและการแต่งหนวด
และเครา กิจกรรมสปาผมที่ด าเนินงานในร้านแตง่ผม 

96104 กิจกรรมกำรดูแลควำมงำม แต่งเล็บมือและเลบ็เท้ำ 
การบริการแตง่หน้า การบริการแตง่เลบ็มือและเลบ็เท้า การบริการดแูลผิวพรรณรักษาสิว ฝ้า กระ 
จดุดา่งด า ที่ไมไ่ด้ด าเนินงานโดยแพทย์ การบริการให้ค าปรึกษาด้านความงาม 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการบริการดแูลผิวพรรณที่ด าเนินงานโดยแพทย์ ดหูมวดยอ่ย 86 

96109 กิจกรรมกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
กิจกรรมการปลกูผม รักษาผมร่วง รวมถึงบริการทอผม ที่ไม่ได้ด าเนินงานโดยแพทย์ กิจกรรม     
ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล การดูแลร่างกาย การก าจัดขนบนร่างกาย การบ าบัดด้วยรังสี             
อลัตร้าไวโอเลต็และรังสอีินฟราเรดและการบริการด้านสขุวิทยาอื่นๆ 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการบริการทางการแพทย์ ดหูมวดยอ่ย 86 
 

962 9620 กำรให้บริกำรซักรีด  
หมูย่อ่ยนีร้วมการซกัรีด ซกัแห้ง การรีดผ้าด้วยการใช้เคร่ืองจกัรท าให้ผู้ ใช้บริการหรือให้ผู้ ใช้บริการใช้เอง 
ทัง้ส าหรับลกูค้าทัว่ๆ ไป หรือลกูค้าระดบัอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ และรวมถึงการท าการซ่อมแซมและ      
การเปลีย่นแปลงเลก็น้อยที่เก่ียวเนื่องกบัการท าความสะอาด 
96201 กำรบริกำรซักรีด (ยกเว้น โดยเคร่ืองซกัผ้ำชนิดหยอดเหรียญ) 

การซกัรีดและท าความสะอาดเสือ้ผ้า เคร่ืองแต่งกายและสิ่งทออื่นๆ เช่น ผ้าม่าน ผ้าที่ใช้กบัโต๊ะ 
ผ้าที่ใช้กบัเตียง พรมและเฟอร์นิเจอร์ กิจกรรมการซกัแห้งเคร่ืองแต่งกายและของท าจากสิ่งทอ
และขนสตัว์ กิจกรรมการอดักลีบเคร่ืองแต่งกายและของอื่นๆ ที่ท าจากสิ่งทอ รวมทัง้ผ้าที่ใช้กบั
เตียงและโต๊ะหลังจากผ่านกระบวนการท าความสะอาดแล้ว  การรับและการส่งเสือ้ผ้า              
เพื่อการซกัรีด การจัดหาผ้า ชุดฟอร์มและสิ่งของต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการซกัรีด การซ่อม 
ดดัแปลงและแก้ไขเสือ้ผ้าหรือผลติภณัฑ์สิง่ทออ่ืนๆ ที่ด าเนินการอยูใ่นกิจการซกัรีด 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้เช่าเสือ้ผ้าที่นอกเหนือจากเคร่ืองแบบหรือชุดฟอร์ม  ซึ่งการท าความสะอาด               

เป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรม ดกิูจกรรม 77299 
- การซ่อมเค ร่ืองแต่งกายและผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ  ที่ด าเนินกิจการอย่างอิสระ                         

ดกิูจกรรม 95292 
96202 กำรซักผ้ำโดยเคร่ืองซกัผ้ำชนิดหยอดเหรียญ 

กิจกรรมการบริการซกัผ้า หรือท าความสะอาดสิง่ทอโดยเคร่ืองซกัผ้าชนิดหยอดเหรียญ 
96203 กำรบริกำรฟอกและย้อมสี 

กิจกรรมการบริการฟอกและย้อมสีเคร่ืองแต่งกายและของอื่นๆ  ที่ท าจากสิ่งทอ ซึ่งไม่ต่อเนื่อง      
กบักระบวนการผลติของของดงักลา่ว 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  กิจกรรมการฟอกและย้อมสเีส้นด้ายและผ้า ดกิูจกรรม 13131 
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963 9630 กิจกรรมกำรให้บริกำรอื่นๆ ส่วนบุคคล  

หมู่ย่อยนีร้วมกิจกรรมการบริการส่วนตวัอื่นๆ ทัง้หมด เช่น กิจกรรมเก่ียวกับงานศพและกิจกรรม             
ที่เก่ียวข้อง กิจกรรมทางด้านโหราศาสตร์หรือไสยศาสตร์ การดูแลสตัว์ที่เป็นกิจกรรมทางด้านสงัคม      
(การรับเลีย้ง การตดัแตง่ขนสตัว์เลีย้ง เป็นต้น) บริการขดัรองเท้า 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การให้บริการด้านการจัดหาหรือการเตรียม เช่น การปรุงอาหาร การจดัสวนโดยผู้ ให้บริการอิสระ 

(โดยบริษัทหรือบคุคลธรรมดา) ให้ดหูมูท่ี่เก่ียวข้องกบัการบริการ 
96301 กิจกรรมเกี่ยวกับงำนศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมเก่ียวกับงานศพและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง การบริการจดัพิธีศพการเตรียมศพเพื่อฝังหรือ
เผาและการบริการฉีดยารักษาศพ การบริการของสปัเหร่อ การให้เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์        
ในโรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพการขนส่งศพ  การให้เช่าหรือขายที่ฝังศพ การจัดการและ
บ ารุงรักษาสถานท่ีฝังศพ การดแูลสสุาน 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการบริการจดัสวนบริเวณสสุาน ดกิูจกรรม 81300 
- กิจกรรมการบริการฝังศพที่เก่ียวข้องกบัพิธีทางศาสนา ดกิูจกรรม 94910 

96302 กิจกรรมกำรดูแลสัตว์เลีย้ง 
การบริการที่เก่ียวข้องกับการฝึกสตัว์เลีย้ง การบริการจัดที่พกัพร้อมอาหารส าหรับสตัว์เลีย้ง          
การบริการท่ีพกั/คอกส าหรับสตัว์เลีย้ง การบริการตดัแตง่ขนสตัว์เลีย้ง 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการท าฟาร์มสตัว์เลีย้ง ดหูมูย่อ่ย 0149 
- กิจกรรมการบริการรักษาสตัว์ ดหูมวดยอ่ย 75 
- กิจกรรมการบริการท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกสตัว์เพื่อการกีฬาและนนัทนาการ ดกิูจกรรม 93199 

96303 กิจกรรมกำรบริกำรด้วยเคร่ืองหยอดเหรียญ 
กิจกรรมการบริการสว่นบคุคลด้วยเคร่ืองหยอดเหรียญ เช่น ตู้ถ่ายภาพ เคร่ืองชัง่น า้หนกั เคร่ือง
ตรวจวดัความดนัเลอืด ตู้ เก็บของ เคร่ืองขดัรองเท้าชนิดหยอดเหรียญ ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- การขายปลกีสนิค้าโดยเคร่ืองขายชนิดหยอดเหรียญ ดหูมูย่อ่ย 47919 
- กิจกรรมการด าเนินการเก่ียวกบัตู้ เกมพนนัหยอดเหรียญ ดกิูจกรรม 92009 
- กิจกรรมการด าเนินการเก่ียวกบัตู้ เกมหยอดเหรียญ ดกิูจกรรม 93293 
- กิจกรรมการซกัผ้าโดยเคร่ืองซกัผ้าชนิดหยอดเหรียญ ดกิูจกรรม 96202 

96304 กิจกรรมโหรำศำสตร์และไสยศำสตร์ 
กิจกรรมเก่ียวกับโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ เช่น การดูดวง ดูฮวงจุ้ ย ก าหนดฤกษ์ยาม              
การเข้าทรง การท าพิธีบวงสรวง ฯลฯ 

96305 กิจกรรมกำรบริกำรอำบ อบ นวด และกำรบริกำรอื่นๆ ที่คล้ำยกนั 
การบริการอาบ อบ นวด การบริการของชาย/หญิงบริการ การบริการเป็นเพื่อนเข้าสงัคม โรงน า้ชา 

96309 กิจกรรมกำรบริกำรอื่นๆ ส่วนบุคคล ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
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กิจกรรมเก่ียวกับการนัดหมายและส านักงานจัดหาคู่  กิจกรรมเก่ียวกับการล าดับหรือ                
สืบวงศ์ตระกูลหรือเครือญาติ การบริการสกัและเจาะตามร่างกายการบริการขนของ ขดัรองเท้า 
ให้บริการการจอดรถ การบริการห้องน า้สาธารณะ การบริการตัดกุญแจ สะเดาะกุญแจ           
การบริการน ารถไปจอด กิจกรรมการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น เช่น 
บริการจดัการงานแตง่งาน บริการจดทะเบียนรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รับตอ่ พรบ. เติมเงินมือถือ       
รับช าระคา่บริการสาธารณปูโภค รับท าวีซา่ ตอ่หนงัสอืเดินทาง พิสจูน์สญัชาติแรงงานตา่งด้าว 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมการบริการสถานท่ีจอดยานพาหนะ ดกิูจกรรม 52213 
- การบริการป๊ัมกญุแจ ดกิูจกรรม 95299 
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หมวดใหญ่ T :  กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือน กิจกรรมกำรผลิตสินค้ำและบริกำรท่ีท ำขึน้
เองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สำมำรถจ ำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน  

 (Activities of households as employers; undifferentiatedgoods- and 
services-producing activities of households forown use) 

 
97 970 9700 97000  กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือนในฐำนะที่เป็นนำยจ้ำงส่วนบุคคล  

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนในฐานะที่เป็นนายจ้างสว่นบคุคล เช่น  แม่บ้าน ผู้ประกอบ
อาหาร บริกร คนรับใช้สว่นตวั หวัหน้า ผู้ รับใช้ คนซกัรีด คนสวน คนเฝ้าประตู คนเลีย้งม้า 
คนขบัรถ คนเฝ้าบ้าน ครูสอนพิเศษ คนเลีย้งเด็ก ติวเตอร์ เลขานกุาร ฯลฯ หมู่ย่อยนีอ้นญุาต
ให้ลูกจ้างในครัวเรือนระบุกิจกรรมของนายจ้างไว้ในการส ารวจส ามะโนประชากรหรือ          
ในเอกสารระบงุาน แม้ว่านายจ้างจะเป็นสว่นบุคคลก็ตาม ผลผลิตจากกิจกรรมในหมู่ย่อยนี ้
เกิดขึน้ด้วยการจ้างงานในครัวเรือน 
แต่ไม่รวมถงึ 
-  การให้บริการด้านต่างๆ เช่น การประกอบอาหาร การท าสวนโดยผู้ ให้บริการอิสระ       

(โดยบริษัทหรือโดยบคุคลธรรมดา) ดหูมูย่อ่ยที่เก่ียวกบัการบริการ 
 

98 กิจกรรมกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่ท ำขึน้เองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สำมำรถจ ำแนกกิจกรรมได้
อย่ำงชัดเจน  

หมวดย่อยนีร้วมถึงกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ไม่ได้แยกประเภทความแตกต่าง  เพื่อใช้สว่นตวัใน
ครัวเรือนเพื่อการยงัชีพ การจดัหมูข่องงานตา่งๆ ในบ้านไว้ในหมวดยอ่ยนีเ้นื่องจากไมส่ามารถระบกิุจกรรมขัน้ต้น
ส าหรับกิจกรรมเพื่อการยงัชีพในครัวเรือน ถ้ากิจกรรมในครัวเรือนเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางการตลาด ก็จะจดัเข้า
หมวดหมูต่ามกิจกรรมการตลาดที่กระท าเป็นเบือ้งต้น 

 
981 9810 98100 กิจกรรมกำรผลิตสินค้ำเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สำมำรถจ ำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน  

กิจกรรมการผลิตสินค้าที่ไม่ได้แยกประเภทความแตกต่างเพื่อใช้ส่วนตวัในครัวเรือน  กล่าวคือ 
กิจกรรมในครัวเรือนที่เ ก่ียวข้องกับกิจกรรมต่างๆ  หลากหลายที่ผลิตสินค้าเพื่อการยังชีพ          
ของตนเอง กิจกรรมเหล่านีไ้ด้แก่ การล่าสตัว์ การรวบรวมของป่า การเพาะปลกู การสร้าง           
ที่อยู่อาศยัและการผลิตเสือ้ผ้า รวมทัง้ของใช้อื่นๆ ที่ผลิตขึน้ในครัวเรือนเพื่อใช้สอยและยงัชีพ 
ในทางปฏิบตัินัน้ถ้าผลิตจ านวนมากและน ามาจ าหน่ายในท้องตลาดก็จะจดัเข้าในหมู่การผลิต
สินค้าอตุสาหกรรม ในประเภทที่เหมาะสมของ TSIC แต่ถ้ากิจกรรมเพื่อการยงัชีพนัน้ได้ผลิต         
ของใช้ที่มีลกัษณะพิเศษก็จะจัดเข้าไว้ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในประเภทที่เหมาะสม       
ของ TSIC 
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982 9820 98200 กิจกรรมกำรบริกำรในครัวเรือน ซึ่งไม่สำมำรถจ ำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน 
กิจกรรมการผลติการบริการท่ีไมไ่ด้แยกประเภทความแตกตา่งเพื่อใช้สว่นตวัในครัวเรือน กิจกรรม
ในครัวเรือนที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการบริการ  เพื่อการยังชีพ รวมถึง           
การประกอบอาหาร การสอนหนงัสือ การดแูลสมาชิกในครอบครัวและบริการอื่นๆ ที่ผลิตขึน้       
ในครัวเรือนเพื่อการยงัชีพ ในทางปฏิบตัินัน้ถ้ากิจกรรมในครัวเรือนดงักลา่วนีเ้ก่ียวข้องกบัการผลติ
สินค้าหลายอย่างเพื่อวตัถปุระสงค์ของการยงัชีพ ก็จะจดัเข้าไว้ในหมู่ย่อยของกิจกรรมการผลิต
สนิค้าเพื่อใช้สว่นตวัในครัวเรือน 
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หมวดใหญ่ U :  กิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคีสมำชิก 
 (Activities of extraterritorial organizations and bodies) 
 

99 990 9900  กิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคีสมำชิก  
หมูย่อ่ยนีร้วมถึงกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติและหน่วยงาน
พิเศษด้านต่างๆ ที่อยู่ในระบบของสหประชาชาติภาคีสมาชิก หน่วยงานในระดบัภมูิภาค ฯลฯ 
กองทนุการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก องค์การศลุกากรโลก องค์การเพื่อการพฒันาและ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศผู้ ค้าน า้มันเพื่อการส่งออก      
สหภาพยโุรป สมาคมเพื่อการค้าเสรีแหง่ยโุรป ฯลฯ 
แต่ไม่รวมถงึ 
- กิจกรรมของคณะผู้แทนทางการทูตและกงสลุในฐานะที่ถูกก าหนดโดยประเทศที่ไปปฏิบัติ

หน้าที่อยู ่มิใช่โดยประเทศที่ตนเองเป็นตวัแทน 
99001 กิจกรรมของคณะผู้แทนทำงกำรทูตและกงสุลจำกประเทศต่ำง 

กิจกรรมของคณะผู้แทนทางการทตูและกงสลุจากประเทศตา่งๆ ที่มาพ านกัอาศยั/ปฏิบตัิ
หน้าที่ในราชอาณาจกัรไทย 

99009 กิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคีสมำชิกอื่นๆ  
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่ อื่น  ที่ มาพ านักอาศัย /ปฏิบัติหน้าที่ ในราชอาณาจักรไทย เช่น               
องค์การหประชาชาติและหน่วยงานพิเศษด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบของสหประชาชาติ
และภาคีสมาชิกองค์การภูมิภาค กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก                 
องค์การศุลกากรโลก องค์การเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ องค์การระหว่างประเทศผู้ ค้าน า้มันเพื่อการส่งออก สหภาพยุโรป สมาคม            
เพื่อการค้าเสรีแหง่ยโุรป ฯลฯ 
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ภำคผนวก 

ตำรำงเปรียบเทียบ  กำรจัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรม  (ประเทศไทย)  ปี  2544  กับ  
กำรจัดประเภทธุรกิจของนิตบุิคคล 

ล ำดับ 
TSIC 
2544 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

TSIC 
2552 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

หมำยเหตุ 

1 01111 การปลกูธญัพืช 01111 การปลกูข้าวโพดที่ใช้เมลด็แก่   
2 01111 การปลกูธญัพืช 01112 การปลกูธญัพืช (ยกเว้น ข้าวและ

ข้าวโพด)   
3 01111 การปลกูธญัพืช 01121 การปลกูข้าวเจ้า   
4 01111 การปลกูธญัพืช 01122 การปลกูข้าวเหนียว   
5 01111 การปลกูธญัพืช 01134 การปลกูพืชจ าพวกรากและหวั 

(ยกเว้นมนัส าปะหลงั)   
6 01111 การปลกูธญัพืช 01135 การปลกูมนัส าปะหลงั   
7 01112 การท าไร่ยาสบู 01150 การปลกูยาสบู   
8 01113 การปลกูพืชทีใ่ห้น า้มนั 01113 การปลกูพืชตระกลูถัว่   
9 01113 การปลกูพืชทีใ่ห้น า้มนั 01114 การปลกูถัว่เหลอืง   
10 01113 การปลกูพืชทีใ่ห้น า้มนั 01115 การปลกูพืชน า้มนั (ยกเว้น ถัว่เหลอืง)   
11 01113 การปลกูพืชทีใ่ห้น า้มนั 01261 การปลกูปาล์มน า้มนั   
12 01113 การปลกูพืชทีใ่ห้น า้มนั 01269 การปลกูไม้ยืนต้นอื่นๆ ทีใ่ห้น า้มนั     

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
13 01114 การท าไร่อ้อยและพืชที่ให้

ความหวาน 
01140 การปลกูอ้อย 

  
14 01115 การเพาะปลกูพืชทีใ่ช้เป็น

อาหารสตัว์ 
01191 การปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

  
15 01115 การเพาะปลกูพืชทีใ่ช้เป็น

อาหารสตัว์ 
01192 การปลกูพืชล้มลกุทีใ่ช้เป็นอาหารสตัว์ 

(ยกเว้น ข้าวโพดเลีย้งสตัว์)   
16 01116 การเพาะปลกูพืชทีใ่ห้เส้นใย 01161 การปลกูฝ้าย   
17 01116 การเพาะปลกูพืชทีใ่ห้เส้นใย 01169 การปลกูพืชเส้นใยอื่นๆ ซึง่มิได้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น   
18 01116 การเพาะปลกูพืชทีใ่ห้เส้นใย 01292 การปลกูพืชทีใ่ช้ในการถกัสาน   
19 01117 การท าสวนยางพารา 01291 การปลกูต้นยางพารา   
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ล ำดับ 
TSIC 
2544 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

TSIC 
2552 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

หมำยเหตุ 

20 01118 การปลกูพืชทีใ่ช้ใน
อตุสาหกรรมยา 

01289 การปลกูพืชอื่นๆ ประเภทเคร่ืองเทศ
เคร่ืองหอมยารักษาโรค และพืช       
ทางเภสชัภณัฑ์ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น   

21 01119 การปลกูธญัพืชและพืช    
ชนิดอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภท
ไว้ในท่ีอื่น 

01112 การปลกูธญัพืช (ยกเว้น ข้าวและ
ข้าวโพด) 

  
22 01121 การท าสวนผกั สวนแตง 01131 การปลกูพืชผกักินใบและพืชผกักินต้น 

รวมถงึการเพาะเมลด็พนัธุ์ผกักินใบ
และผกักินต้น   

23 01121 การท าสวนผกั สวนแตง 01132 การปลกูพืชผกักินผลรวมถงึแตง    
ชนิดตา่งๆ รวมถงึการเพาะเมลด็พนัธุ์
ผกักินผล   

24 01121 การท าสวนผกั สวนแตง 01133 การปลกูพืชผกักินหวั   
25 01121 การท าสวนผกั สวนแตง 01136 การเพาะเหด็   
26 01121 การท าสวนผกั สวนแตง 01281 การปลกูพริก   
27 01122 การท าสวนไม้ดอก ไม้ประดบั 01193 การปลกูกล้วยไม้   
28 01122 การท าสวนไม้ดอก ไม้ประดบั 01194 การปลกูไม้ดอกอื่นๆ (ยกเว้นกล้วยไม้)   
29 01122 การท าสวนไม้ดอก ไม้ประดบั 01301 การท าสวนไม้ประดบั   
30 01122 การท าสวนไม้ดอก ไม้ประดบั 01302 การปลกูพืชการเพาะพนัธุ์และการ

ขยายพนัธุ์พชือื่นๆ   
31 01129 การปลกูพืชสวนและ

เพาะพนัธุ์พชืพิเศษอื่นๆ 
01139 การปลกูพืชผกัอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภท

ไว้ในท่ีอื่น   
32 01129 การปลกูพืชสวนและ

เพาะพนัธุ์พชืพิเศษอื่นๆ 
01302 การปลกูพืชการเพาะพนัธุ์และการ

ขยายพนัธุ์พชือื่นๆ   
33 01131 การท าสวนผลไม้ 01210 การท าสวนองุ่น   
34 01131 การท าสวนผลไม้ 01221 การปลกูสบัปะรด   
35 01131 การท าสวนผลไม้ 01222 การปลกูทเุรียน   
36 01131 การท าสวนผลไม้ 01223 การปลกูล าไย   
37 01131 การท าสวนผลไม้ 01224 การปลกูมะมว่ง   
38 01131 การท าสวนผลไม้ 01225 การปลกูกล้วย   

  



 

 
457 

ล ำดับ 
TSIC 
2544 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

TSIC 
2552 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

หมำยเหตุ 

39 01131 การท าสวนผลไม้ 01226 การปลกูมงัคดุ   
40 01131 การท าสวนผลไม้ 01227 การปลกูเงาะ   
41 01131 การท าสวนผลไม้ 01228 การปลกูลิน้จ่ี   
42 01131 การท าสวนผลไม้ 01229 การปลกูไม้ผลเมืองร้อนและ            

กึ่งร้อนอ่ืนๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้     
ในท่ีอื่น   

43 01131 การท าสวนผลไม้ 01231 การปลกูส้ม   
44 01131 การท าสวนผลไม้ 01239 การปลกูไม้ผลตระกลูส้มอื่นๆ ซึง่มิได้

จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
45 01131 การท าสวนผลไม้ 01241 การปลกูไม้ผลตระกลูแอปเปิล้   
46 01131 การท าสวนผลไม้ 01249 การปลกูไม้ผลเมืองหนาวอื่นๆ ซึง่มิได้

จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
47 01131 การท าสวนผลไม้ 01252 การปลกูไม้ผลที่มีต้นเป็นพุม่   
48 01131 การท าสวนผลไม้ 01259 การปลกูไม้ผลยืนต้นอื่นๆ ซึง่มิได้จดั

ประเภทไว้ในท่ือื่น   
49 01132 การท าสวนผลไม้เปลอืกแข็ง 

นตั 
01222 การปลกูทเุรียน 

  
50 01132 การท าสวนผลไม้เปลอืกแข็ง 

นตั 
01251 การปลกูไม้ผลเปลอืกแขง็ที่กินได้ 

  
51 01132 การท าสวนผลไม้เปลอืกแข็ง 

นตั 
01262 การปลกูมะพร้าว 

  
52 01133 การปลกูชา กาแฟ 01271 การท าไร่ชา   
53 01133 การปลกูชา กาแฟ 01272 การท าไร่กาแฟ   
54 01133 การปลกูชา กาแฟ 01279 การปลกูพืชอื่นๆ ที่น าไปท าเคร่ืองดื่ม 

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
55 01134 การปลกูพืชประเภท

เคร่ืองเทศ 
01282 การปลกูพริกไทย 

  
56 01134 การปลกูพืชประเภท

เคร่ืองเทศ 
01289 การปลกูพืชอื่นๆ ประเภทเคร่ืองเทศ

เคร่ืองหอมยารักษาโรค และพืช      
ทางเภสชัภณัฑ์ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น   
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57 01211 การท าฟาร์มเลีย้งโคและ
ฟาร์มโคนม 

01411 การเลีย้งโคนมและโคเนือ้ 
  

58 01212 การเลีย้งกระบือ แพะ แกะ 
ม้า ลา และลอ่ 

01412 การเลีย้งกระบือนมและกระบือเนือ้ 
  

59 01212 การเลีย้งกระบือ แพะ แกะ 
ม้า ลา และลอ่ 

01419 การเลีย้งโคและกระบือ                  
เพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น   

60 01212 การเลีย้งกระบือ แพะ แกะ 
ม้า ลา และลอ่ 

01420 การเลีย้งม้าลาลอ่ม้าลอ่และสตัว์อื่นๆ 
ที่คล้ายม้า   

61 01212 การเลีย้งกระบือ แพะ แกะ 
ม้า ลา และลอ่ 

01441 การเลีย้งแกะ 
  

62 01212 การเลีย้งกระบือ แพะ แกะ 
ม้า ลา และลอ่ 

01442 การเลีย้งแพะ 
  

63 01221 การเลีย้งสตัว์ปีก 01461 การเลีย้งไก่ไข ่   
64 01221 การเลีย้งสตัว์ปีก 01462 การเลีย้งไก่ ไก่เนือ้   
65 01221 การเลีย้งสตัว์ปีก 01463 การเลีย้งเป็ด   
66 01221 การเลีย้งสตัว์ปีก 01469 การเลีย้งสตัว์ปีกอื่นๆ ซึง่มิได้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น   
67 01221 การเลีย้งสตัว์ปีก 01491 การเลีย้งนกกระจอกเทศและนกอีม ู   
68 01221 การเลีย้งสตัว์ปีก 01496 การท าฟาร์มสตัว์เลีย้ง 

(ยกเว้น สตัว์น า้)   
69 01222 การเลีย้งสกุร 01450 การเลีย้งสกุร (หม)ู   
70 01223 การเลีย้งไหม ผีเสือ้และแมลง 01492 การเลีย้งไหมผีเสือ้และแมลง   
71 01224 การเลีย้งผึง้ 01493 การเลีย้งผึง้   
72 01225 การเลีย้งจระเข้ 03224 การเพาะเลีย้งจระเข้   
73 01226 การท าฟาร์มง ู 01495 การท าฟาร์มง ู   
74 01227 การท าฟาร์มสตัว์น า้บนบก 03219 การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ทะเลอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
75 01227 การท าฟาร์มสตัว์น า้บนบก 03223 การเพาะเลีย้งกบ   
76 01227 การท าฟาร์มสตัว์น า้บนบก 03229 การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ การเพาะเลีย้ง

สตัว์น า้จืดอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น   
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77 01228 การท าฟาร์มสนุขัและแมว 01496 การท าฟาร์มสตัว์เลีย้ง  
(ยกเว้น สตัว์น า้)   

78 01229 การเลีย้งสตัว์อื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

01430 การเลีย้งอฐูที่มีโหนกเดยีวและ 
อฐูที่มีสองโหนก   

79 01229 การเลีย้งสตัว์อื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

01499 การเลีย้งสตัว์ประเภทอื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น   

80 01300 การปลกูพืชร่วมกบั 
การเลีย้งสตัว์แบบผสม 

01500 การท าฟาร์มผสมผสาน 
  

81 01401 การก าจดัศตัรูพืชและสตัว์ 01611 การควบคมุแมลงและสตัว์ศตัรูพชื   
82 01402 บริการท่ีเก่ียวข้องกบั 

การเลีย้งสตัว์  
ยกเว้น การรักษาสตัว์ 

01621 กิจกรรมสนบัสนนุการแพร่พนัธุ์สตัว์ 

  
83 01402 บริการท่ีเก่ียวข้องกบั 

การเลีย้งสตัว์  
ยกเว้น การรักษาสตัว์ 

01629 กิจกรรมสนบัสนนุการเลีย้งสตัว์อืน่ๆ
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  
84 01402 บริการท่ีเก่ียวข้องกบั 

การเลีย้งสตัว์  
ยกเว้น การรักษาสตัว์ 

96302 กิจกรรมการดแูลสตัว์เลีย้ง 

  
85 01403 บริการทางการเกษตร 01612 การด าเนินการเก่ียวกบัอปุกรณ์ 

การให้น า้และเคร่ืองมือชลประทาน 
ทางการเกษตร   

86 01403 บริการทางการเกษตร 01619 กิจกรรมสนบัสนนุการผลติพืชผล 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

87 01403 บริการทางการเกษตร 01630 กิจกรรมหลงัการเก็บเก่ียวพืชผล   
88 01403 บริการทางการเกษตร 01640 กระบวนการจดัการเมลด็พนัธุ์ 

เพื่อการขยายพนัธุ์   
89 01403 บริการทางการเกษตร 36003 การจดัหาน า้และการจ่ายน า้ 

ส าหรับใช้ในการเกษตร   
90 01403 บริการทางการเกษตร 81300 การบริการดแูลและบ ารุงรักษาภมูิ

ทศัน์   
91 01500 การลา่สตัว์ การดกัสตัว์และ

การขยายพนัธุ์สตัว์ลา่  
รวมทัง้บริการท่ีเก่ียวข้อง 

01700 การลา่สตัว์การดกัสตัว์และ 
กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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92 02001 การป่าไม้ 01299 การปลกูพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

93 02001 การป่าไม้ 02100 วนวฒันวิทยาและกิจกรรมอื่นๆ  
ที่เก่ียวกบัป่าไม้   

94 02001 การป่าไม้ 02300 การเก็บหาของป่า   
95 02001 การป่าไม้ 02400 บริการสนบัสนนุการป่าไม้   
96 02002 การท าไม้ 02200 การท าไม้   
97 02002 การท าไม้ 02400 บริการสนบัสนนุการป่าไม้   
98 05001 การประมงน า้ลกึและ 

ประมงชายฝ่ัง 
03111 การจบัปลาทะเล 

  
99 05001 การประมงน า้ลกึและ 

ประมงชายฝ่ัง 
03112 การจบักุ้งทะเล 

  
100 05001 การประมงน า้ลกึและ 

ประมงชายฝ่ัง 
03113 การจบัปทูะเล 

  
101 05001 การประมงน า้ลกึและ 

ประมงชายฝ่ัง 
03114 การจบัหมกึ (ปลาหมกึ) 

  
102 05001 การประมงน า้ลกึและ 

ประมงชายฝ่ัง 
03115 การจบัหอยทะเล 

  
103 05001 การประมงน า้ลกึและ 

ประมงชายฝ่ัง 
03119 การประมงทะเลอื่นๆ ซึง่มิได้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น   
104 05002 การท าฟาร์มเลีย้งปลา 03211 การเพาะเลีย้งปลาทะเล   
105 05002 การท าฟาร์มเลีย้งปลา 03221 การเพาะเลีย้งปลาน า้จืด   
106 05003 การท าฟาร์มเลีย้งกุ้ง 03212 การเพาะเลีย้งกุ้งทะเล   
107 05003 การท าฟาร์มเลีย้งกุ้ง 03222 การเพาะเลีย้งกุ้งน า้จืด   
108 05004 การท าฟาร์มเลีย้งหอย 03213 การเพาะเลีย้งหอยทะเล   
109 05005 การเพาะพนัธุ์ปลาและกุ้ง 03211 การเพาะเลีย้งปลาทะเล   
110 05005 การเพาะพนัธุ์ปลาและกุ้ง 03212 การเพาะเลีย้งกุ้งทะเล   
111 05005 การเพาะพนัธุ์ปลาและกุ้ง 03221 การเพาะเลีย้งปลาน า้จืด   
112 05005 การเพาะพนัธุ์ปลาและกุ้ง 03222 การเพาะเลีย้งกุ้งน า้จืด   
113 05006 การท าฟาร์มเลีย้งป ู 03219 การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ทะเลอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
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114 05009 การประมงอื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

03121 การประมงน า้จืด การจบัปลาน า้จืด 
  

115 05009 การประมงอื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

03122 การจบักุ้งน า้จืด 
  

116 05009 การประมงอื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

03129 การประมงน า้จืดอื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น   

117 05009 การประมงอื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

03214 การเพาะเลีย้งสตัว์ทะเลสวยงาม 
  

118 05009 การประมงอื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

03225 การเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืดสวยงาม 
  

119 10100 การท าเหมืองถ่านหิน
คณุภาพสงูและการอดั 
ให้เป็นก้อน 

05100 การท าเหมืองถ่านหินคณุภาพสงู 

  
120 10200 การท าเหมืองลกิไนต์และ 

การอดัให้เป็นก้อน 
05200 การท าเหมืองลกิไนต์ 

  
121 10300 การขดุพตีและการอดั 

ให้เป็นก้อน 
08920 การขดุพตี 

  
122 11101 การผลติน า้มนัปิโตรเลยีมดิบ 06100 การผลติน า้มนัดิบ   
123 11102 การผลติแก๊สธรรมชาติ 06200 การผลติก๊าซธรรมชาต ิ   
124 11200 การให้บริการขดุเจาะน า้มนั

และแก๊ส ยกเว้นการส ารวจ 
09100 กิจกรรมที่สนบัสนนุการขดุเจาะ

น า้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติ   
125 12000 การท าเหมืองแร่ยเูรเนียมและ

แร่ทอเรียม 
07210 การท าเหมืองสนิแร่ยเูรเนยีมและ

ทอเรียม   
126 13100 การท าเหมืองแร่เหลก็ 07100 การท าเหมืองสนิแร่เหลก็   
127 13201 การท าเหมืองแร่ดีบกุ 07291 การท าเหมืองสนิแร่ดีบกุ   
128 13209 การท าเหมืองแร่โลหะอื่นๆ 07292 การท าเหมืองสนิแร่สงักะส ี   
129 13209 การท าเหมืองแร่โลหะอื่นๆ 07299 การท าเหมืองสนิแร่โลหะนอกกลุม่

สนิแร่เหลก็อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น   

130 13209 การท าเหมืองแร่โลหะอื่นๆ 07300 การท าเหมืองสนิแร่โลหะมีคา่   
131 14101 การท าเหมืองหิน 08101 การท าเหมืองหินทีใ่ช้ในการก่อสร้าง   
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132 14101 การท าเหมืองหิน 08102 การท าเหมืองหินปนูยิปซมัชอล์กและ
โดโลไมต์   

133 14102 การขดุกรวดและทราย 08103 การขดุกรวดและทราย   
134 14103 การขดุดินเหนียว 08104 การท าเหมืองดิน   
135 14210 การท าเหมืองแร่ที่ใช้ท า

เคมีภณัฑ์และปุ๋ ย 
08910 การท าเหมืองแร่ที่ใช้ท าเคมีภณัฑ์ 

และปุ๋ ย   
136 14220 การท าเหมืองเกลอื 08931 การท าเหมืองเกลอืสนิเธาว์   
137 14220 การท าเหมืองเกลอื 08932 การท าเหมืองเกลอืสมทุร   
138 14290 การท าเหมืองแร่และ 

เหมืองหินอื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

08991 การท าเหมืองแร่รัตนชาติและ 
กึ่งรัตนชาต ิ

  
139 14290 การท าเหมืองแร่และเหมือง

หินอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น 

08999 การท าเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะและ
เหมืองหินอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น   

140 15111 การฆา่สตัว์ 10111 การฆา่สตัว์ (ยกเว้น สตัว์ปีก)   
141 15111 การฆา่สตัว์ 10120 การฆา่และการบรรจเุนือ้สตัว์ปีกสด   
142 15112 การตกแตง่และการบรรจุ

เนือ้สตัว์ 
10111 การฆา่สตัว์ (ยกเว้น สตัว์ปีก) 

  
143 15112 การตกแตง่และการบรรจุ

เนือ้สตัว์ 
10112 การบรรจเุนือ้สตัว์สด  

(ยกเว้น  สตัว์ปีก)   
144 15112 การตกแตง่และการบรรจุ

เนือ้สตัว์ 
10120 การฆา่และการบรรจเุนือ้สตัว์ปีกสด 

  
145 15113 การท าเนือ้สตัว์กระป๋อง 10133 การผลติเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีก 

บรรจกุระป๋อง   
146 15114 การเก็บถนอมและปรุงแตง่

เนือ้สตัว์และสตัว์ปีก 
10112 การบรรจเุนือ้สตัว์สด (ยกเว้น สตัว์ปีก) 

  
147 15114 การเก็บถนอมและปรุงแตง่

เนือ้สตัว์และสตัว์ปีก 
10120 การฆา่และการบรรจเุนือ้สตัว์ปีกสด 

  
148 15115 การผลติผลติภณัฑ์พลอยได้

จากสตัว์ 
10134 การผลติผลติภณัฑ์พลอยได้จากสตัว์

และสตัว์ปีก   
149 15115 การผลติผลติภณัฑ์พลอยได้

จากสตัว์ 
10802 การผลติอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลีย้ง

ปศสุตัว์ในฟาร์ม   
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150 15119 การผลติผลติภณัฑ์ 
เนือ้สตัว์อื่นๆ 

10131 การผลติเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีก 
ด้วยการอบแห้ง การท าเคม็หรือ  
การรมควนั   

151 15119 การผลติผลติภณัฑ์ 
เนือ้สตัว์อื่นๆ 

10132 การผลติไส้กรอกลกูชิน้และผลติภณัฑ์
อื่นท่ีคล้ายกนัท่ีท าจาก เนือ้สตัว์และ
เนือ้สตัว์ปีก   

152 15119 การผลติผลติภณัฑ์ 
เนือ้สตัว์อื่นๆ 

10134 การผลติผลติภณัฑ์พลอยได้จากสตัว์
และสตัว์ปีก   

153 15119 การผลติผลติภณัฑ์ 
เนือ้สตัว์อื่นๆ 

10139 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ จากเนือ้สตัว์
และเนือ้สตัว์ปีก ซึง่มิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น   

154 15121 การเก็บถนอม และปรุงแตง่ 
แปรรูป อาหารจ าพวกปลา 
กุ้ง หอย และอาหารทะเล
อื่นๆ เช่น สาหร่าย 

10291 การผลติผลติภณัฑ์สตัว์น า้ด้วยการ
อบแห้ง การรมควนั การท าเค็ม  
การหมกัในน า้เกลอื หรือน า้ส้มสายช ู

  
155 15121 การเก็บถนอม และปรุงแตง่ 

แปรรูป อาหารจ าพวกปลา 
กุ้ง หอย และอาหารทะเล
อื่นๆ เช่น สาหร่าย 

10292 การผลติไส้กรอกลกูชิน้และ 
ผลติภณัฑ์อื่นท่ีคล้ายกนัท่ีท าจาก 
สตัว์น า้ 

  
156 15121 การเก็บถนอม และปรุงแตง่ 

แปรรูป อาหารจ าพวกปลา 
กุ้ง หอย และอาหารทะเล
อื่นๆ เช่น สาหร่าย 

10293 การผลติน า้ปลาและผลติภณัฑ์สตัว์น า้
ที่ได้จากการหมกั 

  
157 15121 การเก็บถนอม และปรุงแตง่ 

แปรรูป อาหารจ าพวกปลา 
กุ้ง หอย และอาหารทะเล
อื่นๆ เช่น สาหร่าย 

10295 การแปรรูปสาหร่าย 

  
158 15122 การผลติผลติภณัฑ์สตัว์น า้

เยือกแขง็ 
10211 การผลติปลาและผลติภณัฑ์จาก 

ปลาสดแช่เย็น หรือแช่แขง็   
159 15122 การผลติผลติภณัฑ์สตัว์น า้

เยือกแขง็ 
10212 การผลติสตัว์น า้และผลติภณัฑ์ 

สตัว์น า้สด (ยกเว้นปลา) แชเ่ย็นหรือ
แช่แข็ง   

160 15123 การผลติอาหารกระป๋อง 10221 การผลติปลาบรรจกุระป๋อง   



 

 
464 

ล ำดับ 
TSIC 
2544 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

TSIC 
2552 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

หมำยเหตุ 

161 15123 การผลติอาหารกระป๋อง 10222 การผลติสตัว์น า้ (ยกเว้นปลา)  
บรรจกุระป๋อง   

162 15124 การผลติน า้ปลา 10293 การผลติน า้ปลาและผลติภณัฑ์สตัว์น า้
ที่ได้จากการหมกั   

163 15125 การผลติอาหารท่ีหมกั 
จากปลา 

10293 การผลติน า้ปลาและผลติภณัฑ์สตัว์น า้
ที่ได้จากการหมกั   

164 15126 การผลติอาหารสตัว์จาก 
สตัว์น า้ 

10294 การผลติปลาป่นส าหรับใช้เป็น 
อาหารสตัว์   

165 15131 การผลติผลติภณัฑ์ผลไม้
กระป๋องและผกักระป๋อง 

10302 การผลติผลไม้และผกับรรจกุระป๋อง 
  

166 15132 การผลติน า้ผลไม้และน า้ผกั 10303 การผลติน า้ผลไม้และน า้ผกั   
167 15133 การผลติแยม 10305 การผลติแยมแยมผิวส้มและเยลลี   
168 15134 การผลติผลติภณัฑ์จาก 

มนัฝร่ัง 
10306 การแปรรูปและการถนอมมนัฝร่ัง 

  
169 15139 การแปรรูปและการเก็บถนอม

ผลไม้และผกัด้วยวิธีอื่นๆ 
10301 การผลติผลไม้และผกัแช่แข็ง 

  
170 15139 การแปรรูปและการเก็บถนอม

ผลไม้และผกัด้วยวิธีอื่นๆ 
10304 การถนอมผลไม้หรือผกัโดยการท าเคม็

การอบแห้งการแช ่ในน า้มนัหรือ 
ในน า้ส้มสายช ู   

171 15139 การแปรรูปและการเก็บถนอม
ผลไม้และผกัด้วยวิธีอื่นๆ 

10309 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และ
ผกัด้วยวิธีอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น   

172 15141 การผลติน า้มนัและไขมนั 
จากพชื และสตัว์ 

10411 การผลติน า้มนัถัว่เหลอืง 
  

173 15141 การผลติน า้มนัและไขมนั 
จากพชื และสตัว์ 

10412 การผลติน า้มนัร าข้าว 
  

174 15141 การผลติน า้มนัและไขมนั 
จากพชื และสตัว์ 

10413 การผลติน า้มนัข้าวโพด 
  

175 15141 การผลติน า้มนัและไขมนั 
จากพชื และสตัว์ 

10414 การผลติน า้มนัมะพร้าว 
  

176 15141 การผลติน า้มนัและไขมนั 
จากพชื และสตัว์ 

10419 การผลติน า้มนัพืชชนิดอื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น   
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177 15141 การผลติน า้มนัและไขมนั 
จากพชื และสตัว์ 

10420 การผลติน า้มนัปาล์ม 
  

178 15141 การผลติน า้มนัและไขมนั 
จากพชื และสตัว์ 

10491 การผลติน า้มนัและไขมนัจากสตัว์ 
  

179 15142 การผลติมาร์การีน 10499 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ได้จาก
น า้มนัพืช ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น   

180 15143 การผลติและการสกดัน า้มนั
จากปลา ตบัปลา และ 
สตัว์ทะเล 

10491 การผลติน า้มนัและไขมนัจากสตัว์ 

  
181 15201 การผลติน า้นม และ

ผลติภณัฑ์ที่ได้จากน า้นม 
10501 การผลติน า้นมสด (ยกเว้นน า้นมดิบ) 

  
182 15201 การผลติน า้นม และ

ผลติภณัฑ์ที่ได้จากน า้นม 
10504 การผลติโยเกิร์ตและนมเปรีย้ว 

  
183 15201 การผลติน า้นม และ

ผลติภณัฑ์ที่ได้จากน า้นม 
10505 การผลติเนย 

  
184 15201 การผลติน า้นม และ

ผลติภณัฑ์ที่ได้จากน า้นม 
10509 การผลติผลติภณัฑ์นมอื่นๆ ซึง่มิได้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น   
185 15202 การผลติผลติภณัฑ์นม 10502 การผลติผลติภณัฑ์นมข้นหรือนมผง   
186 15203 การผลติไอศกรีม 10503 การผลติไอศกรีมและไอศกรีม 

หวานเย็น   
187 15311 โรงสข้ีาว 10611 การสข้ีาว   
188 15312 การถนอมและการแตง่

ผลผลติจากธญัพืช 
10615 การผลติแป้งจากเมลด็ธญัพืชอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
189 15313 การผลติแป้ง Flour 10612 การผลติแป้งจากข้าว   
190 15313 การผลติแป้ง Flour 10613 การผลติแป้งสาล ี   
191 15313 การผลติแป้ง Flour 10614 การผลติแป้งข้าวโพด   
192 15313 การผลติแป้ง Flour 10615 การผลติแป้งจากเมลด็ธญัพืชอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
193 15313 การผลติแป้ง Flour 10616 การผลติแป้งผสมหรือแป้งส าเร็จรูป

ส าหรับใช้ท าขนมปังและ ประกอบ
อาหารอื่นๆ   

  



 

 
466 

ล ำดับ 
TSIC 
2544 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

TSIC 
2552 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

หมำยเหตุ 

194 15319 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ  
จากธญัพชื 

10617 การผลติน า้ธญัพชื 
  

195 15319 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ  
จากธญัพชื 

10619 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ จากเมลด็
ธญัพืช ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

196 15321 โรงงานผลติสตาร์ชจาก
ธญัพืช 

10623 การผลติสตาร์ชจากข้าวโพดธญัพืช
และพืชผกัอื่นๆ (ยกเว้นมนัส าปะหลงั)   

197 15322 โรงงานผลติแป้งมนั
ส าปะหลงั 

10621 การผลติมนัเส้นและมนัอดัเมด็ 
  

198 15322 โรงงานผลติแป้งมนั
ส าปะหลงั 

10622 การผลติสตาร์ชมนัส าปะหลงั 
  

199 15329 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ  
จากสตาร์ช 

10629 การผลติผลติภณัฑ์จากสตาร์ชอืน่ๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

200 15330 การผลติอาหารสตัว์ส าเร็จรูป 10801 การผลติอาหารส าเร็จรูปส าหรับ 
สตัว์เลีย้ง   

201 15330 การผลติอาหารสตัว์ส าเร็จรูป 10802 การผลติอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลีย้ง
ปศสุตัว์ในฟาร์ม   

202 15411 โรงงานผลติขนมปัง 10711 การผลติขนมปังเค้กและเพสตรี   
203 15412 การผลติขนมปังกรอบ 10712 การผลติขนมปังกรอบและผลติภณัฑ์

ขนมอบกรอบอื่นๆ   
204 15421 โรงงานผลติน า้ตาลจากอ้อย 10721 การผลติน า้ตาลดิบจากอ้อย   
205 15422 โรงงานผลติน า้ตาลบริสทุธ์ิ 10722 การผลติน า้ตาลบริสทุธ์ิ   
206 15423 การผลติน า้ตาลจากพืช 

ยกเว้น อ้อย 
10723 การผลติน า้ตาลจากพืช (ยกเว้น อ้อย) 

  
207 15431 การผลติผลติภณัฑ์โกโก้ 10731 การผลติโกโก้และผลติภณัฑ์จากโกโก้   
208 15432 การผลติผลติภณัฑ์

ช็อกโกแลต และขนมหวาน
เคลอืบน า้ตาล 

10732 การผลติผลติภณัฑ์ช็อกโกแลตและ
ขนมหวานจากช็อกโกแลต 

  
209 15432 การผลติผลติภณัฑ์

ช็อกโกแลต และขนมหวาน
เคลอืบน า้ตาล 

10734 การถนอมผลไม้ถัว่เปลอืกแข็งเปลอืก
ผลไม้และสว่นอื่นๆ ของพืชโดยใช้
น า้ตาล   
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210 15432 การผลติผลติภณัฑ์
ช็อกโกแลต และขนมหวาน
เคลอืบน า้ตาล 

10739 การผลติลกูกวาดและขนมอื่นๆ  
ที่ท าจากน า้ตาล ซึง่มิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น   

211 15433 การผลติหมากฝร่ัง 10733 การผลติหมากฝร่ัง   
212 15441 การผลติผลติภณัฑ์อาหาร

จ าพวกแป้ง 
10741 การผลติพาสต้า 

  
213 15441 การผลติผลติภณัฑ์อาหาร

จ าพวกแป้ง 
10742 การผลติเส้นกว๋ยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น 

  
214 15441 การผลติผลติภณัฑ์อาหาร

จ าพวกแป้ง 
10749 การผลติผลติภณัฑ์อาหารจ าพวก 

แป้งอื่นๆ ที่คล้ายกนั ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น   

215 15442 การผลติผลติภณัฑ์อาหาร
จ าพวกแป้งชนิดส าเร็จรูปและ
กึ่งส าเร็จรูป 

10743 การผลติผลติภณัฑ์อาหารจ าพวก 
แป้งชนิดส าเร็จรูปและ กึ่งส าเร็จรูป 

  
216 15491 การผลติกาแฟ 10761 การผลติกาแฟ   
217 15492 การผลติใบชา 10762 การผลติชา   
218 15493 การผลติอาหารส าหรับ 

เด็กทารกและผู้ ป่วย 
10793 การผลติซุปน า้ซุปและอาหารพิเศษ 

  
219 15494 การผลติน า้แขง็ 10795 การผลติน า้แขง็เพื่อการบริโภค   
220 15494 การผลติน า้แขง็ 35301 การผลติน า้แขง็ชนดิไมใ่ช้ 

เพื่อการบริโภค   
221 15495 การผลติผลติภณัฑ์ไข่ 10796 การผลติผลติภณัฑ์จากไข ่   
222 15496 การผลติเคร่ืองเทศ ซอส และ

เคร่ืองปรุงรส 
10771 การผลติเคร่ืองเทศและเคร่ืองแกง

ส าเร็จรูป   
223 15496 การผลติเคร่ืองเทศ ซอส และ

เคร่ืองปรุงรส 
10772 การผลติซอสและเคร่ืองปรุงอาหาร

ประจ าโต๊ะ   
224 15496 การผลติเคร่ืองเทศ ซอส และ

เคร่ืองปรุงรส 
10773 การผลติซีอิว๊ 

  
225 15496 การผลติเคร่ืองเทศ ซอส และ

เคร่ืองปรุงรส 
10774 การผลติผงชรูส 

  
226 15496 การผลติเคร่ืองเทศ ซอส และ

เคร่ืองปรุงรส 
10775 การผลติเกลอืบริโภค 
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227 15497 การผลติอาหารส าเร็จรูปและ
กึ่งส าเร็จรูป 

10769 การผลติสมนุไพรผงส าหรับชงเป็น
เคร่ืองดื่ม   

228 15497 การผลติอาหารส าเร็จรูปและ
กึ่งส าเร็จรูป 

10779 การผลติเคร่ืองปรุงอาหารประจ าโต๊ะ
และเคร่ืองประกอบอาหาร อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

229 15498 การผลติซุป 10793 การผลติซุปน า้ซุปและอาหารพิเศษ   
230 15499 การผลติผลติภณัฑ์อาหาร

อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น 

10307 การผลติผลติภณัฑ์จากถัว่เปลอืกแข็ง 

  
231 15499 การผลติผลติภณัฑ์อาหาร

อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น 

10713 การผลติขนมไทยประเภทอบ 

  
232 15499 การผลติผลติภณัฑ์อาหาร

อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น 

10791 การผลติขนมขบเคีย้ว/ขนมกรุบกรอบ 

  
233 15499 การผลติผลติภณัฑ์อาหาร

อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น 

10792 การผลติขนมไทยและขนมพืน้เมอืง 
(ยกเว้น ขนมอบ) 

  
234 15499 การผลติผลติภณัฑ์อาหาร

อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น 

10794 การผลติอาหารพร้อมปรุงและอาหาร 
ที่เนา่เสยีง่าย 

  
235 15499 การผลติผลติภณัฑ์อาหาร

อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น 

10799 การผลติผลติภณัฑ์อาหารอื่นๆ ซึง่มิได้
จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  
236 15510 การต้ม การกลัน่ และ 

การผสมสรุา การผลติ
เอทิลแอลกอฮอล์ ท่ีได้ 
จากการหมกั 

11011 การผลติสรุา (เหล้า) กลัน่ 

  
237 15510 การต้ม การกลัน่ และ 

การผสมสรุา การผลติ
เอทิลแอลกอฮอล์ ท่ีได้ 
จากการหมกั 

11012 การผลติสรุา (เหล้า) ผสม 

  
238 15520 การผลติสรุาผลไม้ ไวน์ 11021 การผลติไวน์องุ่น   
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239 15520 การผลติสรุาผลไม้ ไวน์ 11022 การผลติไวน์ผลไม้ (ยกเว้นองุ่น)   
240 15520 การผลติสรุาผลไม้ ไวน์ 11029 การผลติสรุา (เหล้า) ผลไม้ (ไวน์)  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ที่อื่น   
241 15530 การผลติมอลต์ และสรุา 

ที่ท าจากข้าวมอลต์ 
11030 การผลติมอลต์และสรุา (เหล้า)  

ที่ท าจากข้าวมอลต์   
242 15541 การผลติเคร่ืองดื่มที่ไมม่ี

แอลกอฮอล์และน า้อดัลม 
11042 การผลติน า้อดัลมและโซดา 

  
243 15541 การผลติเคร่ืองดื่มที่ไมม่ี

แอลกอฮอล์และน า้อดัลม 
11043 การผลติเคร่ืองดื่มกาแฟ ชาและชาชง

สมนุไพรพร้อมดื่ม   
244 15541 การผลติเคร่ืองดื่มที่ไมม่ี

แอลกอฮอล์และน า้อดัลม 
11044 การผลติเคร่ืองดื่มให้พลงังานรวมถึง

เคร่ืองดื่มเกลอืแร่   
245 15541 การผลติเคร่ืองดื่มที่ไมม่ี

แอลกอฮอล์และน า้อดัลม 
11049 การผลติเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์

อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
246 15542 การผลติน า้ดืม่และน า้แร่

บรรจขุวด 
11041 การผลติน า้ดืม่บริสทุธ์ิและน า้แร่ 

บรรจขุวด   
247 16001 การบม่และอบใบยาสบู 12001 การบม่และการอบใบยาสบู   
248 16002 การผลติผลติภณัฑ์ใบยาสบู 12002 การผลติบหุร่ีและซิการ์   
249 16002 การผลติผลติภณัฑ์ใบยาสบู 12009 การผลติผลติภณัฑ์จากยาสบูและ

ผลติภณัฑ์ที่ใช้แทนยาสบูอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  
(ยกเว้นบหุร่ีและซกิาร์)   

250 17111 การเตรียมเส้นใย 13111 การเตรียมเส้นใย   
251 17112 การป่ัน 13112 การป่ันด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ   
252 17112 การป่ัน 13113 การป่ันด้ายจากเส้นใยสงัเคราะห์   
253 17113 การทอ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ   
254 17113 การทอ 13122 การทอผ้าจากเส้นใยสงัเคราะห์   
255 17113 การทอ 13129 การทอผ้าจากเส้นใยอื่นๆ ซึง่มิได้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น   
256 17120 การแตง่ส าเร็จสิง่ทอ 13132 การพิมพ์ผ้า   
257 17120 การแตง่ส าเร็จสิง่ทอ 13139 การตกแตง่ส าเร็จสิง่ทอด้วยวิธีอืน่ๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
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258 17210 การผลติสิง่ทอส าเร็จรูป 
ยกเว้น เคร่ืองแตง่กาย 

13910 การผลติผ้าถกัและผ้าถกัโครเชต์ 
  

259 17210 การผลติสิง่ทอส าเร็จรูป 
ยกเว้น เคร่ืองแตง่กาย 

13921 การผลติเคร่ืองนอนผ้าที่ใช้บนโต๊ะ
อาหารห้องน า้และห้องครัว   

260 17210 การผลติสิง่ทอส าเร็จรูป 
ยกเว้น เคร่ืองแตง่กาย 

13922 การผลติผลติภณัฑ์จากผ้าใบและ 
ผ้าอื่นๆ ที่คล้ายกนั   

261 17210 การผลติสิง่ทอส าเร็จรูป 
ยกเว้น เคร่ืองแตง่กาย 

13929 การผลติวสัดสุิง่ทอส าเร็จรูปอื่นๆ 
ยกเว้น เคร่ืองแตง่กาย ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น   

262 17220 การผลติพรมและเคร่ือง 
ปลูาด 

13930 การผลติพรมและพรมหนา 
  

263 17220 การผลติพรมและเคร่ือง 
ปลูาด 

16292 การผลติผลติภณัฑ์ที่ท าจากฟางและ
วสัดถุกัสาน   

264 17220 การผลติพรมและเคร่ือง 
ปลูาด 

22210 การผลติผลติภณัฑ์ที่ใช้ใน 
การก่อสร้าง/ประกอบอาคาร 
ที่ท าจากพลาสติก   

265 17230 การผลติเชือก สายระโยง
ระยาง เชือกเส้นใหญ่ ตาขา่ย 
แหและอวน 

13940 การผลติเชือกเชือกเส้นใหญ่ตาขา่ยแห
และอวน 

  
266 17290 การผลติสิง่ทออ่ืนๆ ซึง่มิได้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น 
13991 การผลติผ้าที่ไมไ่ด้ทอ 

  
267 17290 การผลติสิง่ทออ่ืนๆ ซึง่มิได้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น 
13992 การผลติสิง่ทอชนิดใช้ในทาง

อตุสาหกรรม   
268 17290 การผลติสิง่ทออ่ืนๆ ซึง่มิได้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น 
13999 การผลติสิง่ทออื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภท

ไว้ในท่ีอื่น   
269 17300 การผลติผ้าและสิง่ของที่ได้

จากการถกันิตตงิและโครเชต์ 
14112 การผลติเสือ้ผ้าชัน้นอก 

  
270 17300 การผลติผ้าและสิง่ของที่ได้

จากการถกันิตตงิและโครเชต์ 
14113 การผลติชดุชัน้ในและชดุนอน 

  
271 17300 การผลติผ้าและสิง่ของที่ได้

จากการถกันิตตงิและโครเชต์ 
14301 การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย 

ด้วยการถกัและถกัโครเชต์   
272 17300 การผลติผ้าและสิง่ของที่ได้

จากการถกันิตตงิและโครเชต์ 
14302 การผลติถงุเท้าถงุนอ่งชดุชัน้ใน 

ด้วยการถกัและถกัโครเชต์   
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273 18101 การผลติเคร่ืองแตง่กาย 14111 การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายทีใ่ช้ใน
งานอตุสาหกรรมวิชาชีพนกัเรียนและ
นกัศกึษา   

274 18101 การผลติเคร่ืองแตง่กาย 14112 การผลติเสือ้ผ้าชัน้นอก   
275 18101 การผลติเคร่ืองแตง่กาย 14113 การผลติชดุชัน้ในและชดุนอน   
276 18101 การผลติเคร่ืองแตง่กาย 14114 การผลติเสือ้ผ้าส าหรับเด็กทารก   
277 18101 การผลติเคร่ืองแตง่กาย 14115 การผลติชดุกีฬา   
278 18101 การผลติเคร่ืองแตง่กาย 14116 การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย 

จากหนงั   
279 18101 การผลติเคร่ืองแตง่กาย 14120 การตดัเย็บเสือ้ผ้าตามค าสัง่ของลกูค้า   
280 18102 การผลติเคร่ืองปกคลมุหรือ

สวมศีรษะ 
14131 การผลติเคร่ืองปกคลมุหรือสวมศรีษะ 

  
281 18103 การผลติเคร่ืองประกอบ

เคร่ืองแตง่กาย 
14139 การผลติเคร่ืองประกอบเคร่ืองแตง่กาย

อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
282 18200 การตกแตง่และย้อมสขีนสตัว์ 

รวมทัง้การผลติสิง่ของที่ท า
จากขนสตัว์ 

13129 การทอผ้าจากเส้นใยอื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  
283 18200 การตกแตง่และย้อมสขีนสตัว์ 

รวมทัง้การผลติสิง่ของที่ท า
จากขนสตัว์ 

13910 การผลติผ้าถกัและผ้าถกัโครเชต์ 

  
284 18200 การตกแตง่และย้อมสขีนสตัว์ 

รวมทัง้การผลติสิง่ของที่ท า
จากขนสตัว์ 

14200 การผลติสิง่ของตา่งๆ ที่ท าจากขนสตัว์ 

  
285 19110 การฟอกและตกแตง่หนงัสตัว์ 15110 การฟอกและการตกแตง่เคร่ืองหนงั

การตกแตง่และการย้อมสหีนงัขนสตัว์   
286 19121 การผลติผลติภณัฑ์หนงัสตัว์

ประเภทกระเป๋า 
15121 การผลติผลติภณัฑ์ประเภทกระเป๋า 

  
287 19122 การผลติเคร่ืองลากเทียมสตัว์ 15122 การผลติอานเคร่ืองลากเทยีมสตัว์และ

ของเลน่สตัว์   
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288 19129 การผลติผลติภณัฑ์หนงัสตัว์
และหนงัเทียมอื่นๆ ยกเว้น
รองเท้าและเคร่ืองแตง่กาย 

15129 การผลติสิง่ของอื่นๆ ที่ท าจาก 
หนงัฟอกหรือหนงัอดั ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น   

289 19201 การผลติรองเท้าที่ท าจากหนงั 15201 การผลติรองเท้าหนงั   
290 19202 การผลติรองเท้าที่ท าจากยาง 15202 การผลติรองเท้ายาง   
291 19203 การผลติรองเท้าที่ท าจากไม้ 15203 การผลติรองเท้าไม้   
292 19209 การผลติรองเท้าส าเร็จรูปท่ี

ท าด้วยวสัดอุื่นๆ 
15204 การผลติรองเท้ากีฬา 

  
293 19209 การผลติรองเท้าส าเร็จรูป 

ที่ท าด้วยวสัดอุื่นๆ 
15209 การผลติรองเท้าอื่นๆ ซึง่มิได้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น   
294 20100 การเลือ่ยไม้และไสไม้ 16101 การเลือ่ยไม้   
295 20100 การเลือ่ยไม้และไสไม้ 16102 การอบและการอดัน า้ยาไม้   
296 20210 การผลติแผน่ไม้บาง แผน่ไม้

อดั ไม้ประสาน แผน่ชิน้ไม้อดั 
แผน่กระดานและแผน่ไม้อื่นๆ 

16210 การผลติแผน่ไม้บางและผลติภณัฑ์ไม้ 

  
297 20220 การผลติเคร่ืองไม้ที่ใช้ใน 

การก่อสร้างและเคร่ือง
ประกอบอาคาร 

16220 การผลติโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง
และเคร่ืองประกอบอาคาร 

  
298 20230 การผลติภาชนะไม้ 16230 การผลติภาชนะบรรจทุี่ท าจากไม้   
299 20291 การผลติเคร่ืองใช้ในบ้าน 

ที่ท าจากไม้และไม้ก๊อก 
16291 การผลติเคร่ืองใช้ในบ้านท่ีท าจากไม้

และไม้ก๊อก   
300 20292 การผลติผลติภณัฑ์ที่ท าจาก

วสัดถุกัสาน 
16292 การผลติผลติภณัฑ์ที่ท าจากฟางและ

วสัดถุกัสาน   
301 20299 การผลติผลติภณัฑ์จากไม้ 

และไม้ก๊อก ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

16299 การผลติผลติภณัฑ์จากไม้และไม้ก๊อก
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  
302 21011 การผลติเยื่อกระดาษ 17011 การผลติเยื่อกระดาษ   
303 21012 การผลติกระดาษและ

กระดาษแขง็ด้วยเคร่ืองจกัร 
17012 การผลติกระดาษและกระดาษแขง็ 

  
304 21013 การผลติกระดาษด้วยมือ 17012 การผลติกระดาษและกระดาษแขง็   
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305 21020 การผลติกระดาษลกูฟกูและ
ภาชนะบรรจทุี่ท าจากกระดาษ
และกระดาษแขง็ 

17020 การผลติกระดาษลอนลกูฟกูและ
กระดาษแขง็ลอนลกูฟกูและ  
การผลติกลอ่งจากกระดาษและ
กระดาษแขง็   

306 21091 การผลติอปุกรณ์เคร่ืองเขียนจาก
กระดาษ 

17092 การผลติอปุกรณ์เคร่ืองเขียนจาก
กระดาษ   

307 21092 การผลติเคร่ืองใช้ที่ท าจาก
กระดาษ 

17091 การผลติผลติภณัฑ์ที่แปรรูปจาก
กระดาษเพื่อใช้ในครัวเรือนและ 
สขุอนามยั   

308 21099 การผลติผลติภณัฑ์จาก 
กระดาษอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภท
ไว้ในท่ีอื่น 

17099 การผลติผลติภณัฑ์แปรรูปอื่นๆ  
ที่ท าจากกระดาษและกระดาษแข็ง 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

309 22110 การพิมพ์โฆษณาหนงัสอื โบรชวัร์ 
หนงัสอืเก่ียวกบัดนตรีและ
สิง่พิมพ์อื่นๆ 

58111 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่
ต าราเรียนพจนานกุรมและ
สารานกุรมลงบนสือ่ตา่งๆ  
(ยกเว้นทางออนไลน์)   

310 22110 การพิมพ์โฆษณาหนงัสอื โบรชวัร์ 
หนงัสอืเก่ียวกบัดนตรีและ
สิง่พิมพ์อื่นๆ 

58112 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่
โบรชวัร์ใบปลวิและสิง่พมิพ์อื่นๆ  
ที่คล้ายกนัลงบนสือ่ตา่งๆ  
(ยกเว้นทางออนไลน์)   

311 22110 การพิมพ์โฆษณาหนงัสอื โบรชวัร์ 
หนงัสอืเก่ียวกบัดนตรีและ
สิง่พิมพ์อื่นๆ 

58113 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่
หนงัสอืออนไลน์ 

  
312 22110 การพิมพ์โฆษณาหนงัสอื โบรชวัร์ 

หนงัสอืเก่ียวกบัดนตรีและ
สิง่พิมพ์อื่นๆ 

58121 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่
นามานกุรมและท่ีอยูท่างไปรษณีย์
ลงบนสือ่ตา่งๆ  
(ยกเว้นทางออนไลน์)   

313 22110 การพิมพ์โฆษณาหนงัสอื โบรชวัร์ 
หนงัสอืเก่ียวกบัดนตรีและ
สิง่พิมพ์อื่นๆ 

58122 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่
นามานกุรมและท่ีอยูท่างไปรษณีย์
ผา่นทางออนไลน์   

314 22120 การพิมพ์โฆษณาหนงัสอืพมิพ์ 
วารสาร และนิตยสาร 

58131 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่
หนงัสอืพิมพ์ลงบนสือ่ตา่งๆ  
(ยกเว้นทางออนไลน์)   
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315 22120 การพิมพ์โฆษณาหนงัสอืพมิพ์ 
วารสาร และนิตยสาร 

58132 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่
วารสารและนิตยสารลงบนสือ่ตา่งๆ 
(ยกเว้นทางออนไลน์)   

316 22120 การพิมพ์โฆษณาหนงัสอืพมิพ์ 
วารสาร และนิตยสาร 

58133 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่
หนงัสอืพิมพ์วารสารและนิตยสาร
ออนไลน์   

317 22130 การพิมพ์โฆษณาสือ่บนัทกึ 
Recorded Media 

58191 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่
งานอื่นๆ ลงบนสือ่ตา่งๆ  
(ยกเว้นทางออนไลน์)   

318 22130 การพิมพ์โฆษณาสือ่บนัทกึ 
Recorded Media 

59202 กิจกรรมการจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือ
เผยแพร่ดนตรี   

319 22190 การพิมพ์โฆษณาอื่นๆ 58192 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่
งานอื่นๆ ผา่นทางออนไลน์   

320 22210 การพิมพ์ Printing 18111 การพิมพ์หนงัสอืพมิพ์และ 
วารสารอื่นๆ   

321 22210 การพิมพ์ Printing 18112 การพิมพ์ฉลาก   
322 22210 การพิมพ์ Printing 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้

ในท่ีอื่น   
323 22220 กิจกรรมด้านการบริการท่ี

เก่ียวข้องกบัการพิมพ์ 
18121 การบริการก่อนการพิมพ์ 

  
324 22220 กิจกรรมด้านการบริการท่ี

เก่ียวข้องกบัการพิมพ์ 
18122 การบริการอื่นๆ ทีเ่ก่ียวเนื่องกบัการ

พิมพ์   
325 22300 การท าส าเนาสือ่บนัทกึข้อมลู 18200 การผลติซ า้สือ่บนัทกึ   
326 23100 การผลติผลติภณัฑ์ถ่านโค้ก 19100 การผลติผลติภณัฑ์ถ่านโค้ก   
327 23200 การผลติผลติภณัฑ์ที่ได้จาก

การกลัน่น า้มนัปิโตรเลยีม 
19201 การผลติผลติภณัฑ์ที่ได้จากโรงกลัน่

ปิโตรเลยีม   
328 23200 การผลติผลติภณัฑ์ที่ได้จาก

การกลัน่น า้มนัปิโตรเลยีม 
19209 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการ

กลัน่ปิโตรเลยีม ซึง่มิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น   

329 23300 กระบวนการผลติเชือ้เพลงิ
ปรมาณ ู

20113 การผลติเคมีภณัฑ์อนินทรีย์ 
ขัน้มลูฐานอื่นๆ   

330 23400 การผลติผลติภณัฑ์เพื่อใช้เป็น
พลงังานทดแทน 

  
Not Map 
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331 24110 การผลติเคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน 
ยกเว้น ปุ๋ ยและสารประกอบ
ไนโตรเจน 

20111 การผลติก๊าซที่ใช้ในงานอตุสาหกรรม 

  
332 24110 การผลติเคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน 

ยกเว้น ปุ๋ ยและสารประกอบ
ไนโตรเจน 

20112 การผลติสย้ีอมผ้าและสผีง 

  
333 24110 การผลติเคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน 

ยกเว้น ปุ๋ ยและสารประกอบ
ไนโตรเจน 

20113 การผลติเคมีภณัฑ์อนินทรีย์ 
ขัน้มลูฐานอื่นๆ 

  
334 24110 การผลติเคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน 

ยกเว้น ปุ๋ ยและสารประกอบ
ไนโตรเจน 

20114 การผลติแอลกอฮอล์และเอสเตอร์ 

  
335 24110 การผลติเคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน 

ยกเว้นปุ๋ ยและสารประกอบ
ไนโตรเจน 

20115 การผลติเคมีภณัฑ์อินทรีย์ 
ขัน้มลูฐานอื่นๆ 

  
336 24120 การผลติปุ๋ ยและสารประกอบ

ไนโตรเจน 
20121 การผลติปุ๋ ยเคม ี

  
337 24120 การผลติปุ๋ ยและสารประกอบ

ไนโตรเจน 
20122 การผลติสารประกอบไนโตรเจน 

  
338 24131 การผลติเมด็พลาสติก 20131 การผลติเมด็พลาสติกและพลาสติก

ขัน้ต้น   
339 24132 การผลติยางสงัเคราะห์ 20132 การผลติยางสงัเคราะห์ขัน้ต้น   
340 24210 การผลติยาปราบศตัรูพชื และ

ผลติภณัฑ์เคมีทางเกษตรอื่นๆ 
20210 การผลติยาปราบศตัรูพชืและ

เคมีภณัฑ์อื่นๆ เพื่อการเกษตร   
341 24221 การผลติสทีา น า้มนัชกัเงา  

สารเคลอืบตา่งๆ น า้มนัทาไม้ 
และเชลแลก็วาร์นิช 

20221 การผลติสนี า้มนัชกัเงาและ 
สารเคลอืบประเภทเดยีวกนัและ 
น า้มนัทาไม้   

342 24222 การผลติหมกึพมิพ์ 20222 การผลติหมกึพมิพ์และผงหมกึ   
343 24230 การผลติผลติภณัฑ์ 

ทางเภสชักรรม เคมีภณัฑ์ 
รักษาโรค และผลติภณัฑ์ 
จากสมนุไพร 

21001 การผลติเภสชัภณัฑ์และเคมีภณัฑ์ที่
ใช้รักษาโรค 
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344 24230 การผลติผลติภณัฑ์ 
ทางเภสชักรรม เคมีภณัฑ์ 
รักษาโรค และผลติภณัฑ์ 
จากสมนุไพร 

21002 การผลติผลติภณัฑ์จากพืชและ 
สตัว์ที่ใช้รักษาโรค 

  
345 24230 การผลติผลติภณัฑ์ 

ทางเภสชักรรม เคมีภณัฑ์ 
รักษาโรค และผลติภณัฑ์ 
จากสมนุไพร 

32501 การผลติเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในทาง
การแพทย์ (ยกเว้นทางทนัตกรรม) 

  
346 24230 การผลติผลติภณัฑ์ 

ทางเภสชักรรม เคมีภณัฑ์ 
รักษาโรค และผลติภณัฑ์ 
จากสมนุไพร 

32502 การผลติเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในทาง
ทนัตกรรม 

  
347 24241 การผลติสบู ่และเคมีภณัฑ์ที่

ใช้ส าหรับรักษาความสะอาด 
20231 การผลติสบูแ่ละสารซกัฟอกผลติภณัฑ์

ที่ใช้ในการท าความสะอาด และขดัเงา   
348 24242 การผลติน า้หอม 

เคร่ืองส าอาง และเคร่ืองหอม
อื่นๆ 

20232 การผลติเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และ
ผลติภณัฑ์ในห้องน า้ 

  
349 24291 การผลติวตัถรุะเบดิ 20291 การผลติผลติภณัฑ์ที่เก่ียวกบัระเบิด   
350 24292 การผลติกาวและเจลาติน 20292 การผลติกาวและเจลาติน   
351 24293 การผลติผลติภณัฑ์เคมี

เก่ียวกบัการถา่ยรูป 
20294 การผลติเคมีภณัฑ์ที่ใช้ในการถา่ยรูป 

  
352 24294 การผลติสือ่บนัทกึ 26202 การผลติอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู   
353 24294 การผลติสือ่บนัทกึ 26800 การผลติสือ่แมเ่หลก็ และสือ่เชิงแสง   
354 24295 การผลติหมกึและผงหมกึ 20222 การผลติหมกึพมิพ์และผงหมกึ   
355 24295 การผลติหมกึและผงหมกึ 20299 การผลติผลติภณัฑ์เคมีอื่นๆ ซึง่มไิด้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น   
356 24299 การผลติผลติภณัฑ์เคมอีื่นๆ 

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
20293 การผลติน า้มนัหอมระเหย 

  
357 24299 การผลติผลติภณัฑ์เคมอีื่นๆ 

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
20299 การผลติผลติภณัฑ์เคมีอื่นๆ ซึง่มไิด้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น   
358 24300 การผลติเส้นใยประดิษฐ์ 20300 การผลติเส้นใยประดิษฐ์   

  



 

 
477 

ล ำดับ 
TSIC 
2544 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

TSIC 
2552 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

หมำยเหตุ 

359 25110 การผลติยางนอก ยางใน  
การหลอ่ดอกยางและ 
การซอ่มสร้างยางใหม ่

22111 การผลติยางล้อและยางใน 

  
360 25110 การผลติยางนอก ยางใน  

การหลอ่ดอกยางและ 
การซอ่มสร้างยางใหม ่

22112 การหลอ่ดอกยางและการซอ่มสร้าง 
ยางล้อ 

  
361 25191 การผลติยางแผน่และ 

ยางก้อน 
22191 การผลติยางแผน่และยางแทง่ 

  
362 25191 การผลติยางแผน่และ 

ยางก้อน 
22192 การผลติน า้ยางข้น 

  
363 25199 การผลติผลติภณัฑ์ยางอื่นๆ 22193 การผลติสิง่ของเคร่ืองใช้ด้านสขุอนามยั

หรือ เภสชักรรมที่ท าจากยาง   
364 25199 การผลติผลติภณัฑ์ยางอื่นๆ 22199 การผลติผลติภณัฑ์ยางอื่นๆ ซึง่มไิด้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น   
365 25201 การผลติพลาสติกเป็นแผน่ 

แทง่ ทอ่หรือรูปทรงตา่งๆ 
22230 การผลติผลติภณัฑ์พลาสติกส าเร็จรูป 

  
366 25202 การผลติบรรจภุณัฑ์พลาสติก 22220 การผลติบรรจภุณัฑ์พลาสติก   
367 25203 การผลติเคร่ืองใช้บนโต๊ะ

อาหารและในครัวท าด้วย
พลาสติก 

22291 การผลติเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารในครัว
และในห้องน า้ที่ท าจากพลาสตกิ 

  
368 25204 การผลติผลติภณัฑ์พลาสติก

ส าหรับใช้ในบ้าน 
22210 การผลติผลติภณัฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/

ประกอบอาคารท่ีท าจากพลาสตกิ   
369 25205 การผลติผลติภณัฑ์ 

ไฟเบอร์กลาส 
22292 การผลติผลติภณัฑ์ไฟเบอร์กลาส 

  
370 25209 การผลติผลติภณัฑ์พลาสติก

อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น 

22299 การผลติผลติภณัฑ์พลาสติกอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  
371 26101 การผลติภาชนะบรรจ ุและ

เคร่ืองใช้บนโต้ะอาหาร 
ที่ท าจากแก้ว 

23102 การผลติภาชนะบรรจภุณัฑ์และ 
เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารที่ท าจากแก้ว 

  
372 26102 การผลติกระจก 23101 การผลติแก้ว/กระจกแผน่   
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373 26103 การผลติใยแก้ว Glass Fibre 23103 การผลติไฟเบอร์กลาส   
374 26109 การผลติผลติภณัฑ์จากแก้ว 

ที่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
23109 การผลติผลติภณัฑ์แก้วอื่นๆ ซึง่มไิด้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น   
375 26911 การผลติผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้

บนโต๊ะอาหารจากเซรามิก 
23931 การผลติผลติภณัฑ์เซรามิก หรือ

เคร่ืองปัน้ดินเผาที่เป็นเคร่ืองใช้ 
บนโต๊ะอาหาร   

376 26912 การผลติผลติภณัฑ์ด้าน
ประติมากรรมและประดบั
ตกแตง่จากเซรามิก 

23932 การผลติผลติภณัฑ์ประติมากรรมและ
ของตกแตง่ที่ท าจากเซรามิก หรือ
เคร่ืองปัน้ดินเผา   

377 26913 การผลติเคร่ืองสขุภณัฑ์ 
ที่ท าจากเซรามกิ 

23923 การผลติเคร่ืองสขุภณัฑ์เซรามกิ 
  

378 26919 การผลติผลติภณัฑ์เซรามิก
อื่นๆ ยกเว้นชนิดทนไฟและ 
ใช้ในงานก่อสร้าง 

23933 การผลติลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้าและ 
อปุกรณ์ประกอบลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้า 
ที่ท าจากเซรามกิ   

379 26919 การผลติผลติภณัฑ์เซรามิก
อื่นๆ ยกเว้นชนิดทนไฟและ 
ใช้ในงานก่อสร้าง 

23939 การผลติผลติภณัฑ์เคร่ืองเคลอืบ 
ปอร์ซเลนและเซรามิกชนิดอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

380 26920 การผลติผลติภณัฑ์ 
เซรามิกทนไฟ 

23910 การผลติผลติภณัฑ์วสัดทุนไฟ 
  

381 26931 การผลติอิฐ 23921 การผลติอิฐ   
382 26932 การผลติกระเบือ้ง 23922 การผลติกระเบือ้งปพูืน้และแผน่เซรามกิ   
383 26939 การผลติผลติภณัฑ์จากดิน 

ที่ใช้ในงานก่อสร้างอื่นๆ 
23929 การผลติวสัดทุีใ่ช้ในการก่อสร้างอื่นๆ  

ที่ท าจากดินเหนยีว ซึง่มิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น   

384 26941 การผลติปนูซีเมนต์ 23941 การผลติปนูซีเมนต์   
385 26942 การผลติปนูขาวและ 

ปนูปลาสเตอร์ 
23942 การผลติปนูไลม์ (ปนูขาว) และ 

ปนูปลาสเตอร์   
386 26951 การผลติผลติภณัฑ์คอนกรีต

เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 
23951 การผลติผลติภณัฑ์คอนกรีต 

เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง   
387 26952 การผลติคอนกรีตผสมเสร็จ 

Ready-mixed concrete 
23953 การผลติคอนกรีตผสมเสร็จ 

  
388 26953 การผลติผลติภณัฑ์ปนูซีเมนต์

แอสเบสทอส 
23954 การผลติผลติภณัฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 
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389 26959 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ  
จากคอนกรีต ปนูซเีมนต์และ
ปนูปลาสเตอร์ 

23952 การผลติผลติภณัฑ์ปนูปลาสเตอร์ 
ที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

  
390 26959 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ  

จากคอนกรีต ปนูซเีมนต์และ
ปนูปลาสเตอร์ 

23959 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจาก
คอนกรีตซเีมนต์และ ปนูปลาสเตอร์  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

391 26961 การผลติผลติภณัฑ์หิน 
โดยการเลือ่ยหรือตดั 

23961 การผลติผลติภณัฑ์หินที่ใช้ใน 
การก่อสร้าง   

392 26962 การผลติผลติภณัฑ์จาก 
หินตา่งๆ 

23969 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากหิน  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

393 26990 การผลติผลติภณัฑ์ 
แร่อโลหะอื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

23991 การผลติผลติภณัฑ์ขดัถ ู

  
394 26990 การผลติผลติภณัฑ์ 

แร่อโลหะอื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

23992 การผลติวสัดทุีเ่ป็นฉนวนจากแร่ 

  
395 26990 การผลติผลติภณัฑ์ 

แร่อโลหะอื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

23999 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจาก 
แร่อโลหะ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  
396 27100 การผลติเหลก็และเหลก็กล้า

ขัน้มลูฐาน 
24101 การผลติเหลก็และเหลก็กล้า 

ขัน้มลูฐานขัน้ต้นและขัน้กลาง   
397 27100 การผลติเหลก็และเหลก็กล้า

ขัน้มลูฐาน 
24102 การผลติเหลก็และเหลก็กล้าแผน่ 

  
398 27100 การผลติเหลก็และเหลก็กล้า

ขัน้มลูฐาน 
24103 การผลติหลอดทอ่ฮอลโลว์โฟรไฟล์และ

อปุกรณ์ติดตัง้ที่เก่ียวข้องที่ท าจาก
เหลก็กล้า   

399 27100 การผลติเหลก็และเหลก็กล้า
ขัน้มลูฐาน 

24109 การผลติเหลก็และเหลก็กล้าขัน้มลูฐาน
อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

400 27201 การผลติโลหะมีคา่ 24201 การผลติโลหะมีคา่   
401 27209 การผลติโลหะสามญัและ

ผลติภณัฑ์โลหะสามญัอื่น 
ที่มิใชเ่หลก็ 

24202 การผลติอะลมูิเนยีมและผลติภณัฑ์
อะลมูิเนียม 

  
  



 

 
480 

ล ำดับ 
TSIC 
2544 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

TSIC 
2552 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

หมำยเหตุ 

402 27209 การผลติโลหะสามญัและ
ผลติภณัฑ์โลหะสามญัอื่น 
ที่มิใชเ่หลก็ 

24203 การผลติสงักะสตีะกัว่ดีบกุและ
ผลติภณัฑ์ของของดงักลา่ว 

  
403 27209 การผลติโลหะสามญัและ

ผลติภณัฑ์โลหะสามญัอื่น 
ที่มิใชเ่หลก็ 

24204 การผลติทองแดงและผลติภณัฑ์
ทองแดง 

  
404 27209 การผลติโลหะสามญัและ

ผลติภณัฑ์โลหะสามญัอื่น 
ที่มิใชเ่หลก็ 

24209 การผลติโลหะสามญัและผลติภณัฑ์
โลหะสามญัอื่นๆ ที่มิใชเ่หลก็ 

  
405 27310 การหลอ่เหลก็และเหลก็กล้า 24311 การหลอ่เหลก็   
406 27310 การหลอ่เหลก็และเหลก็กล้า 24312 การหลอ่เหลก็กล้า   
407 27320 การหลอ่โลหะท่ีมิใชเ่หลก็ 24320 การหลอ่โลหะท่ีไมใ่ช่เหลก็และเหลก็กล้า   
408 28110 การผลติผลติภณัฑ์ที่มี

โครงสร้างเป็นโลหะ 
25111 การผลติผลติภณัฑ์ที่มีโครงสร้างเป็น

โลหะส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง   
409 28110 การผลติผลติภณัฑ์ที่มี

โครงสร้างเป็นโลหะ 
25112 การผลติโลหะท่ีเป็นโครงสร้างของ 

การก่อสร้างอาคาร   
410 28110 การผลติผลติภณัฑ์ที่มี

โครงสร้างเป็นโลหะ 
25113 การผลติประต ูหน้าตา่ง กรอบประต ู

หน้าตา่ง ประตใูหญ่ และ ผลติภณัฑ์ 
ที่คล้ายกนัท่ีท าจากโลหะ   

411 28110 การผลติผลติภณัฑ์ที่มี
โครงสร้างเป็นโลหะ 

25119 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้าง
เป็นโลหะ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

412 28120 การผลติที่เก็บน า้และ 
ภาชนะบรรจขุนาดใหญ่ที่ท า
จากโลหะ 

25121 การผลติหม้อน า้ส าหรับการท า 
ความร้อนจากสว่นกลางและ 
เคร่ืองระบายความร้อน   

413 28120 การผลติที่เก็บน า้และ 
ภาชนะบรรจขุนาดใหญ่ที่ท า
จากโลหะ 

25122 การผลติภาชนะบรรจสุิง่ของที่ท าจาก
โลหะ เพื่อเก็บก๊าซอดัหรือ ก๊าซเหลว 
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414 28120 การผลติที่เก็บน า้และภาชนะ
บรรจขุนาดใหญ่ที่ท าจากโลหะ 

25129 การผลติถงัน า้ขนาดใหญ่  
(ที่มีความจเุกิน 300 ลติร) ท่ีเก็บกกัน า้
และภาชนะบรรจทุี่ท า จากโลหะ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

415 28120 การผลติที่เก็บน า้และภาชนะ
บรรจขุนาดใหญ่ที่ท าจากโลหะ 

33110 การซอ่มผลติภณัฑ์โลหะประดิษฐ์ 
  

416 28130 การผลติเคร่ืองก าเนิดพลงังาน
ไอน า้ ยกเว้นหม้อน า้ boiler 
ที่ท าความร้อนจากสว่นกลาง 

25130 การผลติเคร่ืองก าเนิดไอน า้ ยกเว้น
หม้อต้มน า้ร้อนส าหรับ ท าความร้อน
จากสว่นกลาง   

417 28130 การผลติเคร่ืองก าเนิดพลงังาน
ไอน า้ ยกเว้นหม้อน า้ boiler 
ที่ท าความร้อนจากสว่นกลาง 

33110 การซอ่มผลติภณัฑ์โลหะประดิษฐ์ 

  
418 28130 การผลติเคร่ืองก าเนิดพลงังาน

ไอน า้ ยกเว้นหม้อน า้ boiler  
ที่ท าความร้อนจากสว่นกลาง 

33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและ
อปุกรณ์ 

  
419 28910 การผลติผลติภณัฑ์โลหะโดย

วิธีการต ีการอดั การตอกพิมพ์ 
การรีดและการผสมโลหะผง 

25910 การผลติผลติภณัฑ์โลหะโดยวิธีการตี 
การอดั การตอกพมิพ์และ การรีด  
การผสมโลหะผง   

420 28920 การบริการตกแตง่ เคลอืบโลหะ
และบริการท่ีเก่ียวเนื่องกนั 

25921 การตกแตง่และการเคลอืบโลหะ 
  

421 28920 การบริการตกแตง่ เคลอืบโลหะ
และบริการท่ีเก่ียวเนื่องกนั 

25922 การกลงึกดัไสโลหะ 
  

422 28931 การผลติของมีคม เคร่ืองตดั
และเคร่ืองมือที่ท าด้วยโลหะ 

25931 การผลติเคร่ืองตดั 
  

423 28931 การผลติของมีคม เคร่ืองตดั
และเคร่ืองมือที่ท าด้วยโลหะ 

25939 การผลติเคร่ืองมือทีใ่ช้งานด้วยมอืและ
เคร่ืองโลหะทัว่ไป ซึง่มิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น   
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424 28932 การผลติเคร่ืองโลหะทัว่ไป 25932 การผลติกญุแจและบานพบั   
425 28991 การผลติผลติภณัฑ์จากลวด

และสิง่ที่ใช้ยดึ 
25951 การผลติลวด เคเบิลและ 

ของที่ท าจากลวด   
426 28991 การผลติผลติภณัฑ์จากลวด

และสิง่ที่ใช้ยดึ 
25952 การผลติโซ ่ลวดสปริง สลกัเกลยีว และ

ตะปคูวง   
427 28992 การผลติกระป๋องและภาชนะ

บรรจสุิง่ของจากโลหะ 
25941 การผลติถงั ถงักลมขนาดใหญ่  

(ที่มีความจไุมเ่กิน 300 ลติร) และ
ภาชนะบรรจทุี่คล้ายกนัท่ีท าจากโลหะ   

428 28992 การผลติกระป๋องและภาชนะ
บรรจสุิง่ของจากโลหะ 

25949 การผลติกระป๋องโลหะและบรรจภุณัฑ์
อื่นๆ ที่ท าจากโลหะ ซึง่มิได้จดัประเภท
ไว้ในท่ีอื่น   

429 28993 การผลติเคร่ืองใช้และ
อปุกรณ์ในครัว 

25992 การผลติเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
ที่ท าจากโลหะ   

430 28994 การผลติเคร่ืองสขุภณัฑ์ 
ที่ท าจากโลหะ 

25991 การผลติเคร่ืองสขุภณัฑ์ที่ท าจากโลหะ 
  

431 28999 การผลติผลติภณัฑ์โลหะ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

25993 การผลติตู้นิรภยัและเคร่ืองใช้ส านกังาน
ที่ท าจากโลหะ (ยกเว้น เฟอร์นเิจอร์)   

432 28999 การผลติผลติภณัฑ์โลหะ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

25999 การผลติผลติภณัฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

433 29110 การผลติเคร่ืองยนต์และ
เคร่ืองกงัหนั ยกเว้น
เคร่ืองยนต์ที่ใช้กบั 
อากาศยาน ยานยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ 

28110 การผลติเคร่ืองยนต์และเคร่ืองกงัหนั
ยกเว้น เคร่ืองยนต์ทีใ่ช้กบัอากาศยาน
ยานยนต์และจกัรยานยนต์ 

  
434 29110 การผลติเคร่ืองยนต์และ

เคร่ืองกงัหนั ยกเว้น
เคร่ืองยนต์ที่ใช้กบั 
อากาศยาน ยานยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ 

33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและ
อปุกรณ์ 

  
435 29121 การผลติเคร่ืองสบูและ 

เคร่ืองอดั 
28120 การผลติเคร่ืองสบูของไหล 
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436 29121 การผลติเคร่ืองสบูและ 
เคร่ืองอดั 

28131 การผลติเคร่ืองสบูอื่นๆ และ
คอมเพรสเซอร์   

437 29121 การผลติเคร่ืองสบูและ 
เคร่ืองอดั 

33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและ
อปุกรณ์   

438 29122 การผลติก๊อกและวาล์ว 28132 การผลติก๊อกและวาล์วอื่นๆ   
439 29122 การผลติก๊อกและวาล์ว 33121 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งานทัว่ไป   
440 29130 การผลติตลบัลกูปืน เกียร์ 

และอปุกรณ์ที่ใช้ขบัเคลือ่น
ส าหรับเคร่ืองจกัร 

28140 การผลติตลบัลกูปืนเกียร์และ 
อปุกรณ์ที่ใช้ขบัเคลือ่น 

  
441 29140 การผลติเตาอบและเตาเผา 28150 การผลติเตาอบเตาหลอมและเตาเผา   
442 29140 การผลติเตาอบและเตาเผา 33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและ

อปุกรณ์   
443 29150 การผลติอปุกรณ์ที่ใช้ใน 

การยกและขนย้าย 
28160 การผลติอปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับยกและ 

ขนย้าย   
444 29150 การผลติอปุกรณ์ที่ใช้ใน 

การยกและขนย้าย 
33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและ

อปุกรณ์   
445 29191 การผลติเคร่ืองจกัร 

ท าความเย็น 
28191 การผลติเคร่ืองท าความเย็น 

  
446 29191 การผลติเคร่ืองจกัร 

ท าความเย็น 
33121 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งานทัว่ไป 

  
447 29191 การผลติเคร่ืองจกัร 

ท าความเย็น 
33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและ

อปุกรณ์   
448 29199 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน

งานทัว่ไป ซึง่มิได้จดัประเภท
ไว้ในท่ีอื่น 

28199 การผลติเคร่ืองจกัรอื่นๆ ที่ใช้งานทัว่ไป
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  
449 29199 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน

งานทัว่ไป ซึง่มิได้จดัประเภท
ไว้ในท่ีอื่น 

33121 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งานทัว่ไป 

  
450 29199 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน

งานทัว่ไป ซึง่มิได้จดัประเภท
ไว้ในท่ีอื่น 

33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและ
อปุกรณ์ 
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451 29210 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน
การเกษตรและการป่าไม้ 

28211 การผลติรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตร
และงานป่าไม้   

452 29210 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน
การเกษตรและการป่าไม้ 

28219 การผลติเคร่ืองจกัรอื่นๆ ที่ใช้ในทาง
การเกษตรและการป่าไม้  
(ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทาง
การเกษตรและงานป่าไม้)   

453 29210 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน
การเกษตรและการป่าไม้ 

33122 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งานเฉพาะอยา่ง 
  

454 29210 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน
การเกษตรและการป่าไม้ 

33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและ
อปุกรณ์   

455 29220 การผลติเคร่ืองมือกล 28180 การผลติเคร่ืองมือทีใ่ช้พลงังาน
ขบัเคลือ่น   

456 29220 การผลติเคร่ืองมือกล 28221 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน 
การขึน้รูปโลหะ   

457 29220 การผลติเคร่ืองมือกล 28229 การผลติเคร่ืองมือกลอื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น   

458 29220 การผลติเคร่ืองมือกล 33121 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งานทัว่ไป   
459 29220 การผลติเคร่ืองมือกล 33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและ

อปุกรณ์   
460 29230 การผลติเคร่ืองจกัรส าหรับ

งานโลหะกรรม 
28230 การผลติเคร่ืองจกัรส าหรับ 

งานโลหะกรรม   
461 29230 การผลติเคร่ืองจกัรส าหรับ

งานโลหะกรรม 
33122 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งานเฉพาะอยา่ง 

  
462 29230 การผลติเคร่ืองจกัรส าหรับ

งานโลหะกรรม 
33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและ

อปุกรณ์   
463 29240 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน 

การท าเหมืองแร่ เหมืองหิน
และการก่อสร้าง 

28240 การผลติเคร่ืองจกัรส าหรับการท าเหมือง
แร่เหมืองหินและ การก่อสร้าง 

  
464 29240 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน 

การท าเหมืองแร่ เหมืองหิน
และการก่อสร้าง 

33122 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งานเฉพาะอยา่ง 
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465 29240 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน 
การท าเหมืองแร่ เหมืองหินและ
การก่อสร้าง 

33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและ
อปุกรณ์ 

  
466 29250 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน

กระบวนการผลติอาหาร 
เคร่ืองดื่มและยาสบู 

28250 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในกระบวนการ
ผลติอาหารเคร่ืองดืม่และ ยาสบู 

  
467 29250 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน

กระบวนการผลติอาหาร 
เคร่ืองดื่มและยาสบู 

33122 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้ 
งานเฉพาะอยา่ง 

  
468 29250 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน

กระบวนการผลติอาหาร 
เคร่ืองดื่มและยาสบู 

33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและ
อปุกรณ์ 

  
469 29260 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน 

การผลติสิง่ทอ เคร่ืองแตง่กาย
และเคร่ืองหนงั 

28261 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการเตรียม
ป่ันทอและถกันิตสิง่ทอ 

  
470 29260 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน 

การผลติสิง่ทอ เคร่ืองแตง่กาย
และเคร่ืองหนงั 

28269 การผลติเคร่ืองจกัรอื่นๆ ที่ใช้ใน 
การผลติสิง่ทอเคร่ืองแตง่กาย และ
เคร่ืองหนงั   

471 29260 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน 
การผลติสิง่ทอ เคร่ืองแตง่กาย
และเคร่ืองหนงั 

33122 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งานเฉพาะ
อยา่ง 

  
472 29260 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน 

การผลติสิง่ทอ เคร่ืองแตง่กาย
และเคร่ืองหนงั 

33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและ
อปุกรณ์ 

  
473 29270 การผลติอาวธุและกระสนุ 25201 การผลติกระสนุและวตัถรุะเบดิ   
474 29270 การผลติอาวธุและกระสนุ 25209 การผลติอาวธุหนกั อาวธุปืน รวมถึง

อาวธุอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น   

475 29270 การผลติอาวธุและกระสนุ 30400 การผลติยานยนต์ทางการทหาร 
เพื่อใช้ในการสู้รบ   

476 29290 การผลติเคร่ืองจกัร 
เพื่อใช้ในงานเฉพาะอยา่งอื่นๆ 

28291 การผลติเคร่ืองจกัรเพื่อใช้ในการผลติ
กระดาษและกระดาษแข็ง   

  



 

 
486 

ล ำดับ 
TSIC 
2544 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

TSIC 
2552 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

หมำยเหตุ 

477 29290 การผลติเคร่ืองจกัร 
เพื่อใช้ในงานเฉพาะอยา่งอื่นๆ 

28292 การผลติเคร่ืองจกัรเพื่อใช้งานกบัยาง
หรือพลาสติก   

478 29290 การผลติเคร่ืองจกัร 
เพื่อใช้ในงานเฉพาะอยา่งอื่นๆ 

28299 การผลติเคร่ืองจกัรเพื่อใช้ 
งานเฉพาะอยา่งอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

479 29290 การผลติเคร่ืองจกัร 
เพื่อใช้ในงานเฉพาะอยา่งอื่นๆ 

33122 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้ 
งานเฉพาะอยา่ง   

480 29300 การผลติเคร่ืองใช้ในบ้านเรือน 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

27501 การผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนดิใช้ใน
ครัวเรือน (ยกเว้น ประเภทผลติ 
ความร้อนด้วยไฟฟ้า)   

481 29300 การผลติเคร่ืองใช้ในบ้านเรือน 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

27502 การผลติเคร่ืองใช้ในครัวเรือนประเภท
ผลติความร้อนด้วยไฟฟ้า   

482 29300 การผลติเคร่ืองใช้ในบ้านเรือน 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

27503 การผลติเคร่ืองใช้ในครัวเรือนประเภท
ผลติความร้อนท่ีไมต้่องใช้ไฟฟ้า   

483 30001 การผลติเคร่ืองจกัรส านกังาน 
และเคร่ืองท าบญัชี 

28170 การผลติเคร่ืองจกัรและเคร่ืองใช้
ส านกังาน (ยกเว้น คอมพิวเตอร์ และ
อปุกรณ์ตอ่พว่ง)   

484 30002 การผลติเคร่ืองประมวลผล
ข้อมลู / คอมพิวเตอร์ 

26104 การผลติอปุกรณ์กึง่ตวัน าและ 
วงจรรวม   

485 30002 การผลติเคร่ืองประมวลผล
ข้อมลู / คอมพิวเตอร์ 

26201 การผลติคอมพวิเตอร์และ/หรือ 
การประกอบคอมพิวเตอร์   

486 30002 การผลติเคร่ืองประมวลผล
ข้อมลู / คอมพิวเตอร์ 

26203 การผลติจอคอมพิวเตอร์ 
  

487 30002 การผลติเคร่ืองประมวลผล
ข้อมลู / คอมพิวเตอร์ 

26209 การผลติอปุกรณ์ตอ่พว่งอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

488 31100 การผลติมอเตอร์ไฟฟ้า  
เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าและ 
หม้อแปลงไฟฟ้า 

27101 การผลติมอเตอร์ไฟฟ้าและ 
เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้า 

  
489 31100 การผลติมอเตอร์ไฟฟ้า  

เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าและ 
หม้อแปลงไฟฟ้า 

27102 การผลติหม้อแปลงไฟฟ้า 
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490 31100 การผลติมอเตอร์ไฟฟ้า  
เคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าและ 
หม้อแปลงไฟฟ้า 

33141 การซอ่มมอเตอร์ไฟฟ้าเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอปุกรณ์
ควบคมุและจ่ายไฟฟ้า   

491 31200 การผลติเคร่ืองมือเพื่อการจ่าย
และควบคมุกระแสไฟฟ้า 

27103 การผลติอปุกรณ์ควบคมุและ 
จ่ายไฟฟ้า   

492 31200 การผลติเคร่ืองมือเพื่อการจ่าย
และควบคมุกระแสไฟฟ้า 

27330 การผลติอปุกรณ์การเดินสายไฟฟ้า 
  

493 31200 การผลติเคร่ืองมือเพื่อการจ่าย
และควบคมุกระแสไฟฟ้า 

27901 การผลติเคร่ืองจา่ยไฟฟ้าตอ่เนื่อง 
  

494 31200 การผลติเคร่ืองมือเพื่อการจ่าย
และควบคมุกระแสไฟฟ้า 

33149 การซอ่มอปุกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

495 31300 การผลติลวดและ 
เคเบิลหุ้มฉนวน 

27310 การผลติเคเบิลเส้นใยน าแสง 
  

496 31300 การผลติลวดและ 
เคเบิลหุ้มฉนวน 

27320 การผลติสายไฟฟ้าและเคเบิลส าหรับ
งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์อื่นๆ   

497 31400 การผลติหม้อแบตเตอร่ีไฟฟ้า 
เซลปฐมภมูิและแบตเตอร่ี 
ปฐมภมู ิ

27200 การผลติแบตเตอร่ีและ 
หม้อสะสมไฟฟ้า 

  
498 31501 การผลติหลอดไฟฟ้า 27401 การผลติหลอดไฟฟ้า   
499 31509 การผลติอปุกรณ์ส าหรับ 

ให้แสงสวา่งอื่นๆ 
27409 การผลติอปุกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ  

ส าหรับให้แสงสวา่ง   
500 31901 การผลติเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับ
เคร่ืองยนต์ และยานยนต์ 

29302 การผลติอปุกรณ์ไฟฟ้า 
ส าหรับยานยนต์ 

  
501 31909 การผลติเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

27330 การผลติอปุกรณ์การเดินสายไฟฟ้า 

  
502 31909 การผลติเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

27902 การผลติอปุกรณ์ให้สญัญาณ 
แบบไฟฟ้า 
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503 31909 การผลติเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

27909 การผลติอปุกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  
การผลติเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

504 32100 การผลติหลอดอิเลก็ทรอนิกส์
และสว่นประกอบ
อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

26101 การผลติชิน้สว่นอปุกรณ์แสดงภาพ 

  
505 32100 การผลติหลอดอิเลก็ทรอนิกส์

และสว่นประกอบ
อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

26102 การผลติตวัเก็บประจแุละตวัต้านทาน
ส าหรับวงจรอเิลก็ทรอนิกส ์

  
506 32100 การผลติหลอดอิเลก็ทรอนิกส์

และสว่นประกอบ
อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

26103 การผลติแผน่วงจรอิเลก็ทรอนิกส ์

  
507 32100 การผลติหลอดอิเลก็ทรอนิกส์

และสว่นประกอบ
อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

26104 การผลติอปุกรณ์กึง่ตวัน าและ 
วงจรรวม 

  
508 32100 การผลติหลอดอิเลก็ทรอนิกส์

และสว่นประกอบ
อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

26109 การผลติสว่นประกอบ 
อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

509 32200 การผลติเคร่ืองสง่สญัญาณ
โทรทศัน์และวิทย ุและ 
อปุกรณ์ส าหรับโทรศพัท์และ
โทรสารชนิดใช้สาย 

26301 การผลติโทรศพัท์และโทรสารแบบใช้
สาย 

  
510 32200 การผลติเคร่ืองสง่สญัญาณ

โทรทศัน์และวิทย ุและ 
อปุกรณ์ส าหรับโทรศพัท์และ
โทรสารชนิดใช้สาย 

26302 การผลติอปุกรณ์สือ่สารแบบไร้สาย 

  
511 32200 การผลติเคร่ืองสง่สญัญาณ

โทรทศัน์และวิทย ุและ 
อปุกรณ์ส าหรับโทรศพัท์และ
โทรสารชนิดใช้สาย 

26303 การผลติอปุกรณ์สือ่สารข้อมลูทีใ่ช้ใน
การสง่สญัญาณอเิลก็ทรอนิกส ์
ไปตามสายหรือออกอากาศ 
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512 32300 การผลติเคร่ืองรับสญัญาณ
โทรทศัน์และวิทย ุ 
เคร่ืองบนัทกึเสยีงหรือภาพ 
เคร่ืองซาวด์รีโพรดิวซิงหรือ
วีดิโอรีโพรดิวซงิ และสนิค้า 
ที่เก่ียวข้อง 

26401 การผลติเคร่ืองรับโทรทศัน์ 

  
513 32300 การผลติเคร่ืองรับสญัญาณ

โทรทศัน์และวิทย ุ 
เคร่ืองบนัทกึเสยีงหรือภาพ 
เคร่ืองซาวด์รีโพรดิวซิงหรือ
วีดิโอรีโพรดิวซงิ และสนิค้า 
ที่เก่ียวข้อง 

26402 การผลติเคร่ืองรับวิทยเุคร่ืองบนัทกึ
และท าส าเนาเสยีงและภาพ 

  
514 32300 การผลติเคร่ืองรับสญัญาณ

โทรทศัน์และวิทย ุ 
เคร่ืองบนัทกึเสยีงหรือภาพ 
เคร่ืองซาวด์รีโพรดิวซิงหรือ
วีดิโอรีโพรดิวซงิ และสนิค้า 
ที่เก่ียวข้อง 

26403 การผลติไมโครโฟนล าโพงและ 
เคร่ืองขยายเสยีง 

  
515 32300 การผลติเคร่ืองรับสญัญาณ

โทรทศัน์และวิทย ุ 
เคร่ืองบนัทกึเสยีงหรือภาพ 
เคร่ืองซาวด์รีโพรดิวซิงหรือ
วีดิโอรีโพรดิวซงิ และสนิค้า 
ที่เก่ียวข้อง 

26409 การผลติเคร่ืองใช้อิเลก็ทรอนิกส์อืน่ๆ 
ชนิดใช้ในครัวเรือน  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  
516 32300 การผลติเคร่ืองรับสญัญาณ

โทรทศัน์และวิทย ุ 
เคร่ืองบนัทกึเสยีงหรือภาพ 
เคร่ืองซาวด์รีโพรดิวซิงหรือ
วีดิโอรีโพรดิวซงิ และสนิค้า 
ที่เก่ียวข้อง 

95120 การซอ่มอปุกรณ์สือ่สาร 
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517 32300 การผลติเคร่ืองรับสญัญาณ
โทรทศัน์และวิทย ุ 
เคร่ืองบนัทกึเสยีงหรือภาพ 
เคร่ืองซาวด์รีโพรดิวซิงหรือ
วีดิโอรีโพรดิวซงิ และสนิค้า 
ที่เก่ียวข้อง 

95210 การซอ่มเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้บริโภค 

  
518 33110 การผลติเคร่ืองมือ 

ทางการแพทย์ ศลัยกรรมและ
เคร่ืองใช้ทางศลัยศาสตร์
กระดกู 

26600 การผลติเคร่ืองฉายรังสี และเคร่ืองมือ
อิเลก็ทรอนิกส์ทางการแพทย์และ
ทางการบ าบดัรักษา 

  
519 33110 การผลติเคร่ืองมือ 

ทางการแพทย์ ศลัยกรรมและ
เคร่ืองใช้ทางศลัยศาสตร์
กระดกู 

32501 การผลติเคร่ืองมือและอปุกรณ์ 
ในทางการแพทย์  
(ยกเว้นทางทนัตกรรม) 

  
520 33110 การผลติเคร่ืองมือ 

ทางการแพทย์ ศลัยกรรมและ
เคร่ืองใช้ทางศลัยศาสตร์
กระดกู 

32502 การผลติเคร่ืองมือและอปุกรณ์ 
ในทางทนัตกรรม 

  
521 33110 การผลติเคร่ืองมือ 

ทางการแพทย์ ศลัยกรรมและ
เคร่ืองใช้ทางศลัยศาสตร์
กระดกู 

33132 การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองฉายรังสี
และเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส ์
ทางการแพทย์และ 
ทางการบ าบดัรักษา   

522 33120 การผลติอปุกรณ์และ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเดินเรือ  
การเดินอากาศ การวดั 
ตรวจสอบ ทดสอบ และ
วตัถปุระสงค์อื่นๆ ยกเว้น
อปุกรณ์ควบคมุกระบวนการ
ผลติในทางอตุสาหกรรม 

26511 การผลติเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดั 
การทดสอบการน าร่องและอปุกรณ์
การควบคมุ  
(ยกเว้น ในทางอตุสาหกรรม) 
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523 33120 การผลติอปุกรณ์และเคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการเดินเรือ  
การเดินอากาศ การวดั 
ตรวจสอบ ทดสอบ และ
วตัถปุระสงค์อื่นๆ ยกเว้น
อปุกรณ์ควบคมุกระบวนการ
ผลติในทางอตุสาหกรรม 

33131 การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองมอื 
ที่ใช้ในการวดัการทดสอบการน าร่อง
และอปุกรณ์การควบคมุ 

  
524 33130 การผลติอปุกรณ์ควบคมุ

กระบวนการผลติ 
ในทางอตุสาหกรรม 

26512 การผลติเคร่ืองมือใช้ในการวดั  
การทดสอบ และการควบคมุ
กระบวนการผลติในทางอตุสาหกรรม   

525 33130 การผลติอปุกรณ์ควบคมุ
กระบวนการผลติ 
ในทางอตุสาหกรรม 

33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและ
อปุกรณ์ 

  
526 33201 การผลติอปุกรณ์ที่ใช้ทาง 

ทศันศาสตร์ 
26701 การผลติเลนส์ 

  
527 33201 การผลติอปุกรณ์ที่ใช้ทาง 

ทศันศาสตร์ 
26702 การผลติเคร่ืองมือทางทศันศาสตร์ 

(ยกเว้น เลนส์)   
528 33201 การผลติอปุกรณ์ที่ใช้ทาง 

ทศันศาสตร์ 
32501 การผลติเคร่ืองมือและอปุกรณ์ใน 

ทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทนัตกรรม)   
529 33201 การผลติอปุกรณ์ที่ใช้ทาง 

ทศันศาสตร์ 
33133 การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองมอืทาง

ทศันศาสตร์และอปุกรณ์ทางถ่ายภาพ   
530 33202 การผลติอปุกรณ์เก่ียวกบั 

การถา่ยภาพ 
26703 การผลติอปุกรณ์เก่ียวกบัการถ่ายภาพ

และถ่ายภาพยนตร์   
531 33202 การผลติอปุกรณ์เก่ียวกบั 

การถา่ยภาพ 
33133 การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองมอืทาง

ทศันศาสตร์และอปุกรณ์ทางถ่ายภาพ   
532 33300 การผลตินาฬิกา 26521 การผลตินาฬิกา   
533 33300 การผลตินาฬิกา 26529 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ  

ท่ีมีเคร่ืองนาฬิกาประกอบอยู ่   
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534 33300 การผลตินาฬิกา 32120 การผลติเคร่ืองประดบั ที่ท าจาก 
อญัมณีเทียมและสิง่ของทีเ่ก่ียวข้อง   

535 33300 การผลตินาฬิกา 95291 การซอ่มนาฬิกา   
536 34100 การผลติยานยนต์และ

เคร่ืองยนต์ 
29101 การผลติเคร่ืองยนต์ส าหรับยานยนต์ 

  
537 34100 การผลติยานยนต์และ

เคร่ืองยนต์ 
29102 การผลติรถยนต์สว่นบคุคล 

  
538 34100 การผลติยานยนต์และ

เคร่ืองยนต์ 
29103 การผลติรถกระบะ 1 ตนั 

  
539 34100 การผลติยานยนต์และ

เคร่ืองยนต์ 
29104 การผลติยานยนต์อื่นๆ  

ที่ใช้เพื่อการโดยสาร   
540 34100 การผลติยานยนต์และ

เคร่ืองยนต์ 
29109 การผลติยานยนต์อื่นๆ ซึง่มิได้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น   
541 34200 การผลติตวัถงัยานยนต์ 

รวมทัง้การผลติรถพว่งและ 
รถกึ่งรถพว่ง 

29201 การผลติตวัถงัยานยนต์ 

  
542 34200 การผลติตวัถงัยานยนต์ 

รวมทัง้การผลติรถพว่งและ 
รถกึ่งรถพว่ง 

29202 การผลติรถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 

  
543 34200 การผลติตวัถงัยานยนต์ 

รวมทัง้การผลติรถพว่งและ 
รถกึ่งรถพว่ง 

29203 การผลติตู้บรรทกุสนิค้า 

  
544 34300 การผลติชิน้สว่นและอปุกรณ์

ประกอบส าหรับยานยนต์
และเคร่ืองยนต์ 

29301 การผลติที่นัง่ภายในยานยนต์ 

  
545 34300 การผลติชิน้สว่นและอปุกรณ์

ประกอบส าหรับยานยนต์
และเคร่ืองยนต์ 

29309 การผลติชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมอื่นๆ 
ส าหรับยานยนต์  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

546 35110 การตอ่เรือและการซอ่มเรือ 30110 การตอ่เรือใหญ่ และสิง่ก่อสร้างลอยน า้   
547 35110 การตอ่เรือและการซอ่มเรือ 33151 การซอ่มเรือ   
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548 35120 การตอ่เรือและการซอ่มเรือทีใ่ช้
เพื่อความส าราญและการกีฬา 

30120 การตอ่เรือที่ใช้เพื่อความส าราญและ
การกีฬา   

549 35120 การตอ่เรือและการซอ่มเรือทีใ่ช้
เพื่อความส าราญและการกีฬา 

33151 การซอ่มเรือ 
  

550 35200 การผลติรถไฟ หวัรถจกัร รถราง
และอปุกรณ์รถไฟ 

30200 การผลติหวัรถจกัรและตู้ส าหรับ 
ขนสง่ทางรถไฟหรือรถราง   

551 35300 การผลติอากาศยานและ 
ยานอวกาศ 

30300 การผลติอากาศยานยานอวกาศและ
เคร่ืองจกัรที่เก่ียวข้อง   

552 35300 การผลติอากาศยานและ 
ยานอวกาศ 

33152 การซอ่มอากาศยาน 
  

553 35910 การผลติจกัรยานยนต์ 30911 การผลติจกัรยานยนต์   
554 35910 การผลติจกัรยานยนต์ 30912 การผลติเคร่ืองยนต์ ชิน้สว่นและ

อปุกรณ์เสริมส าหรับจกัรยานยนต์   
555 35920 การผลติจกัรยานสองล้อและ 

รถส าหรับคนพิการ 
30921 การผลติจกัรยาน 

  
556 35920 การผลติจกัรยานสองล้อและ 

รถส าหรับคนพิการ 
30922 การผลติรถส าหรับคนพิการ 

  
557 35990 การผลติอปุกรณ์การขนสง่อื่นๆ 

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
30990 การผลติอปุกรณ์การขนสง่อื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
558 36100 การผลติเคร่ืองเรือน 31001 การผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้   
559 36100 การผลติเคร่ืองเรือน 31002 การผลติเฟอร์นิเจอร์โลหะ   
560 36100 การผลติเคร่ืองเรือน 31003 การผลติฐานรองที่นอนและที่นอน   
561 36100 การผลติเคร่ืองเรือน 31009 การผลติเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากวสัดอุื่นๆ 

(ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือเซรามกิ)   
562 36911 การท าเคร่ืองประดบัจากเพชร

พลอย โลหะมีคา่และไขม่กุ 
32111 การผลติเคร่ืองประดบัจากอญัมณี

และโลหะมีคา่   
563 36912 การท าเคร่ืองใช้จากโลหะมีคา่ 32112 การผลติสิง่ของเคร่ืองใช้จาก 

เพชรพลอยและโลหะมีคา่   
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564 36913 การเจียระไนและการขดั 
เพชรพลอย 

32113 การเจียระไนและการขดัเพชรพลอย 
  

565 36920 การผลติเคร่ืองดนตรี 32201 การผลติเคร่ืองดนตรีไทย   
566 36920 การผลติเคร่ืองดนตรี 32209 การผลติเคร่ืองดนตรี  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
567 36920 การผลติเคร่ืองดนตรี 33190 การซอ่มอปุกรณ์อื่นๆ   
568 36920 การผลติเคร่ืองดนตรี 95294 การซอ่มเคร่ืองดนตรี   
569 36930 การผลติเคร่ืองกีฬา 32301 การผลติลกูบอลที่ใช้ในการกีฬา   
570 36930 การผลติเคร่ืองกีฬา 32302 การผลติกระดานแลน่ใบและ 

กระดานโต้คลืน่และอปุกรณ์ส าหรับ
เลน่กีฬาทางน า้   

571 36930 การผลติเคร่ืองกีฬา 32303 การผลติอปุกรณ์ส าหรับกีฬาตกปลา   
572 36930 การผลติเคร่ืองกีฬา 32309 การผลติอปุกรณ์กีฬาอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
573 36940 การผลติเกมและของเลน่ 32401 การผลติของเลน่ท่ีมีล้อ   
574 36940 การผลติเกมและของเลน่ 32402 การผลติตุ๊กตา   
575 36940 การผลติเกมและของเลน่ 32409 การผลติเกมและของเลน่อื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
576 36950 การท าหรือหลอ่พระพทุธรูป 23932 การผลติผลติภณัฑ์ประติมากรรมและ

ของตกแตง่ที่ท าจากเซรามิก หรือ
เคร่ืองปัน้ดินเผา   

577 36950 การท าหรือหลอ่พระพทุธรูป 24320 การหลอ่โลหะท่ีไมใ่ช่เหลก็และ
เหลก็กล้า   

578 36960 การท าบาตร 25910 การผลติผลติภณัฑ์โลหะโดยวิธีการตี 
การอดั การตอกพมิพ์และการรีด  
การผสมโลหะผง   

579 36990 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

32120 การผลติเคร่ืองประดบั ที่ท าจาก 
อญัมณีเทียมและสิง่ของทีเ่ก่ียวข้อง   

580 36990 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

32901 การผลติไม้กวาดและแปรง 
  

581 36990 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

32902 การผลติอปุกรณ์เคร่ืองเขียน 
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582 36990 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

32903 การผลติเคร่ืองอปุกรณ์ด้าน 
ความปลอดภยั   

583 36990 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

32904 การผลติดอกไม้และต้นไม้ประดษิฐ์ 
  

584 36990 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

32909 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

585 37100 การน าเศษโลหะและของที่ใช้
ไมไ่ด้จ าพวกโลหะมาผลติเป็น
วตัถดุิบใหม ่

38300 การน าวสัดทุี่ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่ 

  
586 37200 การน าเศษวสัดทุี่มใิช่โลหะ 

มาผลติเป็นวตัถดุิบใหม ่
38300 การน าวสัดทุี่ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่ 

  
587 40101 การผลติพลงังานไฟฟ้า 35101 การผลติและการสง่ไฟฟ้า   
588 40102 การจ าหนา่ยพลงังานไฟฟ้า 35102 การจา่ยไฟฟ้า   
589 40200 การผลติแก๊สและการจ่าย

เชือ้เพลงิชนิดแก๊สผา่นทอ่ 
19202 การผลติเชือ้เพลงิชีวภาพ 

  
590 40200 การผลติแก๊สและการจ่าย

เชือ้เพลงิชนิดแก๊สผา่นทอ่ 
35201 การผลติก๊าซ 

  
591 40200 การผลติแก๊สและการจ่าย

เชือ้เพลงิชนิดแก๊สผา่นทอ่ 
35202 การจา่ยเชือ้เพลงิก๊าซผา่นทอ่หลกั 

  
592 40300 การจดัหาไอน า้และน า้ร้อน 35302 การจดัหาไอน า้และระบบ 

การปรับอากาศ (ยกเว้น การผลติ
น า้แข็งชนิดไมใ่ช้เพื่อการบริโภค)   

593 41000 การเก็บน า้ การท าน า้ให้บริสทุธ์ิ 
และการจา่ยน า้ การประปา 

36001 การเก็บกกัน า้ 
  

594 41000 การเก็บน า้ การท าน า้ให้บริสทุธ์ิ 
และการจา่ยน า้ การประปา 

36002 การจดัหาน า้และการจ่ายน า้ส าหรับใช้
ในครัวเรือนและอตุสาหกรรม  
ผา่นระบบประปา   

595 45100 การเตรียมสถานท่ีก่อสร้าง 43110 การรือ้ถอน   
596 45100 การเตรียมสถานท่ีก่อสร้าง 43120 การเตรียมสถานท่ีก่อสร้าง   
597 45201 การก่อสร้างอาคารทัว่ไป 41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั   
598 45201 การก่อสร้างอาคารทัว่ไป 41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไมใ่ช่ที่พกัอาศยั   
599 45202 งานวศิวกรรมโยธาหรือ 

การก่อสร้างงานขนาดใหญ่ 
42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอโุมงค์ 
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600 45202 งานวศิวกรรมโยธาหรือ 
การก่อสร้างงานขนาดใหญ่ 

42102 การก่อสร้างทางรถไฟและรถใต้ดนิ 
  

601 45202 งานวศิวกรรมโยธาหรือ 
การก่อสร้างงานขนาดใหญ่ 

42201 การก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภค
เก่ียวกบัน า้น า้มนัและก๊าซ   

602 45202 งานวศิวกรรมโยธาหรือ 
การก่อสร้างงานขนาดใหญ่ 

42202 การก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภค
เก่ียวกบัสายสง่ไฟฟ้าก าลงัและ
สายสญัญาณสือ่สาร   

603 45202 งานวศิวกรรมโยธาหรือ 
การก่อสร้างงานขนาดใหญ่ 

42901 การก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค 
สิง่อ านวยความสะดวก (ยกเว้น 
ตวัอาคารของโรงงานอตุสาหกรรม) 
และโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องในน า้   

604 45202 งานวศิวกรรมโยธาหรือ 
การก่อสร้างงานขนาดใหญ่ 

42909 การก่อสร้างโครงการวศิวกรรม 
โยธาอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

605 45203 การก่อสร้างเฉพาะงาน 43901 การก่อสร้างฐานรากรวมถงึ 
การตอกเสาเข็ม   

606 45203 การก่อสร้างเฉพาะงาน 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

607 45301 การติดตัง้สาธารณปูโภค 43210 การติดตัง้ไฟฟ้า   
608 45301 การติดตัง้สาธารณปูโภค 43221 การติดตัง้ระบบประปาและระบายน า้   
609 45301 การติดตัง้สาธารณปูโภค 43222 การติดตัง้ระบบท าความร้อน   
610 45301 การติดตัง้สาธารณปูโภค 43223 การติดตัง้ระบบระบายอากาศ   
611 45301 การติดตัง้สาธารณปูโภค 43291 การติดตัง้ฉนวน   
612 45301 การติดตัง้สาธารณปูโภค 43299 การติดตัง้สิง่ก่อสร้างอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
613 45302 การติดตัง้เคร่ืองจกัรกลรวมถงึ

การซอ่มแซมเคร่ืองจกัร 
33122 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้ 

งานเฉพาะอยา่ง   
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614 45302 การติดตัง้เคร่ืองจกัรกลรวมถงึ
การซอ่มแซมเคร่ืองจกัร 

33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและ
อปุกรณ์   

615 45401 งานไม้และงานปพูืน้ 43302 การปพูืน้และผนงั   
616 45402 งานทาสแีละงานตกแตง่อาคาร 43301 การติดตัง้สว่นประกอบอาคารและ 

การตกแตง่ภายใน   
617 45402 งานทาสแีละงานตกแตง่อาคาร 43303 การทาส ี   
618 45402 งานทาสแีละงานตกแตง่อาคาร 43309 การตกแตง่อาคารให้เสร็จสมบรูณ์

อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
619 45500 การให้เชา่เคร่ืองอปุกรณ์ทีใ่ช้ 

ในงานก่อสร้างหรือรือ้ถอน  
โดยมีผู้ควบคมุ 

43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  
620 50101 การขายสง่ยานยนต์ 45101 การขายยานยนต์ใหมช่นดิรถยนต์นัง่

สว่นบคุคล รถกระบะ รถตู้ และ 
รถขนาดเลก็ที่คล้ายกนั   

621 50101 การขายสง่ยานยนต์ 45102 การขายยานยนต์ใหมช่นดิรถบรรทกุ
และยานยนต์หนกัอื่นๆ   

622 50101 การขายสง่ยานยนต์ 45103 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นัง่
สว่นบคุคล รถกระบะ รถตู้  และ 
รถขนาดเลก็ที่คล้ายกนั   

623 50101 การขายสง่ยานยนต์ 45104 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทกุ
และยานยนต์หนกัอื่นๆ   

624 50102 การขายปลกียานยนต์ 45101 การขายยานยนต์ใหมช่นดิรถยนต์นัง่
สว่นบคุคล รถกระบะ รถตู้ และ 
รถขนาดเลก็ที่คล้ายกนั   

625 50102 การขายปลกียานยนต์ 45102 การขายยานยนต์ใหมช่นดิรถบรรทกุ
และยานยนต์หนกัอื่นๆ   

626 50102 การขายปลกียานยนต์ 45103 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นัง่
สว่นบคุคล รถกระบะ รถตู้  และ 
รถขนาดเลก็ที่คล้ายกนั   

627 50102 การขายปลกียานยนต์ 45104 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทกุ
และยานยนต์หนกัอื่นๆ   
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628 50200 การบ ารุงรักษาและ 
การซอ่มแซมยานยนต์ 

45201 การบ ารุงรักษาและการซอ่มระบบ
เคร่ืองยนต์และชิน้สว่นยานยนต์   

629 50200 การบ ารุงรักษาและ 
การซอ่มแซมยานยนต์ 

45202 การบ ารุงรักษาและการซอ่มตวัถงั
ประตหูน้าตา่งและอื่นๆ ที่คล้ายกนั   

630 50200 การบ ารุงรักษาและ 
การซอ่มแซมยานยนต์ 

45203 การบ ารุงรักษายานยนต์ทัว่ไป 
  

631 50301 การขายสง่อะไหลแ่ละ 
ชิน้สว่นอปุกรณ์ยานยนต์ 

45301 การขายสง่ชิน้สว่นและ 
อปุกรณ์เสริมใหมข่องยานยนต์   

632 50301 การขายสง่อะไหลแ่ละ 
ชิน้สว่นอปุกรณ์ยานยนต์ 

45303 การขายสง่และขายปลกีชิน้สว่นและ
อปุกรณ์เสริมเกา่ของยานยนต์   

633 50302 การขายปลกีอะไหลแ่ละ
ชิน้สว่นอปุกรณ์ยานยนต์ 

45302 การขายปลกีชิน้สว่นและ 
อปุกรณ์เสริมใหมข่องยานยนต์   

634 50302 การขายปลกีอะไหลแ่ละ
ชิน้สว่นอปุกรณ์ยานยนต์ 

45303 การขายสง่และขายปลกีชิน้สว่นและ
อปุกรณ์เสริมเกา่ของยานยนต์   

635 50401 การขายสง่จกัรยานยนต์ 
อะไหลแ่ละชิน้สว่นอปุกรณ์ 
ที่เก่ียวข้อง 

45401 การขายจกัรยานยนต์ 

  
636 50401 การขายสง่จกัรยานยนต์ 

อะไหลแ่ละชิน้สว่นอปุกรณ์ 
ที่เก่ียวข้อง 

45402 การขายสง่ชิน้สว่นและ 
อปุกรณ์เสริมใหมข่องจกัรยานยนต์ 

  
637 50401 การขายสง่จกัรยานยนต์ 

อะไหลแ่ละชิน้สว่นอปุกรณ์ 
ที่เก่ียวข้อง 

45404 การขายสง่และปลกีชิน้สว่นและ
อปุกรณ์เสริมเกา่ของจกัรยานยนต์ 

  
638 50402 การขายปลกีจกัรยานยนต์ 

อะไหลแ่ละชิน้สว่นอปุกรณ์ 
ที่เก่ียวข้อง 

45401 การขายจกัรยานยนต์ 

  
639 50402 การขายปลกีจกัรยานยนต์ 

อะไหลแ่ละชิน้สว่นอปุกรณ์ 
ที่เก่ียวข้อง 

45403 การขายปลกีชิน้สว่นและ 
อปุกรณ์เสริมใหมข่องจกัรยานยนต์ 

  
640 50402 การขายปลกีจกัรยานยนต์ 

อะไหลแ่ละชิน้สว่นอปุกรณ์ 
ที่เก่ียวข้อง 

45404 การขายสง่และปลกีชิน้สว่นและ
อปุกรณ์เสริมเกา่ของจกัรยานยนต์ 

  
  



 

 
499 

ล ำดับ 
TSIC 
2544 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

TSIC 
2552 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

หมำยเหตุ 

641 50403 การซอ่มแซมจกัรยานยนต์ 45405 การบ ารุงรักษาและการซอ่ม
จกัรยานยนต์   

642 50500 การขายปลกีน า้มนัเชือ้เพลงิ 
สถานีน า้มนั 

47300 การขายปลกีเชือ้เพลงิยานยนต์ 
ในร้านค้าเฉพาะ (สถานี ป๊ัม)   

643 51100 การขายสง่โดยได้รับ
คา่ธรรมเนียม หรือ 
โดยการท าสญัญา 

46101 การขายสง่วตัถดุิบทางการเกษตรและ
สตัว์มีชีวิตโดยได้รับคา่ตอบแทนหรือ
ตามสญัญาจ้าง   

644 51100 การขายสง่โดยได้รับ
คา่ธรรมเนียม หรือ 
โดยการท าสญัญา 

46102 การขายสง่อาหารเคร่ืองดืม่และยาสบู
โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือ 
ตามสญัญาจ้าง   

645 51100 การขายสง่โดยได้รับ
คา่ธรรมเนียม หรือ 
โดยการท าสญัญา 

46103 การขายสง่สิง่ทอเสือ้ผ้ารองเท้า 
เคร่ืองหนงัและของใช้ในครัวเรือนโดย
ได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง   

646 51100 การขายสง่โดยได้รับ
คา่ธรรมเนียม หรือ 
โดยการท าสญัญา 

46104 การขายสง่คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองมือ
สือ่สารโดยได้รับคา่ตอบแทนหรือ 
ตามสญัญาจ้าง   

647 51100 การขายสง่โดยได้รับ
คา่ธรรมเนียม หรือ 
โดยการท าสญัญา 

46105 การขายสง่เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมโดย
ได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

  
648 51100 การขายสง่โดยได้รับ

คา่ธรรมเนียม หรือ 
โดยการท าสญัญา 

46106 การขายสง่เชือ้เพลงิสนิแร่โลหะโดย
ได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

  
649 51100 การขายสง่โดยได้รับ

คา่ธรรมเนียม หรือ 
โดยการท าสญัญา 

46107 การขายสง่วสัดทุี่ใช้ในการก่อสร้าง
ผลติภณัฑ์โลหะอปุกรณ์ระบบทอ่โดย
ได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง   

650 51100 การขายสง่โดยได้รับ
คา่ธรรมเนียม หรือ 
โดยการท าสญัญา 

46108 การขายสง่สนิค้าเฉพาะอยา่งอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่นโดยได้รับ
คา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง   
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651 51100 การขายสง่โดยได้รับ
คา่ธรรมเนียม หรือ 
โดยการท าสญัญา 

46109 การขายสง่สนิค้าทัว่ไปโดยได้รับ
คา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

  
652 51211 การขายสง่วตัถดุิบ 

ทางการเกษตร 
46201 การขายสง่ข้าวเปลอืกและธญัพืชอื่นๆ 

  
653 51211 การขายสง่วตัถดุิบ 

ทางการเกษตร 
46202 การขายสง่พืชน า้มนัท่ีใช้ในการผลติ

น า้มนัพืช   
654 51211 การขายสง่วตัถดุิบ 

ทางการเกษตร 
46205 การขายสง่ดอกไม้ต้นไม้และ 

เมลด็พนัธุ์พืช   
655 51212 การขายสง่สตัว์ที่มีชีวิต 46204 การขายสง่สตัว์มีชีวิต   
656 51213 การขายสง่อาหารสตัว์ 46206 การขายสง่อาหารสตัว์   
657 51219 การขายสง่วตัถดุิบ 

ทางการเกษตรอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

46209 การขายสง่วตัถดุิบอื่นๆ 
 ทางการเกษตร  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

658 51221 การขายสง่ข้าวและ 
ผลติภณัฑ์จากโรงสข้ีาว 

46315 การขายสง่ข้าวและผลติภณัฑ์ 
ที่ได้จากการโรงสข้ีาว   

659 51222 การขายสง่ผลไม้และผกั 46313 การขายสง่ผกัและผลไม้   
660 51223 การขายสง่เนือ้สตัว์และ

ผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์ 
46311 การขายสง่เนือ้สตัว์และ 

ผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์   
661 51224 การขายสง่ปลาและ 

ผลติภณัฑ์สตัว์น า้และสาหร่าย 
46312 การขายสง่ปลาและผลติภณัฑ์สตัว์น า้ 

  
662 51225 การขายสง่ผลติภณัฑ์ขนมปัง 

ไข ่น า้มนัและไขมนัท่ีใช้ 
ในการบริโภค 

46316 การขายสง่ผลติภณัฑ์ขนมอบไขน่ า้มนั
และไขมนัท่ีใช้ในการบริโภค 

  
663 51226 การขายสง่ผลติภณัฑ์นม 46209 การขายสง่วตัถดุิบอื่นๆ ทางการ 

เกษตร ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
664 51226 การขายสง่ผลติภณัฑ์นม 46314 การขายสง่ผลติภณัฑ์นม   
665 51227 การขายสง่น า้ตาล ช็อกโกแลต 

และขนมชนิดเคลอืบและ 
มีไส้เป็นน า้ตาล 

46317 การขายสง่น า้ตาลช็อกโกแลตและ
ลกูกวาด 

  
666 51228 การขายสง่กาแฟ ชา และโกโก้ 46318 การขายสง่กาแฟชาโกโก้   
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667 51229 การขายสง่อาหารอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

46313 การขายสง่ผกัและผลไม้ 
  

668 51229 การขายสง่อาหารอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

46319 การขายสง่ผลติภณัฑ์อาหารอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

669 51231 การขายสง่เคร่ืองดืม่ 
ชนิดไมม่ีแอลกอฮอล ์

46322 การขายสง่เคร่ืองดืม่ที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ 
  

670 51232 การขายสง่เบยีร์ ไวน์ และ
เคร่ืองดื่มชนดิที่มีแอลกอฮอล์ 

46321 การขายสง่เคร่ืองดืม่ที่มีแอลกอฮอล์ 
  

671 51233 การขายสง่ยาสบูและ
ผลติภณัฑ์ยาสบู 

46203 การขายสง่ยาสบูท่ียงัไมเ่ป็น
ผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป   

672 51233 การขายสง่ยาสบูและ
ผลติภณัฑ์ยาสบู 

46323 การขายสง่ผลติภณัฑ์ยาสบู 
  

673 51311 การขายสง่สนิค้าสิง่ทอสิง่ถกั 
ยกเว้นเสือ้ผ้า 

46411 การขายสง่ด้ายและผ้า 
  

674 51311 การขายสง่สนิค้าสิง่ทอสิง่ถกั 
ยกเว้นเสือ้ผ้า 

46412 การขายสง่ของใช้ในครัวเรือน 
ที่ท าจากสิง่ทอ   

675 51312 การขายสง่สนิค้าเสือ้ผ้า  
เคร่ืองแตง่กายและ
สว่นประกอบของ 
เคร่ืองแตง่กาย 

46413 การขายสง่อปุกรณ์ตดัเย็บ 

  
676 51312 การขายสง่สนิค้าเสือ้ผ้า  

เคร่ืองแตง่กายและ
สว่นประกอบของ 
เคร่ืองแตง่กาย 

46414 การขายสง่เสือ้ผ้า 

  
677 51313 การขายสง่กระเป๋าและรองเท้า 46415 การขายสง่รองเท้า   
678 51313 การขายสง่กระเป๋าและรองเท้า 46493 การขายสง่เคร่ืองหนงัและ 

เคร่ืองใช้ส าหรับการเดินทาง   
679 51391 การขายสง่เคร่ืองเรือนและ

เคร่ืองตกแตง่บ้าน 
46494 การขายสง่เฟอร์นเิจอร์ 

ชนิดใช้ในครัวเรือน   
680 51392 การขายสง่เคร่ืองดินเผา  

เคร่ืองแก้ว และเคร่ืองครัว 
46495 การขายสง่เคร่ืองดินเผาเคร่ืองแก้ว

และเคร่ืองครัว   
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681 51393 การขายสง่เคร่ืองเงิน เคร่ืองถม 
เคร่ืองเขิน และโบราณวตัถ ุ 
รวมภาชนะที่ท าจากไม้ กก 
หวาย และพลาสติก 

46439 การขายสง่สนิค้าวฒันธรรมและ
นนัทนาการอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น 

  
682 51393 การขายสง่เคร่ืองเงิน เคร่ืองถม 

เคร่ืองเขิน และโบราณวตัถ ุ 
รวมภาชนะที่ท าจากไม้ กก 
หวาย และพลาสติก 

46499 การขายสง่สนิค้าในครัวเรือนอ่ืนๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  
683 51394 การขายสง่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ในครัวเรือน 
46421 การขายสง่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน   
684 51394 การขายสง่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ในครัวเรือน 
46422 การขายสง่อปุกรณ์ส าหรับ 

ให้แสงสวา่ง   
685 51394 การขายสง่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ในครัวเรือน 
46432 การขายสง่สือ่บนัทกึเสยีงและ 

วีดิทศัน์ที่บนัทกึข้อมลูแล้ว   
686 51394 การขายสง่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ในครัวเรือน 
46510 การขายสง่คอมพิวเตอร์อปุกรณ์ 

ตอ่พว่งคอมพวิเตอร์และซอฟต์แวร์   
687 51394 การขายสง่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ในครัวเรือน 
46521 การขายสง่อปุกรณ์และ 

ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส ์   
688 51395 การขายสง่สนิค้าทาง 

เภสชักรรมและเวชภณัฑ์ 
46441 การขายสง่สนิค้าทางเภสชัภณัฑ์และ

ทางการแพทย์   
689 51395 การขายสง่สนิค้าทาง 

เภสชักรรมและเวชภณัฑ์ 
46442 การขายสง่เคร่ืองหอม 

  
690 51395 การขายสง่สนิค้าทาง 

เภสชักรรมและเวชภณัฑ์ 
46443 การขายสง่เคร่ืองส าอาง 

  
691 51395 การขายสง่สนิค้าทาง 

เภสชักรรมและเวชภณัฑ์ 
46499 การขายสง่สนิค้าในครัวเรือนอ่ืนๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
692 51396 การขายสง่กระดาษ หนงัสอื 

และเคร่ืองเขียน 
46431 การขายสง่หนงัสอืหนงัสอืพมิพ์และ

เคร่ืองเขียน   
693 51396 การขายสง่กระดาษ หนงัสอื 

และเคร่ืองเขียน 
46694 การขายสง่บรรจภุณัฑ์ 

ชนิดใช้ในทางอตุสาหกรรม   
694 51397 การขายสง่เคร่ืองกีฬา เกม และ

ของเลน่ 
46433 การขายสง่เคร่ืองกีฬา 
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695 51397 การขายสง่เคร่ืองกีฬา เกม และ
ของเลน่ 

46434 การขายสง่เกมและของเลน่ 
  

696 51398 การขายสง่เพชรพลอยและ 
หินมีคา่ 

46492 การขายสง่นาฬิกาและเคร่ืองประดบั 
  

697 51399 การขายสง่สนิค้าประเภทอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

46439 การขายสง่สนิค้าวฒันธรรมและ
นนัทนาการอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

698 51399 การขายสง่สนิค้าประเภทอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

46491 การขายสง่อปุกรณ์ถ่ายภาพและ 
ทศันศาสตร์   

699 51399 การขายสง่สนิค้าประเภทอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

46492 การขายสง่นาฬิกาและเคร่ืองประดบั 
  

700 51399 การขายสง่สนิค้าประเภทอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

46493 การขายสง่เคร่ืองหนงัและ 
เคร่ืองใช้ส าหรับการเดินทาง   

701 51399 การขายสง่สนิค้าประเภทอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

46499 การขายสง่สนิค้าในครัวเรือนอ่ืนๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

702 51399 การขายสง่สนิค้าประเภทอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

46696 การขายสง่สนิค้าเก่ียวกบั 
อาวธุยทุโธปกรณ์   

703 51399 การขายสง่สนิค้าประเภทอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

46699 การขายสง่ผลติภณัฑ์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

704 51410 การขายสง่เชือ้เพลงิแข็ง 
เชือ้เพลงิเหลว แก๊ส และ
ผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง 

46611 การขายสง่เชือ้เพลงิแข็ง 

  
705 51410 การขายสง่เชือ้เพลงิแข็ง 

เชือ้เพลงิเหลว แก๊ส และ
ผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง 

46612 การขายสง่เชือ้เพลงิเหลว 

  
706 51410 การขายสง่เชือ้เพลงิแข็ง 

เชือ้เพลงิเหลว แก๊ส และ
ผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง 

46613 การขายสง่เชือ้เพลงิก๊าซ 
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707 51410 การขายสง่เชือ้เพลงิแข็ง 
เชือ้เพลงิเหลว แก๊ส และ
ผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง 

46614 การขายสง่ผลติภณัฑ์ที่ได้จากการ
กลัน่ปิโตรเลยีม 

  
708 51420 การขายสง่โลหะ และแร่โลหะ 46621 การขายสง่แร่โลหะท่ีเป็นเหลก็และ

นอกกลุม่เหลก็   
709 51420 การขายสง่โลหะ และแร่โลหะ 46622 การขายสง่เหลก็เหลก็กล้าและ 

โลหะท่ีนอกกลุม่เหลก็ขัน้มลูฐาน   
710 51431 การขายสง่วสัดกุ่อสร้าง 46631 การขายสง่อิฐหินปนูทรายและ

ผลติภณัฑ์คอนกรีต   
711 51431 การขายสง่วสัดกุ่อสร้าง 46632 การขายสง่ไม้และผลติภณัฑ์จาก 

ไม้แปรรูปขัน้ต้น   
712 51431 การขายสง่วสัดกุ่อสร้าง 46633 การขายสง่สทีาน า้มนัชกัเงาและ 

แลกเกอร์   
713 51431 การขายสง่วสัดกุ่อสร้าง 46639 การขายสง่วสัดกุ่อสร้างอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
714 51432 การขายสง่อปุกรณ์เก่ียวกบั 

การวางทอ่และเคร่ืองสขุภณัฑ์ 
46634 การขายสง่อปุกรณ์การวางทอ่และ

เคร่ืองสขุภณัฑ์   
715 51439 การขายสง่วสัดกุ่อสร้างอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
46639 การขายสง่วสัดกุ่อสร้างอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
716 51491 การขายสง่เคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน 46499 การขายสง่สนิค้าในครัวเรือนอ่ืนๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
717 51491 การขายสง่เคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน 46696 การขายสง่สนิค้าเก่ียวกบั 

อาวธุยทุโธปกรณ์   
718 51491 การขายสง่เคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน 46691 การขายสง่เคมีภณัฑ์ทางอตุสาหกรรม   
719 51491 การขายสง่เคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน 46692 การขายสง่ปุ๋ ยและเคมีภณัฑ์ 

ทางการเกษตร   
720 51491 การขายสง่เคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน 46693 การขายสง่ยางพาราและ 

พลาสติกขัน้ต้น   
721 51492 การขายสง่ผลติภณัฑ์ 

สนิค้าขัน้กลางอื่นๆ 
46693 การขายสง่ยางพาราและ 

พลาสติกขัน้ต้น   
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722 51492 การขายสง่ผลติภณัฑ์สนิค้า 
ขัน้กลางอื่นๆ 

46699 การขายสง่ผลติภณัฑ์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

723 51493 การขายสง่ของที่ไมใ่ช้แล้ว 46695 การขายสง่ของเสยีและเศษวสัด ุ
เพื่อน ากลบัมาใช้ใหม ่   

724 51501 การขายสง่เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ทางการเกษตร 

46530 การขายสง่เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และ
เคร่ืองใช้ทางการเกษตร   

725 51502 การขายสง่อปุกรณ์การขนสง่ 46591 การขายสง่อปุกรณ์ขนสง่ (ยกเว้น 
ยานยนต์จกัรยานยนต์และจกัรยาน)   

726 51502 การขายสง่อปุกรณ์การขนสง่ 46599 การขายสง่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

727 51503 การขายสง่เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์งานวิศวกรรมโยธา 
งานเหมืองแร่และงานก่อสร้าง 

46592 การขายสง่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
งานวศิวกรรมโยธางานเหมืองแร่และ
งานก่อสร้าง   

728 51504 การขายสง่เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ที่ใช้ในงาน
อตุสาหกรรม 

46593 การขายสง่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
เพื่อใช้ในงานอตุสาหกรรม 

  
729 51504 การขายสง่เคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์ที่ใช้ในงาน
อตุสาหกรรม 

46599 การขายสง่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  
730 51509 การขายสง่เคร่ืองจกัรและ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

46522 การขายสง่โทรศพัท์และ 
อปุกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคม 

  
731 51509 การขายสง่เคร่ืองจกัรและ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

46594 การขายสง่เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และ
เฟอร์นิเจอร์ชนดิใช้ในส านกังาน 

  
732 51509 การขายสง่เคร่ืองจกัรและ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

46599 การขายสง่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  
733 51900 การขายสง่สนิค้าหลายชนิด 46900 การขายสง่สนิค้าทัว่ไป   
734 52111 ซูปเปอร์มาร์เก็ต Supermarket 47111 ซุปเปอร์มาร์เก็ต   
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735 52112 ดิสเคานต์สโตร์  
Discount Store 

47112 ดิสเคาท์สโตร์/ซุปเปอร์เซ็นเตอร์/
ไฮเปอร์มาร์เก็ต   

736 52113 ร้านสะดวกซือ้  
Convenient Store 

47113 ร้านสะดวกซือ้/มินิมาร์ท 
  

737 52114 ร้านขายของช า Grocery Store 47114 ร้านขายของช า   
738 52114 ร้านขายของช า Grocery Store 47214 ร้านขายปลกีข้าวและผลติภณัฑ์ 

ที่ได้จากการสข้ีาว   
739 52190 การขายปลกีสนิค้าทัว่ไปอื่นๆ 

หรือ ห้างสรรพสนิค้า 
47190 การขายปลกีสนิค้าอื่นๆ  

ในร้านค้าทัว่ไป   
740 52201 ร้านขายปลกีผกัและผลไม้ 47213 ร้านขายปลกีผกัและผลไม้   
741 52202 ร้านขายปลกีปลาและ

ผลติภณัฑ์สตัว์น า้และ 
สาหร่ายทะเล 

47212 ร้านขายปลกีปลาและ 
ผลติภณัฑ์สตัว์น า้ 

  
742 52203 ร้านขายปลกีเนือ้สตัว์ และ

ผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์ 
47211 ร้านขายปลกีเนือ้สตัว์และ 

ผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์   
743 52204 ร้านขายปลกีผลติภณัฑ์ขนมปัง 47215 ร้านขายปลกีผลติภณัฑ์ขนมอบ   
744 52205 ร้านขายปลกีเคร่ืองดื่ม 47221 ร้านขายปลกีเคร่ืองดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์   
745 52205 ร้านขายปลกีเคร่ืองดื่ม 47222 ร้านขายปลกีเคร่ืองดื่ม 

ที่ไมม่ีแอลกอฮอล ์   
746 52206 ร้านขายปลกีผลติภณัฑ์ยาสบู 47230 การขายปลกีผลติภณัฑ์ยาสบู 

ในร้านค้าเฉพาะ   
747 52209 ร้านขายปลกีอาหารอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
47213 ร้านขายปลกีผกัและผลไม้ 

  
748 52209 ร้านขายปลกีอาหารอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
47219 ร้านขายปลกีอาหารอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
749 52311 ร้านขายปลกีสนิค้าทาง 

เภสชักรรม เวชภณัฑ์ และ 
สนิค้าทางการแพทย์ 

47721 ร้านขายปลกีสนิค้าทางเภสชัภณัฑ์
และเวชภณัฑ์ 

  
750 52312 ร้านขายปลกีเคร่ืองส าอาง 47722 ร้านขายปลกีเคร่ืองหอม   
751 52312 ร้านขายปลกีเคร่ืองส าอาง 47723 ร้านขายปลกีเคร่ืองส าอาง   
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752 52312 ร้านขายปลกีเคร่ืองส าอาง 47739 ร้านขายปลกีสนิค้าใหมอ่ื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ือื่น   

753 52321 ร้านขายปลกีสิง่ทอสิง่ถกั 47511 การขายปลกีด้ายและผ้า   
754 52321 ร้านขายปลกีสิง่ทอสิง่ถกั 47512 ร้านขายปลกีของใช้ในครัวเรือน 

ที่ท าจากสิง่ทอ   
755 52322 ร้านขายปลกีเสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่

กาย และสว่นประกอบของ
เคร่ืองแตง่กาย 

47513 ร้านขายปลกีอปุกรณ์ตดัเย็บ 

  
756 52322 ร้านขายปลกีเสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่

กาย และสว่นประกอบของ
เคร่ืองแตง่กาย 

47711 ร้านขายปลกีเสือ้ผ้า 

  
757 52323 ร้านขายปลกีรองเท้า 47712 ร้านขายปลกีรองเท้า   
758 52324 ร้านขายปลกีผลติภณัฑ์หนงั 

ยกเว้น รองเท้า 
47713 ร้านขายปลกีเคร่ืองหนงั  

ยกเว้น รองเท้า   
759 52331 ร้านขายปลกีเคร่ืองเรือน และ

เคร่ืองตกแตง่บ้านเรือน 
47591 ร้านขายปลกีเฟอร์นิเจอร์ 

ชนิดใช้ในครัวเรือน   
760 52332 ร้านขายปลกีเคร่ืองดินเผา 

เคร่ืองแก้ว และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เก่ียวกบัการครัว 

47592 ร้านขายปลกีเคร่ืองดินเผาเคร่ืองแก้ว
และเคร่ืองครัว 

  
761 52333 ร้านขายปลกีผลติภณัฑ์ 

งานฝีมือคนไทย 
47530 การขายปลกีพรมพรมหนาวสัดปิุดฝา

ผนงัและปพูืน้ในร้านค้าเฉพาะ   
762 52333 ร้านขายปลกีผลติภณัฑ์ 

งานฝีมือคนไทย 
47691 ร้านขายปลกีผลติภณัฑ์งานฝีมือคน

ไทยและของที่ระลกึ   
763 52334 ร้านขายปลกีเคร่ืองจกัรและ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน 
ครัวเรือนอ่ืนๆ 

47595 ร้านขายปลกีเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ชนิดในครัวเรือน 

  
764 52335 ร้านขายปลกีวิทยแุละโทรทศัน์ 47412 ร้านขายปลกีเคร่ืองเลน่วดีิโอเกมและ

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป   
765 52335 ร้านขายปลกีวิทยแุละโทรทศัน์ 47420 การขายปลกีอปุกรณ์ที่เก่ียวกบัภาพ

และเสยีงในร้านเฉพาะ   
766 52336 ร้านขายปลกีอปุกรณ์ไฟฟ้า 

แสงสวา่ง 
47593 ร้านขายปลกีอปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้

แสงสวา่ง   
767 52341 ร้านขายปลกีวสัดกุ่อสร้าง 47524 ร้านขายปลกีวสัดกุ่อสร้างอื่นๆ   
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768 52341 ร้านขายปลกีวสัดกุ่อสร้าง 47525 ร้านขายปลกีวสัดกุ่อสร้างหลายชนิด
รวมถงึวสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองมือชนิด
น าไปใช้ท างานได้ด้วยตวัเอง   

769 52342 ร้านขายปลกีเคร่ืองโลหะ 47521 ร้านขายปลกีเคร่ืองโลหะ   
770 52343 ร้านขายปลกีส ีน า้มนัชกัเงา 

และแลกเกอร์ 
47522 ร้านขายปลกีสทีาน า้มนัชกัเงาและ

แลกเกอร์   
771 52344 ร้านขายปลกี ทอ่  

เคร่ืองประกอบทอ่ และ 
เคร่ืองสขุภณัฑ์ 

47523 ร้านขายปลกีอปุกรณ์การวางทอ่และ
เคร่ืองสขุภณัฑ์ 

  
772 52391 ร้านขายปลกีเคร่ืองใช้

ส านกังาน 
47411 ร้านขายปลกีคอมพวิเตอร์และ 

อปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพวิเตอร์   
773 52391 ร้านขายปลกีเคร่ืองใช้

ส านกังาน 
47412 ร้านขายปลกีเคร่ืองเลน่วดีิโอเกมและ

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป   
774 52391 ร้านขายปลกีเคร่ืองใช้

ส านกังาน 
47413 ร้านขายปลกีอปุกรณ์การสือ่สาร

โทรคมนาคม   
775 52392 ร้านขายปลกีหนงัสอื 

หนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร และ
เคร่ืองเขียน 

47611 ร้านขายปลกีหนงัสอืหนงัสอืพิมพ์
วารสารและนิตยสาร 

  
776 52392 ร้านขายปลกีหนงัสอื 

หนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร และ
เคร่ืองเขียน 

47612 ร้านขายปลกีเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้
ส านกังาน 

  
777 52393 ร้านขายปลกีนาฬิกา แวน่ตา 

และอปุกรณ์การถา่ยรูป 
47413 ร้านขายปลกีอปุกรณ์การสือ่สาร

โทรคมนาคม   
778 52393 ร้านขายปลกีนาฬิกา แวน่ตา 

และอปุกรณ์การถา่ยรูป 
47731 ร้านขายปลกีนาฬิกาแวน่ตาและ

อปุกรณ์ถ่ายภาพ   
779 52394 ร้านขายปลกีเคร่ืองเพชรพลอย 47732 ร้านขายปลกีเคร่ืองประดบั   
780 52395 ร้านขายปลกีอปุกรณ์กีฬา เกม 

ของเลน่ และเคร่ืองดนตรี 
47594 ร้านขายปลกีอปุกรณ์เก่ียวกบั 

เคร่ืองดนตรี   
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781 52395 ร้านขายปลกีอปุกรณ์กีฬา เกม 
ของเลน่ และเคร่ืองดนตรี 

47630 การขายปลกีเคร่ืองกีฬา 
ในร้านค้าเฉพาะ   

782 52395 ร้านขายปลกีอปุกรณ์กีฬา เกม 
ของเลน่ และเคร่ืองดนตรี 

47640 การขายปลกีเกมและของเลน่ 
ในร้านค้าเฉพาะ   

783 52396 ร้านขายปลกีน า้มนัเชือ้เพลงิ 
รวมน า้มนั แก็ส และ 
เชือ้เพลงิชนิดตา่งๆ 

47300 การขายปลกีเชือ้เพลงิยานยนต์ 
ในร้านค้าเฉพาะ (สถานี ป๊ัม) 

  
784 52396 ร้านขายปลกีน า้มนัเชือ้เพลงิ 

รวมน า้มนั แก็ส และ 
เชือ้เพลงิชนิดตา่งๆ 

47735 ร้านขายปลกีก๊าซและเชือ้เพลงิอืน่ๆ
ส าหรับใช้ในครัวเรือน 

  
785 52397 ร้านขายปลกีดอกไม้ 47733 ร้านขายปลกีดอกไม้ต้นไม้และ

อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง   
786 52398 ร้านขายปลกีสตัว์เลีย้งและ

อปุกรณ์ที่เก่ียวเนื่องกนั 
47734 ร้านขายปลกีสตัว์เลีย้งและ 

อปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง   
787 52399 ร้านขายปลกีสนิค้าอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
47599 ร้านขายปลกีของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน 

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
788 52399 ร้านขายปลกีสนิค้าอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
47620 การขายปลกีสือ่บนัทกึเสยีงเพลงและ

สือ่บนัทกึวีดิทศัน์ในร้านค้าเฉพาะ   
789 52399 ร้านขายปลกีสนิค้าอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
47699 ร้านขายปลกีสนิค้าทางวฒันธรรม 

และนนัทนาการอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

790 52399 ร้านขายปลกีสนิค้าอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

47739 ร้านขายปลกีสนิค้าใหมอ่ื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ือื่น   

791 52400 การขายปลกีของใช้แล้ว หรือ
ของเกา่ในร้านค้า 

47741 ร้านขายปลกีวตัถโุบราณ 
  

792 52400 การขายปลกีของใช้แล้ว หรือ
ของเกา่ในร้านค้า 

47742 ร้านขายปลกีเคร่ืองแตง่กายรองเท้า
และเคร่ืองหนงัที่ใช้แล้ว   

  



 

 
510 

ล ำดับ 
TSIC 
2544 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

TSIC 
2552 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

หมำยเหตุ 

793 52400 การขายปลกีของใช้แล้ว หรือ
ของเกา่ในร้านค้า 

47743 ร้านขายปลกีคอมพวิเตอร์และ 
อปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมที่ใช้แล้ว   

794 52400 การขายปลกีของใช้แล้ว หรือ
ของเกา่ในร้านค้า 

47744 ร้านขายปลกีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน 
ที่ใช้แล้ว   

795 52400 การขายปลกีของใช้แล้ว หรือ
ของเกา่ในร้านค้า 

47745 ร้านขายปลกีหนงัสอืหนงัสอืพิมพ์
วารสารและนิตยสารที่ใช้แล้ว   

796 52400 การขายปลกีของใช้แล้ว หรือ
ของเกา่ในร้านค้า 

47749 ร้านขายปลกีสนิค้าใช้แล้วอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

797 52510 การขายปลกี โดยการสัง่ซือ้ 
ทางไปรษณีย์ 

47911 การขายปลกีโดยการรับสัง่สนิค้าทาง
ไปรษณีย์โทรทศัน์วิทย ุและโทรศพัท์   

798 52510 การขายปลกี โดยการสัง่ซือ้ 
ทางไปรษณีย์ 

47912 การขายปลกีทางอินเทอร์เนต็ 
  

799 52520 การขายปลกีตามแผงลอยและ
ตลาดสด 

47811 การขายปลกีผลติภณัฑ์อาหาร 
บนแผงลอยและตลาด   

800 52520 การขายปลกีตามแผงลอยและ
ตลาดสด 

47812 การขายปลกีเคร่ืองดืม่บนแผงลอย
และตลาด   

801 52520 การขายปลกีตามแผงลอยและ
ตลาดสด 

47813 การขายปลกีผลติภณัฑ์ยาสบู 
บนแผงลอยและตลาด   

802 52520 การขายปลกีตามแผงลอยและ
ตลาดสด 

47821 การขายปลกีสิง่ทอบนแผงลอยและ
ตลาด   

803 52520 การขายปลกีตามแผงลอยและ
ตลาดสด 

47822 การขายปลกีเสือ้ผ้ารองเท้าและ 
เคร่ืองหนงับนแผงลอยและตลาด   

804 52520 การขายปลกีตามแผงลอยและ
ตลาดสด 

47891 การขายปลกีคอมพิวเตอร์และ 
อปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม  
บนแผงลอยและตลาด   

805 52520 การขายปลกีตามแผงลอยและ
ตลาดสด 

47892 การขายปลกีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน 
บนแผงลอยและตลาด   

  



 

 
511 

ล ำดับ 
TSIC 
2544 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

TSIC 
2552 

รำยละเอียดกิจกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ 

หมำยเหตุ 

806 52520 การขายปลกีตามแผงลอยและ
ตลาดสด 

47893 การขายปลกีหนงัสอืหนงัสอืพิมพ์
วารสารและนิตยสาร บนแผงลอย 
และตลาด   

807 52520 การขายปลกีตามแผงลอยและ
ตลาดสด 

47894 การขายปลกีสือ่บนัทกึเสยีงและ 
ภาพบนแผงลอยและตลาด   

808 52520 การขายปลกีตามแผงลอยและ
ตลาดสด 

47895 การขายปลกีสนิค้าทางเภสชัภณัฑ์
และเวชภณัฑ์ เคร่ืองหอมและ
เคร่ืองส าอางบนแผงลอยและตลาด   

809 52520 การขายปลกีตามแผงลอยและ
ตลาดสด 

47896 การขายปลกีนาฬิกา แวน่ตา เคร่ือง
เพชรพลอยบนแผงลอย และตลาด   

810 52520 การขายปลกีตามแผงลอยและ
ตลาดสด 

47897 การขายปลกีดอกไม้ต้นไม้สตัว์เลีย้ง
และอาหารส าหรับสตัว์เลีย้ง 
บนแผงลอยและตลาด   

811 52520 การขายปลกีตามแผงลอยและ
ตลาดสด 

47899 การขายปลกีสนิค้าอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
บนแผงลอยและตลาด   

812 52590 การขายปลกีสนิค้า 
นอกร้านค้าอื่นๆ 

47991 การขายตรง 
  

813 52590 การขายปลกีสนิค้า 
นอกร้านค้าอื่นๆ 

47999 การขายปลกีโดยไมม่ีร้าน  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

814 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

33110 การซอ่มผลติภณัฑ์โลหะประดิษฐ์ 
  

815 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

33121 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งานทัว่ไป 
  

816 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

33122 การซอ่มเคร่ืองจกัร 
ที่ใช้งานเฉพาะอยา่ง   

817 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

33131 การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองมอื 
ที่ใช้ในการวดัการทดสอบการน าร่อง
และอปุกรณ์การควบคมุ   

818 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

33132 การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองฉายรังสี
และเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส ์
ทางการแพทย์และ 
ทางการบ าบดัรักษา   
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819 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

33133 การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองมอืทาง
ทศันศาสตร์และอปุกรณ์ทางถ่ายภาพ   

820 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

33141 การซอ่มมอเตอร์ไฟฟ้าเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและ 
อปุกรณ์ควบคมุและจา่ยไฟฟ้า   

821 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

33142 การซอ่มแบตเตอร่ีและ 
หม้อสะสมไฟฟ้า   

822 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

33149 การซอ่มอปุกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

823 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

33159 การซอ่มอปุกรณ์ขนสง่อื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น (ยกเว้น ยานยนต์)   

824 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

33190 การซอ่มอปุกรณ์อื่นๆ 
  

825 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

95210 การซอ่มเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส ์
ส าหรับผู้บริโภค   

826 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

95220 การซอ่มเคร่ืองใช้ในครัวเรือนและ
อปุกรณ์ส าหรับบ้านและสวน   

827 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

95230 การซอ่มรองเท้าและเคร่ืองหนงั 
  

828 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

95240 การซอ่มเฟอร์นิเจอร์และ 
ของตกแตง่บ้าน   

829 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

95291 การซอ่มนาฬิกา 
  

830 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

95292 การซอ่มเคร่ืองแตง่กาย 
  

831 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

95293 การซอ่มจกัรยานสองล้อ 
  

832 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

95294 การซอ่มเคร่ืองดนตรี 
  

833 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

95295 การซอ่มเคร่ืองกีฬา 
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834 52600 การซอ่มของใช้สว่นบคุคล และ
ของใช้ในครัวเรือน 

95299 การซอ่มของใช้สว่นบคุคลและ 
ของใช้ในครัวเรือนอ่ืนๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

835 52700 ขายสนิค้าหนึง่ต าบลหนึง่
ผลติภณัฑ์ (OTOP) 

  
Not Map 

836 55101 โรงแรม 55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชดุ   
837 55109 สถานท่ีอยูอ่าศยัอื่นๆ 55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชดุ   
838 55109 สถานท่ีอยูอ่าศยัอื่นๆ 55102 เกสต์เฮ้าส์   
839 55109 สถานท่ีอยูอ่าศยัอื่นๆ 55103 ที่พกัสมัผสัวฒันธรรมชนบท   
840 55109 สถานท่ีอยูอ่าศยัอื่นๆ 55109 กิจกรรมที่พกัแรมระยะสัน้อื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
841 55109 สถานท่ีอยูอ่าศยัอื่นๆ 55200 ลานตัง้คา่ยพกัแรม ที่จอดรถพว่งและ

ที่ตัง้ที่พกัแบบเคลือ่นท่ี   
842 55109 สถานท่ีอยูอ่าศยัอื่นๆ 55901 การบริการห้องพกัหรือที่พกัอาศยั

ส าหรับนกัเรียน/นกัศกึษา   
843 55109 สถานท่ีอยูอ่าศยัอื่นๆ 55909 การบริการท่ีพกัแรมประเภทอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
844 55201 บาร์ ไนต์คลบั คาเฟ่ 56301 การบริการด้านเคร่ืองดื่ม 

ที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลกัในร้าน   
845 55202 ภตัตาคาร ร้านขายอาหารและ

เคร่ืองดื่ม 
56101 การบริการด้านอาหารในภตัตาคาร/

ร้านอาหาร   
846 55202 ภตัตาคาร ร้านขายอาหารและ

เคร่ืองดื่ม 
56302 การบริการด้านเคร่ืองดื่ม 

ที่ไมม่ีแอลกอฮอล์เป็นหลกัในร้าน   
847 55209 สถานท่ีขายอาหารและ

เคร่ืองดื่มอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

56102 การบริการด้านอาหารบนแผงลอย
และตลาด 

  
848 55209 สถานท่ีขายอาหารและ

เคร่ืองดื่มอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

56103 การบริการด้านอาหาร 
โดยร้านอาหารแบบเคลือ่นท่ี 

  
849 55209 สถานท่ีขายอาหารและ

เคร่ืองดื่มอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

56210 การบริการด้านการจดัเลีย้ง 
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850 55209 สถานท่ีขายอาหารและ
เคร่ืองดื่มอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

56291 การบริการอาหารส าหรับกิจการขนสง่ 

  
851 55209 สถานท่ีขายอาหารและ

เคร่ืองดื่มอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

56292 การด าเนินงานของโรงอาหาร 

  
852 55209 สถานท่ีขายอาหารและ

เคร่ืองดื่มอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

56299 การบริการด้านอาหารอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  
853 55209 สถานท่ีขายอาหารและ

เคร่ืองดื่มอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

56303 การบริการด้านเคร่ืองดื่มบนแผงลอย
และตลาด 

  
854 55209 สถานท่ีขายอาหารและ

เคร่ืองดื่มอื่นๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

56304 การบริการด้านเคร่ืองดื่มโดยร้าน
เคลือ่นท่ี 

  
855 60100 การขนสง่ทางรถไฟ 49110 การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถไฟ 

ระหวา่งเมือง   
856 60100 การขนสง่ทางรถไฟ 49120 การขนสง่สนิค้าทางรถไฟ   
857 60211 การขนสง่ผู้ โดยสารในเขตเมือง

และปริมณฑล 
49201 การขนสง่ผู้ โดยสารด้วยรถโดยสาร

ประจ าทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล   
858 60211 การขนสง่ผู้ โดยสารในเขตเมือง

และปริมณฑล 
49310 การขนสง่ผู้ โดยสารในเขตเมืองและ

ปริมณฑล ยกเว้น ทางรถโดยสาร
ประจ าทาง   

859 60212 การขนสง่ด้วยรถยนต์โดยสาร
ประจ าทางระหวา่งกรุงเทพฯ 
กบัจงัหวดัอื่น 

49202 การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสาร
ประจ าทางระหวา่งกรุงเทพฯ  
กบัจงัหวดัอื่น   

860 60213 การขนสง่ด้วยรถยนต์โดยสาร
ประจ าทางระหวา่งจงัหวดั 

49203 การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสาร
ประจ าทางระหวา่งจงัหวดั   

861 60214 การขนสง่ด้วยรถยนต์โดยสาร
ประจ าทางในชนบท 

49204 การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสาร
ประจ าทางในชนบท   
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862 60219 การขนสง่โดยสารทางบก 
ที่มีตารางเวลา  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

49209 การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสาร
ประจ าทางอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

863 60221 บริการขนสง่ด้วยรถยนต์รับจ้าง
ขนาดใหญ่ 

49321 การขนสง่ผู้ โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/
แท็กซี ่   

864 60222 บริการขนสง่ด้วยรถยนต์รับจ้าง
ขนาดเลก็ 

49321 การขนสง่ผู้ โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/
แท็กซี ่   

865 60223 บริการขนสง่ด้วยรถสามล้อ
เคร่ืองและจกัรยานยนต์รับจ้าง 

49322 การขนสง่ผู้ โดยสารโดยรถสามล้อ
เคร่ืองและจกัรยานยนต์รับจ้าง   

866 60229 การขนสง่ผู้ โดยสารทางบก 
ที่ไมม่ีตารางเวลา  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

49329 การขนสง่ผู้ โดยสารทางบกอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  
867 60230 การขนสง่สนิค้าทางถนน 49331 การขนสง่สนิค้าแชเ่ย็นหรือ 

แช่แข็งทางถนน   
868 60230 การขนสง่สนิค้าทางถนน 49332 การขนสง่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 

ทางถนน   
869 60230 การขนสง่สนิค้าทางถนน 49333 การขนสง่ของเหลวหรือก๊าซ  

(ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน   
870 60230 การขนสง่สนิค้าทางถนน 49334 การขนสง่สนิค้าที่บรรจใุน 

ตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน   
871 60230 การขนสง่สนิค้าทางถนน 49339 การขนสง่สนิค้าอื่นๆ ทางถนน 

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
872 60300 การขนสง่ทางระบบทอ่ล าเลยีง 49400 การขนสง่ทางระบบทอ่ล าเลยีง   
873 61100 การขนสง่ทางทะเลและ 

ทะเลชายฝ่ัง 
50111 การขนสง่ผู้ โดยสารทางทะเลและ 

ตามแนวชายฝ่ังทะเลโดยเรือโดยสาร
ข้ามฟาก   

874 61100 การขนสง่ทางทะเลและ 
ทะเลชายฝ่ัง 

50112 การขนสง่ผู้ โดยสารทางทะเลและ 
ตามแนวชายฝ่ังทะเลโดยเรือทอ่งเที่ยว
หรือเรือโดยสารทศันาจรขนาดใหญ่   
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875 61100 การขนสง่ทางทะเลและ 
ทะเลชายฝ่ัง 

50119 การขนสง่ผู้ โดยสารทางทะเลและ 
ตามแนวชายฝ่ังทะเลโดยเรืออื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

876 61100 การขนสง่ทางทะเลและ 
ทะเลชายฝ่ัง 

50121 การขนสง่สนิค้าทางทะเลและ 
ตามแนวชายฝ่ังทะเล   

877 61100 การขนสง่ทางทะเลและ 
ทะเลชายฝ่ัง 

50122 การบริการลากจงูและดนั เรือล าเลยีง/
สิง่ก่อสร้างลอยน า้ ท่ีด าเนินการ 
ทางทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล   

878 61200 การขนสง่ทางน า้
ภายในประเทศ 

50211 การขนสง่ผู้ โดยสารทางน า้
ภายในประเทศโดยเรือโดยสาร 
ข้ามฟาก   

879 61200 การขนสง่ทางน า้
ภายในประเทศ 

50212 การขนสง่ผู้ โดยสารทางน า้
ภายในประเทศโดยเรือทศันาจร 
หรือเรือส าราญกีฬา   

880 61200 การขนสง่ทางน า้
ภายในประเทศ 

50219 การขนสง่ผู้ โดยสารทางน า้
ภายในประเทศโดยเรืออื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

881 61200 การขนสง่ทางน า้
ภายในประเทศ 

50221 การขนสง่ทางน า้ภายในประเทศ 
  

882 61200 การขนสง่ทางน า้
ภายในประเทศ 

50222 การบริการลากจงูหรือการดนั  
เรือล าเลยีง และสิง่ก่อสร้างลอยน า้ 
ที่ด าเนินการทางน า้ภายในประเทศ   

883 62100 การขนสง่ทางอากาศ 
ที่มีตารางเวลา 

51101 การขนสง่ผู้ โดยสารทางอากาศ 
ที่มีตารางเวลา   

884 62100 การขนสง่ทางอากาศ 
ที่มีตารางเวลา 

51201 การขนสง่สนิค้าทางอากาศ 
ที่มีตารางเวลา   

885 62200 การขนสง่ทางอากาศ 
ที่ไมม่ีตารางเวลา 

51102 การขนสง่ผู้ โดยสารทางอากาศ 
ที่ไมม่ีตารางเวลา   

886 62200 การขนสง่ทางอากาศ 
ที่ไมม่ีตารางเวลา 

51202 การขนสง่สนิค้าทางอากาศ 
ที่ไมม่ีตารางเวลา   

887 63009 การขนสง่และขนถา่ยสนิค้า 
รวมถงึคนโดยสาร 

49323 การขนสง่และขนถา่ยสนิค้า  
รวมถงึคนโดยสาร   
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888 63010 การขนถา่ยสนิค้า 52241 การขนถา่ยสนิค้า   
889 63010 การขนถา่ยสนิค้า 52242 การขนถา่ยสมัภาระ   
890 63020 สถานท่ีเก็บสนิค้าและ 

การเก็บสนิค้า 
52101 กิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัคลงัสนิค้าและ 

การจดัเก็บสนิค้าแชเ่ย็นหรือแช่แข็ง   
891 63020 สถานท่ีเก็บสนิค้าและ 

การเก็บสนิค้า 
52102 กิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัคลงัสนิค้าและ 

การจดัเก็บสนิค้าธญัพืช   
892 63020 สถานท่ีเก็บสนิค้าและ 

การเก็บสนิค้า 
52109 กิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัคลงัสนิค้าและ 

การจดัเก็บสนิค้าอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

893 63031 บริการเสริมการขนสง่ทางบก 52211 กิจกรรมการบริการส าหรับ 
การขนสง่ทางรถไฟ   

894 63031 บริการเสริมการขนสง่ทางบก 52212 กิจกรรมการบริการสถานีรถโดยสาร   
895 63031 บริการเสริมการขนสง่ทางบก 52213 กิจกรรมการบริการสถานท่ี 

จอดยานพาหนะ   
896 63031 บริการเสริมการขนสง่ทางบก 52214 กิจกรรมการบริการรถยก   
897 63031 บริการเสริมการขนสง่ทางบก 52219 กิจกรรมการบริการอื่นๆ  

ที่สนบัสนนุการขนสง่ทางบก  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

898 63032 บริการเสริมการขนสง่ทางน า้ 52221 กิจกรรมการด าเนินงานเก่ียวกบั 
สิง่อ านวยความสะดวกของทา่เรือ 
(ยกเว้น การขนถา่ยสนิค้า)   

899 63032 บริการเสริมการขนสง่ทางน า้ 52229 กิจกรรมการบริการตา่งๆ  
ส าหรับการขนสง่ทางน า้  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

900 63033 บริการเสริมการขนสง่ 
ทางอากาศ 

52231 กิจกรรมการด าเนินงานของสนามบิน 
(ยกเว้นการขนถา่ยสนิค้า)   

901 63033 บริการเสริมการขนสง่ 
ทางอากาศ 

52239 กิจกรรมการบริการอื่นๆ  
ที่สนบัสนนุการขนสง่ทางอากาศ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
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902 63040 ตวัแทนธุรกิจการทอ่งเทีย่วและ
ผู้จดัน าเทีย่ว รวมทัง้การบริการ
นกัทอ่งเที่ยว  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

79110 ตวัแทนธุรกิจการเดินทาง 

  
903 63040 ตวัแทนธุรกิจการทอ่งเทีย่วและ

ผู้จดัน าเทีย่ว รวมทัง้การบริการ
นกัทอ่งเที่ยว  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

79120 ธุรกิจจดัน าเทีย่ว 

  
904 63040 ตวัแทนธุรกิจการทอ่งเทีย่วและ

ผู้จดัน าเทีย่ว รวมทัง้การบริการ
นกัทอ่งเที่ยว  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

79901 กิจกรรมของมคัคเุทศก์ 

  
905 63040 ตวัแทนธุรกิจการทอ่งเทีย่วและ

ผู้จดัน าเทีย่ว รวมทัง้การบริการ
นกัทอ่งเที่ยว  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

79909 กิจกรรมบริการส ารองอื่นๆ และ
กิจกรรมทีเ่ก่ียวข้อง  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  
906 63091 การบรรจหุีบหอ่เพื่อการขนสง่ 52293 กิจกรรมบริการบรรจหุีบหอ่ 

เพื่อการขนสง่   
907 63098 โลจิสติกส์ (Logistics) 52291 กิจกรรมการบริหารจดัการด้านการ

ขนสง่และสถานท่ีเก็บสนิค้า   
908 63099 บริการอื่นๆ ซึง่เก่ียวเนื่องกบั

การขนสง่ 
52291 กิจกรรมการบริหารจดัการ 

ด้านการขนสง่และสถานท่ีเก็บสนิค้า   
909 63099 บริการอื่นๆ ซึง่เก่ียวเนื่องกบั

การขนสง่ 
52292 กิจกรรมของตวัแทนผู้ รับจดัการ 

ขนสง่สนิค้าและตวัแทนออกของ  
(ตวัแทนด าเนินพิธีการศลุกากร)   

910 63099 บริการอื่นๆ ซึง่เก่ียวเนื่องกบั
การขนสง่ 

52299 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนบัสนนุการขนสง่  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

911 64110 บริการทางไปรษณีย์ของรัฐ 53100 กิจกรรมไปรษณีย์   
912 64120 บริการทางไปรษณีย์ภณัฑ์และ

พสัดภุณัฑ์โดยภาคเอกชน 
53200 กิจกรรมการรับสง่เอกสาร/สิง่ของ 
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913 64201 บริการถ่ายทอดกระจายเสยีง
ทางวิทยแุละโทรทศัน์ 

60101 การออกอากาศทางวิทยกุระจายเสยีง 
(ยกเว้นทางออนไลน์)   

914 64201 บริการถ่ายทอดกระจายเสยีง
ทางวิทยแุละโทรทศัน์ 

60102 การออกอากาศทางวิทยกุระจายเสยีง
ผา่นทางออนไลน์   

915 64202 บริการโทรศพัท์ 61109 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบใช้สาย
อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

916 64203 บริการระบบโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 61201 การบริการระบบโทรศพัท์เคลือ่นที่   
917 64204 บริการรายการโทรทศัน์ 

ทางสายเคเบิล 
61102 การบริการจดัสง่สญัญาณโทรทศัน์/

วิทยผุา่นสายเคเบิล   
918 64205 บริการถ่ายทอดสญัญาณ 

ทางดาวเทียม โทรคมนาคม
ดาวเทียม 

61301 การบริการจดัสง่สญัญาณรายการ
โทรทศัน์/วิทยผุา่นดาวเทยีม 

  
919 64205 บริการถ่ายทอดสญัญาณ 

ทางดาวเทียม โทรคมนาคม
ดาวเทียม 

61302 กิจกรรมการโทรคมนาคม 
ผา่นดาวเทียม (ยกเว้น การบริการ
จดัสง่สญัญาณรายการโทรทศัน์ / วิทยุ
ผา่นดาวเทียม)   

920 64205 บริการถ่ายทอดสญัญาณ 
ทางดาวเทียม โทรคมนาคม
ดาวเทียม 

61900 กิจกรรมการโทรคมนาคมด้านอื่นๆ 

  
921 64206 บริการระบบสือ่สาร 

ทางอินเทอร์เน็ต 
61101 การบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย

และไร้สาย   
922 64206 บริการระบบสือ่สาร 

ทางอินเทอร์เน็ต 
63112 กิจกรรมการสร้างแมข่า่ย 

  
923 64206 บริการระบบสือ่สาร 

ทางอินเทอร์เน็ต 
63113 การบริการเป็นตลาดกลางในการซือ้

ขายสนิค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต   

924 64206 บริการระบบสือ่สาร 
ทางอินเทอร์เน็ต 

93293 กิจกรรมการด าเนินงานร้านเกมและ 
ตู้ เกมหยอดเหรียญ   
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925 65110 ธนาคารกลาง  
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

64110 ธนาคารกลาง 
  

926 65191 ธนาคารพาณิชย์ 64191 ธนาคารพาณิชย์   
927 65192 ธนาคารออมสนิ 64194 ธนาคารเฉพาะกิจ   
928 65193 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ธกส. 
64194 ธนาคารเฉพาะกิจ 

  
929 65194 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส. 64194 ธนาคารเฉพาะกิจ   
930 65195 สหกรณ์การเกษตร 64195 สหกรณ์ที่เป็นตวักลางทางการเงิน   
931 65196 สหกรณ์ออมทรัพย์ 64195 สหกรณ์ที่เป็นตวักลางทางการเงิน   
932 65910 การบริการด้านการเงิน 

เพื่อการเชา่สนิทรัพย์ 
64911 สญัญาเชา่ทางการเงิน 

ส าหรับยานยนต์   
933 65910 การบริการด้านการเงิน 

เพื่อการเชา่สนิทรัพย์ 
64912 สญัญาเชา่ทางการเงินส าหรับ

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
เพื่อการด าเนินธุรกิจ   

934 65910 การบริการด้านการเงิน 
เพื่อการเชา่สนิทรัพย์ 

64913 สญัญาเชา่ทางการเงิน 
ส าหรับสนิค้าอปุโภค  
(ยกเว้น ยานยนต์และ จกัรยานยนต์)   

935 65921 บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรม 
แหง่ประเทศไทย 

64192 บริษัทเงินทนุ 
  

936 65922 บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรม
ขนาดยอ่ม 

64192 บริษัทเงินทนุ 
  

937 65923 ธนาคารเพื่อการสง่ออก 
และน าเข้าแหง่ประเทศไทย 

64921 การให้สนิเช่ือเพื่อการค้า 
และการลงทนุ   

938 65924 โรงรับจ าน า 64925 การบริการของโรงรับจ าน า   
939 65929 สถาบนัการเงิน 

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ที่อื่น 
64922 การให้สนิเช่ือเพื่อการอปุโภคบริโภค 

  
940 65929 สถาบนัการเงิน 

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ที่อื่น 
64923 การให้สนิเช่ือเพื่อการซือ้ที่อยูอ่าศยั 

  
941 65929 สถาบนัการเงิน 

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ที่อื่น 
64924 การให้สนิเช่ือบตัรเครดิต 

  
942 65929 สถาบนัการเงิน 

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ที่อื่น 
64929 การให้สนิเช่ืออื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
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943 65990 ตวักลางทางการเงินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

64193 บริษัทเครดติฟองซิเอร์ 
  

944 65990 ตวักลางทางการเงินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

64201 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ 
ที่ลงทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั   

945 65990 ตวักลางทางการเงินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ 
ที่ไมไ่ด้ลงทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั   

946 65990 ตวักลางทางการเงินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

64301 กองทนุ 
  

947 65990 ตวักลางทางการเงินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

64302 ทรัสต์ 
  

948 65990 ตวักลางทางการเงินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

64309 กิจกรรมทางการเงินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

949 65990 ตวักลางทางการเงินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

64921 การให้สนิเช่ือเพื่อการค้า 
และการลงทนุ   

950 65990 ตวักลางทางการเงินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

64922 การให้สนิเช่ือเพื่อการอปุโภคบริโภค 
  

951 65990 ตวักลางทางการเงินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

64923 การให้สนิเช่ือเพื่อการซือ้ที่อยูอ่าศยั 
  

952 65990 ตวักลางทางการเงินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

64929 การให้สนิเช่ืออื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

953 65990 ตวักลางทางการเงินอื่นๆ ซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

64991 กิจกรรมการให้เงินทนุนอกเหนือจาก
การให้กู้ยืมเงิน   

954 65990 ตวักลางทางการเงินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

64992 กิจกรรมการลงทนุท่ีเป็นกิจกรรม 
ของตนเอง   

955 65990 ตวักลางทางการเงินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

64999 กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ 
(ยกเว้น กิจกรรมการประกนัภยั และ
กองทนุบ าเหน็จบ านาญ)  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

956 65990 ตวักลางทางการเงินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

66123 กิจกรรมเก่ียวกบัแลกเปลีย่น 
เงินตราตา่งประเทศ   

957 65990 ตวักลางทางการเงินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

66192 กิจกรรมการประมวลผลและการเรียก
ช าระเงินส าหรับธุรกรรมทางการเงิน   
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958 66010 การประกนัชีวิต 65110 การประกนัชีวิต   
959 66010 การประกนัชีวิต 65200 การประกนัภยัตอ่   
960 66020 กองทนุบ าเหน็จบ านาญ 

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
65300 กองทนุบ าเหน็จบ านาญ  

(ผลประโยชน์ตอบแทน 
เพื่อการเกษียณอายหุรือการชราภาพ)   

961 66020 กองทนุบ าเหน็จบ านาญ 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

66302 กิจกรรมการจดัการกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญ   

962 66030 การประกนัวินาศภยั 65120 การประกนัวินาศภยั   
963 66030 การประกนัวินาศภยั 65200 การประกนัภยัตอ่   
964 67110 การบริหารงานด้าน 

ตลาดการเงิน 
66111 การบริหารงานตลาดเงินและตลาดทนุ 

  
965 67110 การบริหารงานด้าน 

ตลาดการเงิน 
66112 การบริหารงานตลาดอนพุนัธ์ 

  
966 67110 การบริหารงานด้าน 

ตลาดการเงิน 
66113 การบริการควบคมุดแูลการบริหารงาน

ตลาดการเงิน   
967 67121 บริษัทการลงทนุ 66301 กิจกรรมการจดัการหลกัทรัพย์ 

การลงทนุและกองทนุ  
(ยกเว้น กองทนุบ าเหน็จบ านาญ)   

968 67122 ผู้ประกนัการจ าหนา่ย
หลกัทรัพย์ 

66301 กิจกรรมการจดัการหลกัทรัพย์ 
การลงทนุและกองทนุ  
(ยกเว้น กองทนุบ าเหน็จบ านาญ)   

969 67123 นายหน้าและผู้ซือ้ขายตลาด
หลกัทรัพย์ 

66121 กิจกรรมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
  

970 67123 นายหน้าและผู้ซือ้ขายตลาด
หลกัทรัพย์ 

66122 กิจกรรมนายหน้าซือ้ขายตราสาร
อนพุนัธ์   

971 67190 บริการเสริมสถาบนัการเงิน  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

66123 กิจกรรมเก่ียวกบัแลกเปลีย่น 
เงินตราตา่งประเทศ   

972 67190 บริการเสริมสถาบนัการเงิน  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

66191 บริการท่ีปรึกษาการลงทนุ 
  

973 67190 บริการเสริมสถาบนัการเงิน  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

66193 บริการดแูลและรักษาหลกัทรัพย์ 
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974 67190 บริการเสริมสถาบนัการเงิน  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

66199 กิจกรรมอื่นๆ ที่ชว่ยเสริมกิจกรรม 
การให้บริการทางการเงิน  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

975 67200 บริการเสริมการประกนัภยัและ
กองทนุบ าเหน็จบ านาญ 

66210 การประเมินความเสีย่งภยัและ 
มลูคา่ความเสยีหาย   

976 67200 บริการเสริมการประกนัภยัและ
กองทนุบ าเหน็จบ านาญ 

66221 กิจกรรมของตวัแทนและ 
นายหน้าประกนัชีวติ   

977 67200 บริการเสริมการประกนัภยัและ
กองทนุบ าเหน็จบ านาญ 

66222 กิจกรรมของตวัแทนและ 
นายหน้าประกนัวินาศภยั   

978 67200 บริการเสริมการประกนัภยัและ
กองทนุบ าเหน็จบ านาญ 

66290 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนบัสนนุ 
การประกนัภยัและกองทนุบ าเหน็จ 
บ านาญ   

979 67300 บริการรับซือ้ลกูหนีท้างการค้า 
(Factoring) 

64991 กิจกรรมการให้เงินทนุนอกเหนือจาก
การให้กู้ยืมเงิน   

980 70101 การให้เชา่ การขาย การซือ้และ
การด าเนินงาน 
ด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

68101 การซือ้และการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพกัอาศยั 

  
981 70101 การให้เชา่ การขาย การซือ้และ

การด าเนินงาน 
ด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

68102 การซือ้และการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
ที่เป็นของตนเองที่ไมใ่ช ่ 
เพื่อเป็นท่ีพกัอาศยั   

982 70101 การให้เชา่ การขาย การซือ้และ
การด าเนินงาน 
ด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบั
อสงัหาริมทรัพย์ทีเ่ป็นของตนเองหรือ
เช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นท่ีพกัอาศยั   

983 70101 การให้เชา่ การขาย การซือ้และ
การด าเนินงาน 
ด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

68104 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบั
อสงัหาริมทรัพย์ทีเ่ป็นของตนเองหรือ
เช่าจากผู้อื่นท่ีไมใ่ชเ่พื่อเป็นท่ีพกัอาศยั   

984 70102 การพฒันาและการขายทีด่ิน
สสุาน 

68102 การซือ้และการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
ที่เป็นของตนเองที่ไมใ่ช ่ 
เพื่อเป็นท่ีพกัอาศยั   
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985 70102 การพฒันาและการขายทีด่ิน
สสุาน 

68104 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบั
อสงัหาริมทรัพย์ทีเ่ป็นของตนเองหรือ
เช่าจากผู้อื่นท่ีไมใ่ชเ่พื่อเป็นท่ีพกัอาศยั   

986 70200 ตวัแทนและนายหน้าซือ้ขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

68201 กิจกรรมของตวัแทนและนายหน้า
อสงัหาริมทรัพย์โดยได้รับคา่ตอบแทน
หรือตามสญัญาจ้าง   

987 70200 ตวัแทนและนายหน้าซือ้ขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 

68202 กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เก่ียวกบั
อสงัหาริมทรัพย์โดยได้รับคา่ตอบแทน
หรือตามสญัญาจ้าง   

988 71110 บริการให้เช่าอปุกรณ์การขนสง่
ทางบก 

77101 การให้เชา่และให้เชา่แบบลีสซิ่ง 
ยานยนต์ชนิดนัง่สว่นบคุคล รถกระบะ
รถตู้และรถขนาดเลก็ทีค่ล้ายกนั   

989 71110 บริการให้เช่าอปุกรณ์การขนสง่
ทางบก 

77109 การให้เชา่และให้เชา่แบบลีสซิ่ง 
ยานยนต์ชนิดรถบรรทกุ  
และยานยนต์หนกัอื่นๆ   

990 71110 บริการให้เช่าอปุกรณ์การขนสง่
ทางบก 

77301 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่ง
อปุกรณ์การขนสง่ทางบก  
(ยกเว้น ยานยนต์)   

991 71120 บริการให้เช่าอปุกรณ์การขนสง่
ทางน า้ 

77302 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่ง
อปุกรณ์การขนสง่ทางน า้   

992 71130 บริการให้เช่าอปุกรณ์การขนสง่
ทางอากาศ 

77303 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่ง
อปุกรณ์การขนสง่ทางอากาศ   

993 71210 บริการให้เช่าเคร่ืองจกัรและ
เคร่ืองอปุกรณ์ทางการเกษตร 

77304 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่ง
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ทางการเกษตร
และการป่าไม้   

994 71220 บริการให้เช่าเคร่ืองจกัรและ
เคร่ืองอปุกรณ์ 
ที่ใช้ในงานก่อสร้าง  
และงานวศิวกรรมโยธา 

77305 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่ง
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ที่ใช้ใน 
การก่อสร้างและงานวศิวกรรมโยธา 
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995 71230 บริการให้เช่าเคร่ืองจกัรและ
เคร่ืองอปุกรณ์ทีใ่ช้ในส านกังาน 
รวมทัง้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

77306 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่ง
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ส านกังาน 

  
996 71290 บริการให้เช่าเคร่ืองจกัรและ

เคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

77309 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่ง
เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และสนิค้าที่จบัต้อง
ได้อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

997 71300 บริการให้เช่าของใช้สว่นบคุคล
และของใช้ในครัวเรือน 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

77210 การให้เชา่และให้เชา่แบบลสีซิ่งสนิค้า
เพื่อการนนัทนาการและการกีฬา 

  
998 71300 บริการให้เช่าของใช้สว่นบคุคล

และของใช้ในครัวเรือน  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

77220 การให้เชา่แถบวีดิทศัน์และแผน่ดสิก์ 

  
999 71300 บริการให้เช่าของใช้สว่นบคุคล

และของใช้ในครัวเรือน ซึง่มิได้
จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

77291 การให้เชา่หนงัสอื 

  
1,000 71300 บริการให้เช่าของใช้สว่นบคุคล

และของใช้ในครัวเรือน  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

77299 การให้เชา่ของใช้สว่นบคุคลและของ
ใช้ในครัวเรือนอ่ืนๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

1,001 71410 บริการเก่ียวกบัลขิสทิธ์ิ 
สทิธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า 

58114 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้
หนงัสอืเพื่อจ าหนา่ยหรือเผยแพร่   

1,002 71410 บริการเก่ียวกบัลขิสทิธ์ิ 
สทิธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า 

58134 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้
หนงัสอืพิมพ์วารสารและนิตยสาร 
เพื่อจ าหนา่ยหรือเผยแพร่   

1,003 71410 บริการเก่ียวกบัลขิสทิธ์ิ 
สทิธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า 

58193 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้
งานอื่นๆ เพื่อจ าหนา่ยหรือเผยแพร่   

1,004 71410 บริการเก่ียวกบัลขิสทิธ์ิ 
สทิธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า 

58203 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป เพื่อจ าหนา่ยหรือ
เผยแพร่   
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1,005 71410 บริการเก่ียวกบัลขิสทิธ์ิ 
สทิธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า 

59132 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้
ภาพยนตร์วดีิทศัน์และรายการ
โทรทศัน์ เพื่อจ าหนา่ยหรือเผยแพร่   

1,006 71410 บริการเก่ียวกบัลขิสทิธ์ิ 
สทิธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า 

59203 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้
ดนตรี เพื่อจ าหนา่ยหรือเผยแพร่   

1,007 71410 บริการเก่ียวกบัลขิสทิธ์ิ 
สทิธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า 

77400 การให้เชา่แบบลสีซิ่งผลติภณัฑ์ทีม่ี
สนิทรัพย์ทางปัญญา และผลติภณัฑ์ 
ท่ีคล้ายกนัยกเว้นงานท่ีมีลขิสทิธ์ิ   

1,008 71420 บริการเก่ียวกบัสมัปทาน 
ใบอนญุาต กรรมสทิธ์ิ 

77400 การให้เชา่แบบลสีซิ่งผลติภณัฑ์ทีม่ี
สนิทรัพย์ทางปัญญา และผลติภณัฑ์ 
ท่ีคล้ายกนัยกเว้นงานท่ีมีลขิสทิธ์ิ   

1,009 71430 บริการเก่ียวกบัแฟรนไชส์ 
(Franchise) 

77400 การให้เชา่แบบลสีซิ่งผลติภณัฑ์ทีม่ี
สนิทรัพย์ทางปัญญา และผลติภณัฑ์ 
ที่คล้ายกนั ยกเว้นงานท่ีมีลขิสทิธ์ิ   

1,010 71440 บริการเก่ียวกบัสทิธิพิเศษอื่นๆ 77409 บริการเก่ียวกบัสทิธิพิเศษอื่นๆ   
1,011 71500 บริการตรวจสอบสภาพรถ 71202 การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค   
1,012 72100 การให้ค าปรึกษาเก่ียวกบั

ฮาร์ดแวร์ 
62021 กิจกรรมการให้ค าปรึกษา 

ทางด้านฮาร์ดแวร์   
1,013 72200 การให้ค าปรึกษาและ 

การจดัหาเก่ียวกบัซอฟต์แวร์ 
58201 การจดัท าซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป 

  
1,014 72200 การให้ค าปรึกษาและ 

การจดัหาเก่ียวกบัซอฟต์แวร์ 
58202 การจดัท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป  

(ยกเว้น ซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป)   
1,015 72200 การให้ค าปรึกษาและ 

การจดัหาเก่ียวกบัซอฟต์แวร์ 
62011 กิจกรรมการจดัท าโปรแกรมเว็บเพจ

และเครือขา่ยตามวตัถปุระสงค์ 
ของผู้ใช้   

1,016 72200 การให้ค าปรึกษาและ 
การจดัหาเก่ียวกบัซอฟต์แวร์ 

62012 กิจกรรมการจดัท าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ใช้ 
(ยกเว้น โปรแกรมเว็บเพจ 
และเครือขา่ย)   

1,017 72200 การให้ค าปรึกษาและ 
การจดัหาเก่ียวกบัซอฟต์แวร์ 

62022 กิจกรรมการให้ค าปรึกษา 
ทางด้านซอฟต์แวร์   
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1,018 72200 การให้ค าปรึกษาและการจดัหา
เก่ียวกบัซอฟต์แวร์ 

63120 เว็บทา่ 
  

1,019 72300 การประมวลผลข้อมลู 63111 กิจกรรมการบริหารจดัการและ
ประมวลผลข้อมลู   

1,020 72400 กิจกรรมด้านฐานข้อมลู 63111 กิจกรรมการบริหารจดัการและ
ประมวลผลข้อมลู   

1,021 72400 กิจกรรมด้านฐานข้อมลู 63120 เว็บทา่ 
 1,022 72500 การบ ารุงรักษาและ 

การซอ่มแซมเคร่ืองจกัร
ส านกังาน เคร่ืองท าบญัชี  
และเคร่ืองค านวณ 

33121 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งานทัว่ไป 

  
1,023 72500 การบ ารุงรักษาและ 

การซอ่มแซมเคร่ืองจกัร
ส านกังาน เคร่ืองท าบญัชี 
และเคร่ืองค านวณ 

95110 การซอ่มคอมพวิเตอร์และ 
อปุกรณ์ตอ่พว่ง 

  
1,024 72900 กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบั

คอมพิวเตอร์ 
62023 กิจกรรมการจดัการสิง่อ านวย 

ความสะดวกด้านคอมพวิเตอร์   
1,025 72900 กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบั

คอมพิวเตอร์ 
62090 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพวิเตอร์อื่นๆ   
1,026 72900 กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบั

คอมพิวเตอร์ 
63120 เว็บทา่ 

  
1,027 73101 การวจิยัและการพฒันาการ

ทดลองด้านวิทยาศาสตร์
ธรรมชาต ิ

72101 การวจิยัและพฒันาเชิงทดลอง 
ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิ

  
1,028 73101 การวจิยัและการพฒันาการ

ทดลองด้านวิทยาศาสตร์
ธรรมชาต ิ

72102 การวจิยัและพฒันาเชิงทดลอง 
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

  
1,029 73102 การวจิยัและการพฒันาการ

ทดลองด้านวิศวกรรมและทาง
เทคนิค 

72109 การวจิยัและพฒันาเชิงทดลอง 
ด้านวศิวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

1,030 73200 การวจิยัและการพฒันาการ
ทดลองด้านสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 

72200 การวจิยัและพฒันาเชิงทดลอง 
ด้านสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
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1,031 74110 บริการทางกฎหมาย 69100 กิจกรรมทางกฎหมาย   
1,032 74120 บริการการบญัชี การท าบญัชี

และการตรวจสอบบญัชี และ
การให้ค าปรึกษาด้านภาษี 

69200 กิจกรรมเก่ียวกบับญัชีการท าบญัชี
และการตรวจสอบบญัชี  
การให้ค าปรึกษาด้านภาษี   

1,033 74130 การวจิยัตลาดและการส ารวจ
ความคิดเห็น 

73200 การวจิยัตลาดและการส ารวจ 
ความคิดเห็นของประชาชน 
(ประชามต)ิ   

1,034 74140 บริการการให้ค าปรึกษา 
ทางธุรกิจและการจดัการ 

70100 กิจกรรมของส านกังานใหญ่ 
  

1,035 74140 บริการการให้ค าปรึกษา 
ทางธุรกิจและการจดัการ 

70201 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการสือ่สาร
ประชาสมัพนัธ์   

1,036 74140 บริการการให้ค าปรึกษา 
ทางธุรกิจและการจดัการ 

70202 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร
จดัการการเงิน   

1,037 74140 บริการการให้ค าปรึกษา 
ทางธุรกิจและการจดัการ 

70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร
จดัการอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น   

1,038 74211 บริการทางสถาปัตยกรรม 71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและ 
การให้ค าปรึกษาทีเ่ก่ียวข้อง   

1,039 74212 บริการทางวิศวกรรมและ 
ทางเทคนิค 

71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้
ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เก่ียวข้อง   

1,040 74213 บริการทางธรณีวิทยาและ 
การส ารวจแร่ 

09100 กิจกรรมที่สนบัสนนุการขดุเจาะ
น า้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติ   

1,041 74220 บริการทดสอบและ 
การวเิคราะห์ทางเทคนคิ 

71201 การทดสอบและวเิคราะห์ 
การปฏิบตัิการทางกายภาพและเคม ี   

1,042 74220 บริการทดสอบและ 
การวเิคราะห์ทางเทคนคิ 

71209 การทดสอบและวเิคราะห์ 
ทางเทคนิคอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น   

1,043 74300 บริการโฆษณา 73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา   
1,044 74300 บริการโฆษณา 73102 กิจกรรมของตวัแทนขายสือ่โฆษณา   
1,045 74910 บริการจดัหางานและ 

การสรรหาบคุลากร 
78109 กิจกรรมของส านกังานจดัหางานหรือ

ตวัแทนจดัหางานอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
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1,046 74910 บริการจดัหางานและ 
การสรรหาบคุลากร 

78200 กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชัว่คราว 
  

1,047 74910 บริการจดัหางานและ 
การสรรหาบคุลากร 

78300 กิจกรรมการจดัหาทรัพยากรมนษุย์
อื่นๆ   

1,048 74910 บริการจดัหางานและ 
การสรรหาบคุลากร 

81100 กิจกรรมสนบัสนนุการอ านวย 
ความสะดวกแบบเบด็เสร็จ   

1,049 74921 บริการสบืสวน สอบสวน 80300 กิจกรรมสบืสวน   
1,050 74922 บริการรักษาความปลอดภยั 80100 กิจกรรมการรักษาความปลอดภยั 

สว่นบคุคล   
1,051 74922 บริการรักษาความปลอดภยั 80200 กิจกรรมการบริการระบบรักษา 

ความปลอดภยั   
1,052 74930 บริการท าความสะอาดอาคาร 81210 การบริการท าความสะอาดทัว่ไป 

ของตวัอาคาร   
1,053 74930 บริการท าความสะอาดอาคาร 81291 กิจกรรมการท าความสะอาดพืน้ผิว

ภายนอกอาคาร   
1,054 74930 บริการท าความสะอาดอาคาร 81292 กิจกรรมการท าความสะอาดภายใน 

ที่ใช้ความช านาญเฉพาะด้าน   
1,055 74930 บริการท าความสะอาดอาคาร 81293 กิจกรรมการฆา่เชือ้และก าจดั   
1,056 74930 บริการท าความสะอาดอาคาร 81299 กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับ

อาคารและอตุสาหกรรมอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

1,057 74940 บริการถ่ายภาพ 74200 กิจกรรมการถา่ยภาพ   
1,058 74950 บริการบรรจภุณัฑ์ 82920 กิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัการบรรจภุณัฑ์   
1,059 74990 บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
63990 กิจกรรมบริการสารสนเทศอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
1,060 74990 บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
64921 การให้สนิเช่ือเพื่อการค้าและ 

การลงทนุ   
1,061 74990 บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
74101 กิจกรรมการออกแบบและ 

ตกแตง่ภายใน   
1,062 74990 บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ 

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
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1,063 74990 บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

74901 กิจกรรมการแปลการแปลความหมาย
และลา่ม   

1,064 74990 บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

74909 กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์ 
และเทคนิคอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

1,065 74990 บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

82110 กิจกรรมบริการเพื่อการบริหาร
ส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ   

1,066 74990 บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

82191 การถา่ยเอกสาร 
  

1,067 74990 บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

82199 การเตรียมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะ
ด้านอื่นๆ ที่สนบัสนนุส านกังาน   

1,068 74990 บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

82200 กิจกรรมศนูย์บริการลกูค้า 
ทางโทรศพัท์   

1,069 74990 บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

82301 การจดัการประชมุ 
  

1,070 74990 บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

82302 การจดัการแสดงทางธุรกิจและ 
การแสดงสนิค้า   

1,071 74990 บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

82911 กิจกรรมของตวัแทนที่ท าหน้าที ่
เรียกเก็บเงิน   

1,072 74990 บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

82912 กิจกรรมการบริการข้อมลูเครดิต 
  

1,073 74990 บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆ เพื่อสนบัสนนุ
ธุรกิจ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอืน่   

1,074 74990 บริการด้านธุรกิจอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

85500 การบริการท่ีสนบัสนนุการศกึษา 
  

1,075 80101 โรงเรียนอนบุาลและ 
โรงเรียนเตรียมประถมศกึษา 

85601 การศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษา
ส าหรับเด็กปกต ิ   

1,076 80101 โรงเรียนอนบุาลและ 
โรงเรียนเตรียมประถมศกึษา 

85602 การศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษา
ส าหรับเด็กพกิาร   

1,077 80102 โรงเรียนประถมศกึษา 85101 การศกึษาระดบัประถมศกึษา 
ส าหรับเด็กปกต ิ   
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1,078 80102 โรงเรียนประถมศกึษา 85103 การศกึษาระดบัประถมศกึษา 
โดยวิธีอื่นๆ   

1,079 80103 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์และ
พิเศษ 

85102 การศกึษาระดบัประถมศกึษา 
ส าหรับเด็กพกิาร   

1,080 80103 โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์และ
พิเศษ 

85103 การศกึษาระดบัประถมศกึษา 
โดยวิธีอื่นๆ   

1,081 80210 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
สายสามญั 

85211 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาประเภท
สามญัศกึษา ส าหรับผู้ เรียนปกติ   

1,082 80210 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
สายสามญั 

85212 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาประเภท
สามญัศกึษา ส าหรับผู้ เรียนพิการ   

1,083 80210 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
สายสามญั 

85213 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
ประเภทสามญัศกึษาโดยวิธีอื่นๆ   

1,084 80221 โรงเรียนเทคนคิ 85220 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
ประเภทอาชีวศกึษา   

1,085 80222 โรงเรียนพาณิชยการ 85220 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
ประเภทอาชีวศกึษา   

1,086 80229 โรงเรียนอาชีวศกึษาอื่นๆ 85220 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
ประเภทอาชีวศกึษา   

1,087 80301 วิทยาลยัที่สอนด้านวชิาชีพ 85301 การศกึษาระดบัอดุมศกึษา  
ต ่ากวา่ปริญญา   

1,088 80309 มหาวิทยาลยัและ
สถาบนัอดุมศกึษาอื่นๆ  
ที่คล้ายคลงึกนั 

85302 การศกึษาระดบัอดุมศกึษา  
ปริญญาตรี 

  
1,089 80309 มหาวิทยาลยัและ

สถาบนัอดุมศกึษาอื่นๆ  
ที่คล้ายคลงึกนั 

85303 การศกึษาระดบัอดุมศกึษา  
ระดบัปริญญาโทขึน้ไป 

  
1,090 80901 การศกึษาผู้ใหญ่สายสามญั 85103 การศกึษาระดบัประถมศกึษา 

โดยวิธีอื่นๆ   
1,091 80901 การศกึษาผู้ใหญ่สายสามญั 85213 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 

ประเภทสามญัศกึษาโดยวิธีอื่นๆ   
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1,092 80901 การศกึษาผู้ใหญ่สายสามญั 85220 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 
ประเภทอาชีวศกึษา   

1,093 80902 การศกึษาผู้ใหญ่สายอาชีพ 85494 กิจกรรมการเรียนการสอนตดัเสือ้ผ้า
และเสริมสวย   

1,094 80902 การศกึษาผู้ใหญ่สายอาชีพ 85495 กิจกรรมการเรียนการสอนสปาบ าบดั   
1,095 80902 การศกึษาผู้ใหญ่สายอาชีพ 85496 กิจกรรมการเรียนการสอนนวด   
1,096 80902 การศกึษาผู้ใหญ่สายอาชีพ 85499 การศกึษาอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้

ในท่ีอื่น   
1,097 80909 สถาบนัการศกึษาอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
85421 กิจกรรมการเรียนการสอน 

ด้านการเต้นร า   
1,098 80909 สถาบนัการศกึษาอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
85422 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรี 

  
1,099 80909 สถาบนัการศกึษาอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
85423 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านศลิปะ 

  
1,100 80909 สถาบนัการศกึษาอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
85429 การศกึษาด้านวฒันธรรมอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
1,101 80909 สถาบนัการศกึษาอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
85491 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา 

  
1,102 80909 สถาบนัการศกึษาอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
85492 กิจกรรมการเรียนการสอน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
1,103 80909 สถาบนัการศกึษาอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
85493 กิจกรรมการกวดวิชาทัว่ไป 

  
1,104 80909 สถาบนัการศกึษาอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
85494 กิจกรรมการเรียนการสอนตดัเสือ้ผ้า

และเสริมสวย   
1,105 80909 สถาบนัการศกึษาอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
85497 กิจกรรมการเรียนการสอนขบัขี ่

  
1,106 80909 สถาบนัการศกึษาอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
85499 การศกึษาอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้

ในท่ีอื่น   
1,107 85111 โรงพยาบาลทัว่ไป 86101 กิจกรรมโรงพยาบาล   
1,108 85112 โรงพยาบาลเฉพาะโรค 86102 กิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง   
1,109 85121 ส านกังานทางการแพทย์และ

ศลัยกรรม 
86201 กิจกรรมคลนิิกโรคทัว่ไป 
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1,110 85121 ส านกังานทางการแพทย์และ
ศลัยกรรม 

86202 กิจกรรมคลนิิกโรคเฉพาะทาง 
  

1,111 85122 ส านกังานทนัตแพทย์ 86203 กิจกรรมทางทนัตกรรม   
1,112 85190 บริการด้านสขุภาพอื่นๆ 86901 กิจกรรมด้านการพยาบาลและ 

ผดงุครรภ์   
1,113 85190 บริการด้านสขุภาพอื่นๆ 86902 กิจกรรมด้านกายภาพบ าบดั   
1,114 85190 บริการด้านสขุภาพอื่นๆ 86903 กิจกรรมในห้องปฏิบตัิการ 

ทางการแพทย์   
1,115 85190 บริการด้านสขุภาพอื่นๆ 86909 กิจกรรมอื่นๆ ด้านสขุภาพของมนษุย์ 

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
1,116 85190 บริการด้านสขุภาพอื่นๆ 87100 หนว่ยบริการทางการพยาบาล 

ที่จดัที่พกัให้   
1,117 85190 บริการด้านสขุภาพอื่นๆ 96109 กิจกรรมการให้บริการด้านสขุภาพ

อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
1,118 85191 บริการสปา 96101 กิจกรรมสปา   
1,119 85200 บริการรักษาสตัว์ 75000 กิจกรรมเก่ียวกบัสตัวแพทย์   
1,120 85310 บริการด้านสงัคมสงเคราะห์

แบบให้ที่พกั 
87201 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ี 

ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ า  
ส าหรับผู้พิการทางสมอง   

1,121 85310 บริการด้านสงัคมสงเคราะห์
แบบให้ที่พกั 

87202 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ี 
ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ า  
ส าหรับผู้มีปัญหาสขุภาพจิต   

1,122 85310 บริการด้านสงัคมสงเคราะห์
แบบให้ที่พกั 

87203 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ี 
ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ า  
ส าหรับผู้ใช้สารเสพตดิ   

1,123 85310 บริการด้านสงัคมสงเคราะห์
แบบให้ที่พกั 

87301 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ี 
ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ า  
ส าหรับผู้สงูอาย ุ   

1,124 85310 บริการด้านสงัคมสงเคราะห์
แบบให้ที่พกั 

87302 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ี 
ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ า  
ส าหรับเด็กและเยาวชนพกิาร   
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1,125 85310 บริการด้านสงัคมสงเคราะห์
แบบให้ที่พกั 

87303 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ี 
ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ า  
ส าหรับผู้พิการ   

1,126 85310 บริการด้านสงัคมสงเคราะห์
แบบให้ที่พกั 

87901 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ี 
ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ า ส าหรับ
เด็กและเยาวชน (ยกเว้น ผู้พิการ 
ซึง่ไมส่ามารถช่วยเหลอืตนเองได้
ทัง้หมด หรือผู้ที่ไมส่ามารถอยูต่าม
ล าพงัได้และผู้ใช้สารเสพติด)   

1,127 85310 บริการด้านสงัคมสงเคราะห์
แบบให้ที่พกั 

87902 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ี 
ที่มีที่พกัและมีคนดแูลประจ า  
ส าหรับหญิงที่ประสบปัญหาทางสงัคม   

1,128 85310 บริการด้านสงัคมสงเคราะห์
แบบให้ที่พกั 

87909 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่
พกัและมีคนดแูลประจ า ส าหรับบคุคล
อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

1,129 85320 บริการด้านสงัคมสงเคราะห์
แบบไมใ่ห้ที่พกั 

88101 กิจกรรมสงัคมสงเคราะห์ 
โดยไมม่ีที่พกัอาศยัส าหรับผู้สงูอาย ุ   

1,130 85320 บริการด้านสงัคมสงเคราะห์
แบบไมใ่ห้ที่พกั 

88102 กิจกรรมสงัคมสงเคราะห์ 
โดยไมม่ีที่พกัอาศยัส าหรับผู้พิการ   

1,131 85320 บริการด้านสงัคมสงเคราะห์
แบบไมใ่ห้ที่พกั 

88901 กิจกรรมการรับเลีย้งเด็กกลางวนั 
  

1,132 85320 บริการด้านสงัคมสงเคราะห์
แบบไมใ่ห้ที่พกั 

88909 กิจกรรมงานสงัคมสงเคราะห์อื่นๆ  
โดยไมม่ีที่พกัอาศยั  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

1,133 90000 การก าจดัสิง่ปฏิกลูและขยะ 
การสขุาภิบาลและบริการ 
ที่คล้ายคลงึกนั 

37000 การจดัการน า้เสยี 

  
1,134 90000 การก าจดัสิง่ปฏิกลูและขยะ 

การสขุาภิบาลและบริการ 
ที่คล้ายคลงึกนั 

38110 การเก็บรวบรวมของเสยี 
ที่ไมเ่ป็นอนัตราย 

  
1,135 90000 การก าจดัสิง่ปฏิกลูและขยะ 

การสขุาภิบาลและบริการ 
ที่คล้ายคลงึกนั 

38120 การเก็บรวบรวมของเสยีที่เป็นอนัตราย 
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1,136 90000 การก าจดัสิง่ปฏิกลู 
และขยะ การสขุาภิบาลและ
บริการท่ีคล้ายคลงึกนั 

38211 การบ าบดัและการก าจดัของเสยี 
ที่ไมเ่ป็นอนัตรายโดยการฝังกลบ 
อยา่งถกูสขุอนามยั   

1,137 90000 การก าจดัสิง่ปฏิกลู 
และขยะ การสขุาภิบาลและ
บริการท่ีคล้ายคลงึกนั 

38212 การบ าบดัและการก าจดัของเสยี 
ที่ไมเ่ป็นอนัตรายโดยการเผาด้วย
เตาเผาขยะ   

1,138 90000 การก าจดัสิง่ปฏิกลู 
และขยะ การสขุาภิบาลและ
บริการท่ีคล้ายคลงึกนั 

38213 การบ าบดัและการก าจดัของเสยี 
ที่ไมเ่ป็นอนัตรายโดยวิธีชีวภาพ 

  
1,139 90000 การก าจดัสิง่ปฏิกลู 

และขยะ การสขุาภิบาลและ
บริการท่ีคล้ายคลงึกนั 

38219 การบ าบดัและการก าจดัของเสยี 
ที่ไมเ่ป็นอนัตรายโดยวิธีอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

1,140 90000 การก าจดัสิง่ปฏิกลู 
และขยะ การสขุาภิบาลและ
บริการท่ีคล้ายคลงึกนั 

38221 การบ าบดัและการก าจดั 
กากสารกมัมนัตรังส ี

  
1,141 90000 การก าจดัสิง่ปฏิกลู 

และขยะ การสขุาภิบาลและ
บริการท่ีคล้ายคลงึกนั 

38222 การบ าบดัและการก าจดัของเสยี 
ที่เป็นอนัตราย  
ยกเว้น กากสารกมัมนัตรังส ี   

1,142 90000 การก าจดัสิง่ปฏิกลู 
และขยะ การสขุาภิบาลและ
บริการท่ีคล้ายคลงึกนั 

39000 กิจกรรมการบ าบดัและ 
การจดับริการเก็บของเสยีอื่นๆ 

  
1,143 90000 การก าจดัสิง่ปฏิกลู 

และขยะ การสขุาภิบาลและ
บริการท่ีคล้ายคลงึกนั 

81299 กิจกรรมการท าความสะอาด 
ส าหรับอาคารและอตุสาหกรรมอืน่ๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

1,144 91110 องค์กรธุรกิจและ 
องค์กรนายจ้าง 

94110 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกธุรกิจและ
องค์กรสมาชิกนายจ้าง   

1,145 91120 องค์กรทางวิชาชีพ 94120 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกผู้ประกอบ
วิชาชีพ   

1,146 91131 ส านกังานผู้แทนนิติบคุคล
ระหวา่งประเทศ 

70101 ส านกังานผู้แทนนิติบคุคล 
ระหวา่งประเทศ   

1,147 91132 ส านกังานภมูิภาคของ 
บริษัทข้ามชาต ิ

70102 ส านกังานภมูิภาคของบริษัทข้ามชาติ 
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1,148 91133 ส านกังานปฏิบตัิการภมูิภาค 
(ROH) 

70103 ส านกังานปฏิบตัิการภมูิภาค 
  

1,149 91200 สหภาพแรงงาน 94200 กิจกรรมของสหภาพแรงงาน   
1,150 91910 องค์กรทางศาสนา 94910 กิจกรรมขององค์กรทางศาสนา   
1,151 91920 องค์กรทางการเมือง 94920 กิจกรรมขององค์กรทางการเมือง   
1,152 91990 องค์กรสมาชิกอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
94994 กิจกรรมของสมาคมด้านวฒันธรรม

และนนัทนาการ   
1,153 91990 องค์กรสมาชิกอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
94999 กิจกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรอืน่ๆ 

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
1,154 92111 การผลติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 59111 กิจกรรมการผลติภาพยนตร์และ 

วีดิทศัน์   
1,155 92111 การผลติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 59121 การบริการตดัตอ่ภาพและเสยีง   
1,156 92111 การผลติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 59122 การบริการท าคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

แอนิเมชัน่และเทคนิคพเิศษ   
1,157 92111 การผลติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 59129 กิจกรรมภายหลงัการผลติภาพยนตร์

วิดีทศัน์และรายการโทรทศัน์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

1,158 92111 การผลติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 59201 กิจกรรมการบนัทกึเสยีงลงบนสือ่   
1,159 92112 การจ าหนา่ยภาพยนตร์  

และวีดิทศัน์ 
59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์ 

วีดิทศัน์และรายการโทรทศัน์   
1,160 92120 การฉายภาพยนตร์ 59140 กิจกรรมด้านการจดัฉายภาพยนตร์   
1,161 92130 บริการด้านวิทยแุละโทรทศัน์ 59112 กิจกรรมการผลติรายการโทรทศัน์   
1,162 92130 บริการด้านวิทยแุละโทรทศัน์ 60201 การจดัผงัรายการและการออกอากาศ

ทางโทรทศัน์โดยไมต้่องสมคัรสมาชิก 
(ยกเว้นทางออนไลน์)   

1,163 92130 บริการด้านวิทยแุละโทรทศัน์ 60202 การจดัผงัรายการและการออกอากาศ
ทางโทรทศัน์โดยสมคัรสมาชิก  
(ยกเว้นทางออนไลน์)   
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1,164 92130 บริการด้านวิทยแุละโทรทศัน์ 60203 การจดัผงัรายการและการออกอากาศ
ทางโทรทศัน์ผา่นทางออนไลน์   

1,165 92140 การแสดงละคร ดนตรี  
และศิลปะอื่นๆ 

79909 กิจกรรมบริการส ารองอื่นๆ และ
กิจกรรมทีเ่ก่ียวข้อง  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

1,166 92140 การแสดงละคร ดนตรี  
และศิลปะอื่นๆ 

90001 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ 
  

1,167 92140 การแสดงละคร ดนตรี  
และศิลปะอื่นๆ 

90002 กิจกรรมด้านความบนัเทงิ 
  

1,168 92190 กิจกรรมความบนัเทงิอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

90002 กิจกรรมด้านความบนัเทงิ 
  

1,169 92190 กิจกรรมความบนัเทงิอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

93210 กิจกรรมด้านสวนสนกุและธีมปาร์ค 
  

1,170 92190 กิจกรรมความบนัเทงิอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

93299 กิจกรรมด้านความบนัเทงิและ 
การนนัทนาการอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

1,171 92200 งานส านกัขา่ว 63911 กิจกรรมส านกัขา่วสือ่สิง่พิมพ์   
1,172 92200 งานส านกัขา่ว 63912 กิจกรรมส านกัขา่วสือ่โสตทศัน์   
1,173 92310 ห้องสมดุและหอจดหมายเหต ุ 91011 กิจกรรมห้องสมดุ   
1,174 92310 ห้องสมดุและหอจดหมายเหต ุ 91012 กิจกรรมหอจดหมายเหต ุ   
1,175 92320 พิพิธภณัฑ์สถานและ 

การอนรัุกษ์สิง่ก่อสร้างและ
สถานท่ีทางประวตัศิาสตร์ 

91021 กิจกรรมพิพิธภณัฑ์ 

  
1,176 92320 พิพิธภณัฑ์สถานและ 

การอนรัุกษ์สิง่ก่อสร้างและ
สถานท่ีทางประวตัศิาสตร์ 

91022 กิจกรรมการด าเนินงานเก่ียวข้องกบั
โบราณสถานและอาคาร 
ทางประวตัิศาสตร์   

1,177 92330 สวนพฤกษชาต ิสวนสตัว์และ
การอนรัุกษ์ธรรมชาต ิ

91031 กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสตัว์ 
  

1,178 92330 สวนพฤกษชาต ิสวนสตัว์และ
การอนรัุกษ์ธรรมชาต ิ

91032 กิจกรรมการอนรัุกษ์ธรรมชาติ 
  

1,179 92411 สโมสรการกีฬา 93120 กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา   
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1,180 92412 สถานบริการด้านการกีฬา 93111 การด าเนินงานเก่ียวกบัสิง่อ านวย
ความสะดวกส าหรับการแขง่ขนักีฬา   

1,181 92412 สถานบริการด้านการกีฬา 93112 การด าเนินงานของสถานท่ี 
ออกก าลงักาย   

1,182 92419 กิจกรรมการกีฬาอื่นๆ 85410 การศกึษาด้านกีฬาและนนัทนาการ   
1,183 92419 กิจกรรมการกีฬาอื่นๆ 93111 การด าเนินงานเก่ียวกบัสิง่อ านวย

ความสะดวกส าหรับการแขง่ขนักีฬา   
1,184 92419 กิจกรรมการกีฬาอื่นๆ 93191 กิจกรรมการจดัการแขง่ขนักีฬา   
1,185 92419 กิจกรรมการกีฬาอื่นๆ 93199 กิจกรรมอื่นๆ ทางด้านการกีฬา  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
1,186 92490 บริการนนัทนาการอื่นๆ 59201 กิจกรรมการบนัทกึเสยีงลงบนสือ่   
1,187 92490 บริการนนัทนาการอื่นๆ 78101 กิจกรรมของบริษัทตวัแทนและ

ส านกังานคดัเลอืกนกัแสดง   
1,188 92490 บริการนนัทนาการอื่นๆ 82302 การจดัการแสดงทางธุรกิจและ 

การแสดงสนิค้า   
1,189 92490 บริการนนัทนาการอื่นๆ 90002 กิจกรรมด้านความบนัเทงิ   
1,190 92490 บริการนนัทนาการอื่นๆ 92001 กิจกรรมการขายสลากกินแบง่   
1,191 92490 บริการนนัทนาการอื่นๆ 92009 กิจกรรมการพนนัและการเสีย่งโชค

อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
1,192 92490 บริการนนัทนาการอื่นๆ 93291 กิจกรรมสวนพกัผอ่นหยอ่นใจและ

ชายหาด   
1,193 92490 บริการนนัทนาการอื่นๆ 93292 กิจกรรมการแสดงโชว์ 

เพื่อความบนัเทิงและการนนัทนาการ   
1,194 93010 บริการซกัรีด และซกัแห้ง

ผลติภณัฑ์สิง่ทอสิง่ถกั และ
ผลติภณัฑ์ขนสตัว์ 

96201 การบริการซกัรีด  
(ยกเว้น โดยเคร่ืองซกัผ้า 
ชนิดหยอดเหรียญ)   

1,195 93010 บริการซกัรีด และซกัแห้ง
ผลติภณัฑ์สิง่ทอสิง่ถกั และ
ผลติภณัฑ์ขนสตัว์ 

96202 การซกัผ้าโดยเคร่ืองซกัผ้า 
ชนิดหยอดเหรียญ 

  
1,196 93021 ร้านแตง่ผม 96103 กิจกรรมการแตง่ผม   
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หมำยเหตุ 

1,197 93022 สถานเสริมความงาม 96104 กิจกรรมการดแูลความงามแตง่เลบ็มือ
และเลบ็เท้า   

1,198 93030 บริการเก่ียวกบังานศพและ
กิจกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

96301 กิจกรรมเก่ียวกบังานศพและ 
กิจกรรมทีเ่ก่ียวข้อง   

1,199 93091 สถานลดน า้หนกั 96102 กิจกรรมการบริการลดน า้หนกั   
1,200 93092 สถานอาบ อบ นวด 96305 กิจกรรมการบริการอาบอบนวดและ

การบริการอื่นๆ ที่คล้ายกนั   
1,201 93093 บริการนวดแผนโบราณ 96101 กิจกรรมสปา   
1,202 93094 บริการจดัการงานแตง่งาน 96309 กิจกรรมการบริการอื่นๆ สว่นบคุคล 

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
1,203 93099 กิจกรรมบริการอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
96304 กิจกรรมโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ 

  
1,204 93099 กิจกรรมบริการอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
96309 กิจกรรมการบริการอื่นๆ สว่นบคุคล 

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   
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