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่
สํานักงานสถิติแหงชาติ

ค

คํานํา
่
สํานักงานสถิติแหงชาติ
ได้ทาํ การสํารวจการใช้เวลาของประชากรขึ้ น ซึ่งผูใ้ ช้ขอ้ มูลได้นาํ
ข้อมูลการใช้เวลาของประชากรไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เชน่ นําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เรื่ องการใช้
่ ั
่
เวลาของประชากร รู ปแบบการใช้เวลาที่แตกตางกนระหวางชายและหญิ
ง การมีงานทํา เป็ นต้น
่
ิ
สํานักงานสถิติแหงชาติ
ได้จดั ทํามาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาขึ้ น เพื่อให้
ั ท้ งั ใน
สามารถใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้ น
และผูใ้ ช้ขอ้ มูลสามารถเปรี ยบเทียบข้อมูลกนได้
่
่ ้ งคณะทํางานยอย
่ จัดทํามาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรม
ิ
ประเทศและระหวางประเทศ
โดยได้แตงตั
่
ั จารณาโครงสร้างและรายละเอียดของ
การใช้เวลาเพือ่ ดําเนินการ ซึ่งคณะทํางานยอยฯ
ได้ร่ วมกนพิ
ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล โดยใช้ “The trial International Classification of
Activities for Time-Use Statistics” (ICATUS) ขององค์การสหประชาชาติ เป็ นหลักในการพิจารณา
ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้ ได้มีการนําไปใช้ในหลายประเทศ การนํามาตรฐานมาใช้ในลักษณะนี้ เรี ยกวา่ เป็ น
่ อเป็ นการจัดจําแนกที่มีโครงสร้างและการจัดลําดับ
การใช้แบบ Reference Classification กลาวคื
่ ยวกบมาตรฐานสากล
ั
เชนเดี
ที่เป็ นต้นฉบับทุกประการ
่ หวังวาเอกสารฉบั
่
สํานักงานสถิติแหงชาติ
บนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ หากมีขอ้ เสนอแนะ
่
ประการใด โปรดแจ้งให้หนวยงานเจ้
าของเรื่ องทราบ เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งมาตรฐานฉบับนี้
่
ตอไป

ง

สารบัญ
หน้า
คํานํา

ค

ิ
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

1

ิ
โครงสร้างของมาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

1

ิ
รายละเอียดโครงสร้างมาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

3

ิ
คําอธิบายมาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

31

่
่
ํ
ประเภทหลัก 01 การทํางานในหนวยงานเอกชน
องค์การที่ไมแสวงหากาไร
่
หนวยงานรั
ฐบาล และรัฐวิสาหกจิ (การทํางานในระบบ)

33

ิ
ประเภทหลัก 02 การทํางานในกจกรรมการผลิ
ตขั้ นต้นของครัวเรื อน

37

ิ
่ ่
ประเภทหลัก 03 การทํางานในกจกรรมที
่ไมใชการผลิ
ตขั้ นต้นของครัวเรื อน

43

่ างของครัวเรื อน
ิ
ประเภทหลัก 04 การทํางานในกจกรรมการกอสร้

48

ิ
ประเภทหลัก 05 การทํางานด้านการให้บริ การที่ก่อให้เกดรายได้
ของครัวเรื อน

51

่ รับคาตอบแทน
่
ประเภทหลัก 06 การให้บริ การในครัวเรื อนของตนเองโดยไมได้

56

่ รับคาตอบแทน
่
ประเภทหลัก 07 การให้บริ การดูแลสมาชิกในครัวเรื อนโดยไมได้

62

่
ประเภทหลัก 08 การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นและการให้บริ การชุมชน

66

ประเภทหลัก 09 การเรี ยนรู ้

70

่
ประเภทหลัก 10 การเข้าสังคมและการมีส่ วนรวมในชุ
มชน

74

ประเภทหลัก 11 การเข้าชมเหตุการณ์/สถานที่ทางด้านวัฒนธรรม การบันเทิง
ี
และการกฬา

77

่
ิ
่ ่ นๆ
ประเภทหลัก 12 งานอดิเรก การเลนเกม
และกจกรรมยามวางอื

79

่
ี
่
ี่ อง
ประเภทหลัก 13 การมีส่ วนรวมในกฬาในรมและกลางแจ้
ง และหลักสูตรที่เกยวข้

82

ประเภทหลัก 14 สื่ อสารมวลชน

84

่ คคล
ประเภทหลัก 15 การดูแลและการดําเนินชีวิตสวนบุ

88

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

1

มาตรฐานการจัดจําแนกกิจกรรมการใช้ เวลาตามสากล
The trial International Classification of Activities for Time-Use Statistics
วัตถประสงค์
ของมาตรฐานการจัดจําแนกกิจกรรมการใช้ เวลาตามสากล
ุ
เพื่อสนับสนุนประเทศที่มีความสนใจในการศึกษาเรื่ องการใช้เวลา
UNSD จึงได้จดั ทํา
ิ
ั
การจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาที่สามารถปรับให้เข้ากบสภา
วการณ์ของประเทศได้
และสามารถ
ํ
ั
่
่
เปรี ยบเทียบกนระหวางประเทศได้
อยางสะดวก
กรอบของการจัดจําแนกนี้คือ กาหนดให้
มีความ
ั ะบบบัญชีประชาชาติและการจัดจําแนกกจกรรม
ิ
สอดคล้องกบร
การใช้เวลาอื่นๆ
โครงสร้ างของมาตรฐานการจัดจําแนกกิจกรรมการใช้ เวลาตามสากล
ิ
ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล ได้จดั จําแนกกจกรรม
การใช้เวลา
ออกเป็ น ประเภทหลัก ประเภท หมวด หมู่ และหม่ ูย่อย โดยใช้แทนด้วยเลขรหัส 6 ตัว ดังนี้
ิ
เวลาที่มี
ประเภทหลัก (Major Divisions) ได้แก่ กลุ่มใหญที่ ่สุดของกจกรรมการใช้
วัตถุประสงค์หลักเดียวกนั โดยจัดไว้เป็ น 15 ประเภทหลัก และใช้แทนด้วยเลขรหัส 2 ตัวแรก
ิ
่ นกลุ่มยอยจากประเภทหลั
่
ประเภท (Divisions) ได้แก่ กลุ่มของกจกรรมการใช้
เวลาซึ่งแบงเป็
ก
มีท้ งั สิ้ น 54 ประเภท และใช้แทนด้วยเลขรหัส 3 ตัวแรก
ิ
่ นกลุ่มยอยจากประเภท
่
หมวด (Groups) ได้แก่ กลุ่มของกจกรรมการใช้
เวลาซึ่งแบงเป็
มีท้ งั สิ้ น 92 หมวด และใช้แทนด้วยเลขรหัส 4 ตัวแรก
่ นกลุ่มยอยจากหมวด
่
ิ
หม่ ู (Classes) ได้แก่ กลุ่มของกจกรรมการใ
ช้เวลาซึ่งแบงเป็
มีท้ งั สิ้ น
200 หมู่ และใช้แทนด้วยเลขรหัส 5 ตัวแรก
ิ
ิ
่ ่สุด ซึ่งมีจาํ นวน
หมู่ย่อย (Subclasses) ได้แก่ กจกรรมการใช้
เวลาที่เป็ นกจกรรมยอยที
่ และใช้แทนด้วยเลขรหัส 6 ตัว
ทั้ งสิ้ น 363 หมู่ยอย
่ ่ใช้แทนด้วยเลขรหัส 6 ตัว
โครงสร้างในระดับหมู่ยอยที
่ ได้ดงั ตัวอยางตอไปนี
่ ่
ประเภท หมวด หมู่ และหมู่ยอย
้

ประเภทหลัก
ประเภท
หมวด
หม่ ู
หม่ ูย่อย

สามารถแสดงถึงประเภทหลัก

กิจกรรมการใช้ เวลา

เลขรหัส

ิ
่ ่
การทํางานในกจกรรมที
่ไมใชการผลิ
ตขั้ นต้นของครัวเรื อน
ิ
่ ่
กจิกรรมหลัก : เวลาทํางานในกจกรรมที
่ไมใชการผลิ
ตขั้ นต้น
ิ
่ ่
เวลาทํางานในกจกรรมที
่ไมใชการผลิ
ตขั้นต้น
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
็
การผลิต การแปรรู ป และการเกบถนอมเนื
้ อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้ อสัตว์

03
031
0311
03111
031111

2

มาตรฐานการจัดจําแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

รายละเอียดโครงสร้ างมาตรฐานการจัดจําแนกกิจกรรมการใช้ เวลาตามสากล

3

4

มาตรฐานการจัดจําแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

5

ประเภทหลัก 01

การทํางานในหน่ วยงานเอกชน องค์ การทีไ่ ม่ แสวงหากําไร หน่ วยงาน
รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ (การทํางานในระบบ)

011

กิจกรรมหลัก : การทํางานในระบบ
เวลาทํางานในระบบ
เวลาทํางานในงานหลัก
เวลาทํางานในงานอื่นๆ
่ ่เกยวข้
ี่ อง
เวลาทํางานของนักเรี ยน/นักศึกษาฝึ กงาน และตําแหนงที
่ ้ นๆ และการถูกรบกวนขณะทํางาน
การหยุดพักชวงสั
ี่ องกบการทํ
ั
การฝึ กอบรมและการเรี ยนที่เกยวข้
างานในระบบ
เวลาทํางานในระบบ ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
การหยุดพักอื่นๆ
่ /หลังการทํางาน
เวลาที่ใช้ในการรอกอน
การหยุดพักกลางวันจากการทํางาน

0111
01111
01112
01113
01114
01115
0111x

011110
011120
011130
011140
011150

0112
01121 011210
01122 011220
012

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : การหางานทํา/การก่อตั้งธรกิ
ุ จในระบบ
่ ้ งธุรกจในระบบ
ิ
0120
การหางานทํา/การกอตั
01201 012010 การหางานทําในระบบ
่ ้ งธุรกจในระบบ
ิ
01202 012020 การหา/การกอตั

013

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการทํางานในระบบ
ี่ องกบการทํ
ั
0130
การเดินทางที่เกยวข้
างานในระบบ
ี่ องกบการทํ
ั
01300 013000 การเดินทางที่เกยวข้
างานในระบบ

019

การทํางานในระบบ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
0190
การทํางานในระบบ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
01900 019000 การทํางานในระบบ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

ประเภทหลัก 02
021

การทํางานในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน

กิจกรรมหลัก : เวลาทํางานในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ น
ิ
0211
เวลาทํางานในกจกรรมการผลิ
ตขั้นต้น
02111
การเพาะปลูกพืชและต้นไม้ ; พืชผักสวนครัว
021111 การเตรี ยมดิน
่ หรื อเพาะเมล็ด และการเพาะปลูก
021112 การหวาน

6

มาตรฐานการจัดจําแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล

021113 การรวบรวมและการเตรี ยมปุ๋ ยอินทรี ย ์ การขนย้ายและการใส่ ปุ๋ยอินทรี ย/์
ปุ๋ ยเคมี
021114 การบํารุ งรักษาทุ่งนา/สวน
็ ี่
021115 การเกบเกยว
ิ
็ ี่
021116 กจกรรมหลั
งการเกบเกยว
ิ
021117 กจกรรมด้
านการบริ การทางการเกษตรอื่นๆ
ิ
ี่ องกบการเพาะปลู
ั
021119 กจกรรมอื
่นๆ ที่เกยวข้
กพืชและต้นไม้
02111x การเพาะปลูกพืชและต้นไม้ ; พืชผักสวนครัว ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
02112
การเลี้ ยงสัตว์ ; การผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ; การบริ การสัตวบาล
021121 การเกบ็รวบรวมอาหารสัตว์ ; การเตรี ยมอาหารสัตว์ ; การให้อาหารสัตว์
การให้น้ าํ ; การเลี้ ยงสัตว์ในทุ่ง
่ การใสเกอกม้
่ ื า การทําความสะอาด ; การดูแลรักษาสัตว์
021122 การตัดแตงขน
021123 การล้างและการทําความสะอาดที่อยูข่ องสัตว์
ี่ องกบการผสมพั
ั
021124 การทํางานที่เกยวข้
นธุ์สตั ว์ ; การฟักไข่
021125 การรี ดนมและกระบวนการแปรรู ปนํ้ านมดิบในฟาร์ม
็ กษา การคัดขนาดไข่
021126 การเกบ็รวบรวม การเกบรั
021127 การตัดขน การผลิตหนังสัตว์ที่ได้จากการเลี้ ยงสัตว์
็ ลสัตว์ และการทํามูลสัตว์ตากแห้ง
021128 การเกบมู
ิ
ี่ องกบการเลี
ั
021129 กจกรรมอื
่นๆ ที่เกยวข้
้ ยงสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์
การบริ การสัตวบาล
02112x การเลี้ ยงสัตว์ ; การผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์; การบริ การสัตวบาล ซึ่งมิได้
ระบุรายละเอียด
่ ตว์ การดักสัตว์ และการผลิตหนังสัตว์
02113
การลาสั
่ ตว์และการดักสัตว์ป่า
021131 การลาสั
่
021132 การลานก
่ ตว์และ
021133 การผลิตขนสัตว์ หนังสัตว์เลื้อยคลานหรื อขนนก จากการลาสั
การดักสัตว์
ิ
ี่ องกบการลาสั
ั
่ ตว์และการผลิตหนังสัตว์
021139 กจกรรมอื
่นๆ ที่เกยวข้
่ ตว์ การดักสัตว์ และการผลิตหนังสัตว์ ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
02113x การลาสั
็ น และกจกรรมอื
ิ
ี่ ั าไม้
02114
การหาของป่ า การตัดไม้ การเกบฟื
่นๆ ที่เกยวกบป่
021141 การหาสมุนไพรและพืชอื่นๆ สําหรับการผลิตงานหัตถกรรมหรื อใช้
เป็ นเชื้ อเพลิง

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล
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021142 การหาผลไม้ป่า เบอร์รี่ หรื อพืชป่ าอื่นๆ รวมทั้ งอาหารอื่นๆ ที่รับประทาน
ได้จากป่ า
็ น
021143 การตัดไม้และการเกบฟื
021144 การฟื้ นฟูสภาพป่ า การปลูกป่ า การปลูกทดแทน
ิ
ี่ องกบการป่
ั
021149 กจกรรมอื
่นๆ ที่เกยวข้
าไม้ และการหาของป่ า
ิ
ี่ ั าไม้
02114x การหาของป่ า การตัดไม้ การเกบ็ฟื น และกจกรรม
อื่นๆ ที่เกยวกบป่
ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
02115
การประมงและการเลี้ ยงสัตว์น้ าํ /สิ่ งมีชีวิตที่อยูใ่ นนํ้ า
021151 การจับสัตว์น้ าํ และการหาสิ่ งมีชีวตอื
ิ ่นๆ ที่อยูใ่ นนํ้ า
021152 การเกบ็ผลิตผลที่อยูใ่ นทะเล เชน่ ไขมุ่ กธรรมชาติ ฟองนํ้ า ปะการัง
่ เปลือกหอย
สาหราย
021153 การเลี้ ยงสัตว์น้ าํ หรื อสิ่ งมีชีวิตที่อยูใ่ นนํ้ า : การเพาะพันธุ์ การอนุบาลสัตว์
021154 การเลี้ ยงสัตว์น้ าํ หรื อสิ่ งมีชีวิตที่อยูใ่ นนํ้ า : การทําความสะอาดบอ่ การให้
อาหาร
่
021155 การซอมแซม
การดูแล และการบํารุ งรักษาเรื อประมงและอุปกรณ์
่ ่ใช้ในการจับสัตว์น้ าํ
เครื่ องมือ ตาขายที
ิ
ี่ องกบการประมง
ั
021159 กจกรรมอื
่นๆ ที่เกยวข้
การเลี้ ยงสัตว์น้ าํ /สิ่ งมีชีวิตที่
อยูใ่ นนํ้ า
ซึ่งมิได้ระบุ
02115x การประมงและการเลี้ ยงสัตว์น้ าํ /สิ่ งมีชีวิตที่อยูใ่ นนํ้ า
รายละเอียด
่
02116
การทําเหมืองแรและเหมื
องหิ น
021161 การทําเหมือง/การขุดเกลือ/การทํานาเกลือ
021162 การขุดเจาะบอ่ การเจาะหลุม ฯลฯ
021163 การทําเหมืองแผน่หิ น
่ น
021164 การบดและการยอยหิ
021165 การขุดดินเหนียว กรวด และทราย
่
021166 การรอนทอง
การทําเหมืองอัญมณี ฯลฯ
021167 การขนสง่ การจัดเกบ็ และการสํารองสิ นค้า
ิ
่ เหมืองหิ นอื่นๆ
021169 กจกรรมการทํ
าเหมืองแรและ
่
02116x การทําเหมืองแรและเหมื
องหิ น ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
็ ้า
02117 021170 การเกบนํ

8

มาตรฐานการจัดจําแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล

ั
ิ
02118 021180 การฝึ กอบรมและการเรี ยนที่เกยี่วข้องกบการทํ
างานในกจกรรมการผลิ
ต
ขั้ นต้นของครัวเรื อน
ิ
0211x
เวลาทํางานในกจกรรมการผลิ
ตขั้นต้น ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
ิ
0212
การจัดหาวัตถุดิบและการจัดการผลผลิตในกจกรรมการผลิ
ตขั้นต้นของ
ครัวเรื อน
ิ
02121 021210 การจัดซื้ อ/จัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในกจกรรมการ
ผลิตขั้นต้นของครัวเรื อน
ิ
02122 021220 การขาย/การจัดการผลผลิตที่ได้จากกจกรรมการผลิ
ตขั้ นต้นของครัวเรื อน
022

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : การหางานทํา/การก่ อตั้งธรกิ
ุ จในกิจกรรมการผลิต
ขั้นต้ นซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน
่ ้ งธุรกจใน
ิ กจกรรมการผลิ
ิ
ตขั้ นต้นซึ่ งเป็ นธุรกจิ
0220
การหางานทํา/การกอตั
ของครัวเรื อน
ิ
02201 022010 การหางานทําในกจกรรมการผลิ
ตขั้นต้นซึ่งเป็ นธุรกิจของครัวเรื อน
่ ้ งธุ รกจใน
ิ กจกรรมการผลิ
ิ
02202 022020 การหา/การกอตั
ตขั้ นต้นซึ่ งเป็ นธุ รกจิของ
ครัวเรื อน

023

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน
ี่ องกบกจกรรมการผลิ
ั ิ
0230
การเดินทางที่เกยวข้
ตขั้ นต้นของครัวเรื อน
ี่ องกบกจกรรมการผลิ
ั ิ
02300 023000 การเดินทางที่เกยวข้
ตขั้ นต้นของครัวเรื อน

029

การทํางานในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน ซึ่งมิได้ จัดประเภท
ไว้ ในทีอ่ นื่
ิ รรมการผลิตขั้ นต้นของครัวเรื อน ซึ่งมิได้จดั ประเภท
0290
การทํางานในกจก
ไว้ในที่อื่น
ิ
02900 029000 การทํางานในกจกรรมการผลิ
ตขั้นต้นของครัวเรื อน ซึ่งมิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น

ประเภทหลัก 03
031

การทํางานในกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน

กิจกรรมหลัก : เวลาทํางานในกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ น
ิ
่ ่
0311
เวลาทํางานในกจกรรมที
่ไมใชการผลิ
ตขั้นต้น
03111
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
็
031111 การผลิต การแปรรู ป และการเกบถนอมเนื
้ อสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก
เนื้ อสัตว์

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

031112
031113
031114
031115
031119
03111x
03112
031121
031122
031123
031124
031125
031126
031129
03112x
03113
031131
031132
031133
031134
031135
031139
03113x
03114
031141
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การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม
็
การแปรรู ปและการเกบถนอมสั
ตว์น้ าํ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ าํ
็
การแปรรู ปและการเกบถนอมผลไม้
และผัก
การแปรรู ปธัญพืช
ิ
ี่ องกบั กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
กจกรรมอื
่นๆ ที่เกยวข้
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่มอื่นๆ
การผลิตเบียร์และการผลิตเครื่ องดื่มอื่นๆ ที่มีแอลกอฮอล์ เชน่ ไวน์หรื อสุ รา
การอบขนม ขนมปัง เค้ก เค้กธัญพืช เพสทรี พาย ทาร์ต ขนมปังกรอบ
ขนมผิง
๋ ๋ยว พาสต้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกนั
การผลิตเส้นกวยเตี
การผลิตลูกกวาด ลูกกวาดชนิดแข็ง คาราเมล ช็อกโกแลต และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาํ จากนํ้ าตาล
การคัว่/อบเมล็ด ผลไม้เปลือกแข็ง (นัท)
การคัว่ การบดเมล็ดกาแฟ
ิ
ี่ องกบการผลิ
ั
กจกรรมอื
่นๆ ที่เกยวข้
ตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่มอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่มอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
่
ี่ อง
การผลิตสิ่ งทอ เครื่ องแตงกาย
เครื่ องหนัง และผลิตภัณฑ์ที่เกยวข้
่ าเร็ จสิ่ งทอ
การปั่น การทอ การแตงสํ
่
การผลิตสิ่ งของจากสิ่ งทอ ยกเว้น เครื่ องแตงกาย
่
การผลิตเครื่ องแตงกาย
็ กษาหนังสัตว์และการผลิตหนังฟอก การฟอกและการตกแตง่
การเกบรั
หนังฟอก
่ า กระเป๋ าถือ กระเป๋ าเดินทาง
การผลิตรองเท้า เครื่ องสวมใสเท้
ิ
ี่ องกบการผลิ
ั
่
กจกรรมอื
่นๆ ที่เกยวข้
ตสิ่ งทอ เครื่ องแตงกาย
เครื่ องหนัง
ี่ อง
และผลิตภัณฑ์ที่เกยวข้
ี่ อง
่
เครื่ องหนัง และผลิตภัณฑ์ที่เกยวข้
การผลิตสิ่ งทอ เครื่ องแตงกาย
ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
การผลิตงานหัตถกรรมจากวัสดุทุกชนิด
การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมถึง เฟอร์นิเจอร์ สิ่ งของที่ติดตั้ งถาวรหรื อ
่ าน รู ปแกะสลัก และเครื่ องประดับอื่นๆ ที่ทาํ จากไม้
เครื่ องตกแตงบ้
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03115
03116
03117
03118
0311x
0312
03121
03122
032

031142 การผลิตตะกร้า เครื่ องสาน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกนั
031143 การผลิตเครื่ องใช้ ของมีคม เครื่ องมือที่ใช้งานด้วยมือ และผลิตภัณฑ์
โลหะอื่นๆ
031144 งานโลหะกรรม
031145 การผลิตเครื่ องปั้ นดินเผา เตาอบและเตาหุงต้ม เครื่ องประดับฯลฯ ที่
ทําจากดินเหนียว ปูนปลาสเตอร์ หรื อ ซีเมนต์
031146 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ; งานหัตถกรรมกระดาษ
031147 การผลิตสบู่ หัวนํ้ าหอม เทียน ฯลฯ
ิ
ี่ องกบการผลิ
ั
031149 กจกรรมอื
่นๆ ที่เกยวข้
ตงานหัตถกรรม
03114x การผลิตงานหัตถกรรมจากวัสดุทุกชนิด ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
็ กษายาสู บ
031150 การเตรี ยมและการเกบรั
่
031160 การผลิตอิฐ แผนคอนกรี
ต อิฐบล็อก กระเบื้อง ฯลฯ
031170 การผลิตสมุนไพรและยา
ั
ิ
่ ่
031180 การฝึ กอบรมและการเรี ยนที่เกี่ยวข้องกบการทํ
างานในกจกรรมที
่ไมใช
การผลิตขั้ นต้นของครัวเรื อน
ิ
่ ่
เวลาทํางานในกจกรรมที
่ไมใชการผลิ
ตขั้ นต้นของครัวเรื อน ซึ่งมิได้
ระบุรายละเอียด
ิ
่ ่การผลิตขั้นต้น
การจัดหาวัตถุดิบและการจัดการผลผลิตในกจกรรมที
่ไมใช
ของครัวเรื อน
ิ
่ ่
031210 การจัดซื้ อ/จัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในกจกรรมที
่ไมใชการผลิ
ตขั้ นต้นของ
ครัวเรื อน
ิ
่ ่
031220 การขาย/การจัดการผลผลิตที่ได้จากกจกรรม
ที่ไมใชการผลิ
ตขั้นต้นของ
ครัวเรื อน

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : การหางานทํา/การก่อตั้งธรกิ
ุ จในกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่
การผลิตขั้นต้ นซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน
่ ้ งธุรกจใน
ิ กจกรรมที
ิ
่ ่
0320
การหางานทํา/การกอตั
่ไมใชการผลิ
ตขั้นต้นซึ่งเป็ น
ธุรกจิของครัวเรื อน
ิ
่ ่
03201 032010 การหางานทําในกจกรรมที
่ไมใชการผลิ
ตขั้นต้นซึ่งเป็ นธุรกจิของครัวเรื อน
่ ้ งธุรกจิในกจกรรมที
ิ
่ ่
03202 032020 การหา/การกอตั
่ไมใชการผลิ
ตขั้นต้นซึ่งเป็ นธุรกจิ
ของครัวเรื อน

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล
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033

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน
ี่ องกบกจกรรมที
ั ิ
่ ่
0330
การเดินทางที่เกยวข้
่ไมใชการผลิ
ตขั้นต้นของครัวเรื อน
ี่ องกบกจกรรมที
ั ิ
่
03300 033000 การเดินทางที่เกยวข้
่ไม่ใชการผลิ
ตขั้นต้นของครัวเรื อน

039

การทํางานในกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน ซึ่งมิได้ จัด
ประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ิ
่ ่
0390
การทํางานในกจกรรมที
่ไมใชการผลิ
ตขั้ นต้นของครัวเรื อน ซึ่งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น
ิ
่ ่
03900 039000 การทํางานในกจกรรมที
่ไมใชการผลิ
ตขั้ นต้นของครัวเรื อน ซึ่งมิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อื่น

ประเภทหลัก 04

การทํางานในกิจกรรมการก่ อสร้ างของครัวเรือน

041

กิจกรรมหลัก : เวลาทํางานในกิจกรรมการก่อสร้ าง
่ าง
ิ
เวลาทํางานในกจกรรมการกอสร้
่ างและการซอมแซม
่
การกอสร้
เพื่อการสะสมทุนของครัวเรื อนตนเอง
่ างบ้านของตนเอง
การกอสร้
่
การปรับปรุ งและการซอมแซมบ้
านครั้ งใหญ่
่ างและการซอมแซม
่
การกอสร้
เพิง/ที่พกั ของสัตว์และสัตว์ปีก สถานที่
ํ /รั้ ว สถานที่อาํ นวยความสะดวกในการเกบผลผลิ
็
ดําเนินธุรกจิ กาแพง
ต
จากฟาร์ม การชลประทาน
่ างและการซอมแซม
ิ
ี่ องกบการกอสร้
ั
่
กจกรรม
อื่นๆ ที่เกยวข้
เพือ่ การสะสมทุน
ของครัวเรื อนตนเอง
่ างและการซอมแซม
่
การกอสร้
เพื่อการสะสมทุนของครัวเรื อนตนเอง
ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
่ างและการซอมแซม
่
การกอสร้
อาคาร ถนน เขื่อน และสิ่ งกอ่ สร้างอื่นๆ
่ างและการซอมแซม
่
่ ี่ ั ถนน อาคาร สะพาน
การกอสร้
ครั้ งใหญเกยวกบ
เขื่อน ฯลฯ ของชุมชน
่ าง
ี่ องกบการทํ
ั
ิ
การฝึ กอบรมและการเรี ยนที่เกยวข้
างานในกจกรรมการกอสร้
ซึ่งเป็ นธุรกจิของครัวเรื อน
่ าง ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
เวลาทํางานในกิจกรรมการกอสร้
่ างของครัวเรื อน
ิ
การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในกจกรรมการกอสร้
่ างของครัวเรื อน
ิ
การจัดซื้ อ/จัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในกจกรรมการกอสร้

0411
04111
041111
041112
041113

041119
04111x
04112 041120
04113 041130
04114 041140
0411x
0412
04120 041200
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042

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : การหางานทํา/การก่อตั้งธรกิ
ุ จในกิจกรรมการก่ อสร้ าง
ซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน
่ ้ งธุรกจใน
่ างซึ่งเป็ นธุรกจิของ
ิ กจกรรมการกอสร้
ิ
0420
การหางานทํา/การกอตั
ครัวเรื อน
่ างซึ่งเป็ นธุรกจของ
ิ
ิ ครัวเรื อน
04201 042010 การหางานทําในกจกรรมการกอสร้
่ ้ งธุรกจใน
่ างซึ่งเป็ นธุรกจิของครัวเรื อน
ิ กจกรรมการกอสร้
ิ
04202 042020 การหา/การกอตั

043

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมการก่อสร้ างของครัวเรือน
่ างของครัวเรื อน
ี่ องกบกจกรรมการกอสร้
ั ิ
0430
การเดินทางที่เกยวข้
่ างของครัวเรื อน
ี่ องกบกจกรรมการกอสร้
ั ิ
04300 043000 การเดินทางที่เกยวข้

049

การทํางานในกิจกรรมการก่ อสร้ างของครัวเรือน ซึ่งมิได้ จัดประเภท
ไว้ ในทีอ่ นื่
่ างของครัวเรื อน ซึ่งมิได้จดั ประเภท
ิ
0490
การทํางานในกจกรรมการกอสร้
ไว้ในที่อื่น
่ างของครัวเรื อน ซึ่งมิได้จดั ประเภท
ิ
04900 049000 การทํางานในกจกรรมการกอสร้
ไว้ในที่อื่น

ประเภทหลัก 05

การทํางานด้ านการให้ บริการทีก่ ่อให้ เกิดรายได้ ของครัวเรือน

051

กิจกรรมหลัก : เวลาทํางานในการให้ บริการทีก่ ่ อให้ เกิดรายได้
การขายอาหารและการค้า
การเตรี ยมและการขายอาหารและเครื่ องดื่มที่ปรุ งขึ้ นเอง
การเตรี ยม/การบรรจุอาหารและเครื่ องดื่ม
่
การขาย/การสงอาหารและเครื
่ องดื่ม
การเกบ็อาหารจากแผง ; การทําความสะอาดและการดูแลรักษา
ิ
ี่ องกบั การเตรี ยมและการขายอาหารและเครื่ องดื่ม
่นๆ ที่เกยวข้
กจกรรมอื
ที่ปรุ งขึ้ นเอง
การเตรี ยมและการขายอาหารและเครื่ องดื่มที่ปรุ งขึ้ นเอง ซึ่งมิได้ระบุ
รายละเอียด
่ การขายตามบ้าน การขายตามข้างถนน การขายเร่
การค้ายอย
่
การค้ายอย
การขายตามบ้าน

0511
05111
051111
051112
051113
051119
05111x
05112
051121
051122

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

0512
05121
05122
05123
05124
0513
05131
05132
05133
05134
05135
05136
05137
0514
05141
05142
0515
05151
05152
0516
05160
0517
05170
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051123 การขายตามข้างถนน การขายเร่ และการขายที่ตอ้ งมีการเดินทาง
ประเภทอื่นๆ
ิ
ี่ องกบก
ั ิจกรรมการค้ายอย
่
051129 กจกรรมอื
่นๆ ที่เกยวข้
การขายตามบ้าน
การขายตามข้างถนน การขายเร่
่ การขายตามบ้าน การขายตามข้างถนน การขายเร่ ซึ่งมิได้
05112x การค้ายอย
ระบุรายละเอียด
่
การให้บริ การด้านการซอมแซม
การติดตั้ ง และการบํารุ งรักษา
051210 การประกอบ การติดตั้ ง การปรับตั้ งเครื่ องมือ การบํารุ งรักษา และ
่
การซอมแซมเครื
่ องมือและเครื่ องจักร
่
051220 การซอมแซมยานยนต์
่
051230 การซอมแซม
ของใช้ส่ วนบุคคล
่
051240 การซอมแซมของใช้
ในครัวเรื อน
ิ
การให้บริ การด้านธุรกจและวิ
ชาชีพ
ี่ อง
่ อง ที่พกั และงานที่เกยวข้
051310 การให้เชาห้
่
051320 การให้กยู้ มื เงินและการเรี ยกเกบ็เงินคืน ; การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
051330 การพิมพ์ดีด การประมวลผลคํา การเขียนโปรแกรม การแปลงข้อมูล
เป็ นรหัส
051340 การบัญชี การทําบัญชี การให้บริ การด้านกฏหมาย และการให้บริ การ
ี่ อง
ที่เกยวข้
051350 การสอนพิเศษ
051360 การให้บริ การทางการแพทย์และทันตกรรม
051370 การให้บริ การด้านการพยาบาล/การบําบัดรักษาโรค
่ คคล
การให้บริ การดูแลสวนบุ
051410 การให้บริ การดูแลส่ วนบุคคล
่ ่ ่อการบําบัดรักษาโรค
051420 การให้บริ การดูแลสุ ขภาพที่ไมใชเพื
่ นค้าและผูโ้ ดยสาร
การขนสงสิ
่ นค้า
051510 การขนสงสิ
่ โ้ ดยสาร
051520 การขนสงผู
่
การบริ การในครัวเรื อนโดยได้รับคาตอบแทน
่
051600 การให้บริ การในครัวเรื อนโดยได้รับคาตอบแทน
การประชุม/การฝึ กอบรม และการเรี ยน
ี่ องกบการทํ
ั
ิ
051700 การฝึ กอบรมและการเรี ยนที่เกยวข้
างานในกจกรรมการบริ
การ
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ิ
เวลาทํางานในการให้บริ การที่ก่อให้เกดรายได้
ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด

051x
052

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : การหางานทํา/การก่ อตั้งธรกิ
ุ จในกิจกรรมการบริการ
ซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน
่ ้ งธุรกจในกจกรรม
ิ
ิ
ิ
0520
การหางานทํา/การกอตั
การบริ การซึ่งเป็ นธุ รกจของ
ครัวเรื อน
ิ
ิ
05201 052010 การหางานทําในกจกรรมการบริ
การซึ่งเป็ นธุรกจของครั
วเรื อน
่ ้ งธุรกจในกจกรรมการบริ
ิ ิ
ิ
05202 052020 การหา/การกอตั
การซึ่งเป็ นธุรกจของครั
วเรื อน

053

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ บริการทีก่ ่อให้ เกิดรายได้
ี่ องกบการให้
ั
ิ
0530
การเดินทางที่เกยวข้
บริ การที่ก่อให้เกดรายได้
ี่ องกบการให้
ั
ิ ได้
บริ การที่ก่อให้เกดราย
05300 053000 การเดินทางที่เกยวข้

059

การทํางานด้ านการให้ บริการทีก่ ่ อให้ เกิดรายได้ ของครัวเรือน ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ิ
0590
การทํางานด้านการให้บริ การที่ก่อให้เกดรายได้
ของครัวเรื อน ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ิ
05900 059000 การทํางานด้านการให้บริ การที่ก่อให้เกดรายได้
ของครัวเรื อน ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ประเภทหลัก 06

การให้ บริการในครัวเรือนของตนเองโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน

061

กิจกรรมหลัก : เวลาทํางานในการให้ บริการในครัวเรือนของตนเอง
โดยไม่ ได้ รับค่าตอบแทน
่
การบริ การในครัวเรื อนโดยไม่ได้รับคาตอบแทน
การจัดการด้านอาหาร
่
การเตรี ยมอาหาร/อาหารวาง
่
การเสิ ร์ฟอาหาร/อาหารวาง
การทําความสะอาดหลังจากการเตรี ยมอาหาร/การรับประทานอาหาร/
่
อาหารวาง
ิ
ี่ องกบการจั
ั
กจกรรมอื
่นๆ ที่เกยวข้
ดการด้านอาหาร
การจัดการด้านอาหาร ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
การทําความสะอาดและการดูแลรักษาที่อยูอ่ าศัยและบริ เวณโดยรอบ
การทําความสะอาดภายในที่อยูอ่ าศัย

0611
06111
061111
061112
061113
061119
06111x
06112
061121

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล
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061122 การทําความสะอาดภายนอกที่อยูอ่ าศัย
ํ ดขยะ ; การนําของที่ใช้แล้วมาแปรรู ป (การรี ไซเคิล)
061123 การกาจั
061124 การดูแลสวนภายนอก การจัดสวน การตัดแตง่ การบํารุ งรักษาสนาม/
สนามหญ้า
061125 การจัดหานํ้าและการทําความร้อน (รวมถึงการดูแลเครื่ องทําความร้อน
หม้อนํ้ า และเตาผิง)
่ ภายในครัวเรื อน
061126 การจัดการงานตางๆ
ิ
ี่ องกบการทํ
ั
061129 กจกรรมอื
่นๆ ที่เกยวข้
าความสะอาดและการดูแลรักษาที่อยู่
อาศัยและบริ เวณโดยรอบ
06112x การทําความสะอาดและการดูแลรักษาที่อยู่อาศัยและบริ เวณโดยรอบ
ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
่
06113
การตกแตง่ การบํารุ งรักษา และการซอมแซมเล็
กๆ น้อยๆ ด้วยตนเอง
่
มที่อยูอ่ าศัยเล็กๆ น้อยๆ ด้วยตนเอง
061131 การปรับปรุ ง การบํารุ งรักษา การซอมแซ
่
061132 การติดตั้ ง การบริ การ และการซอมแซมของใช้
ส่ วนบุคคลและของใช้
ในครัวเรื อน
่
061133 การบํารุ งรักษายานยนต์และการซอมแซมเล็
กๆ น้อยๆ
ั
่ การบํารุ งรักษา และการซอมแซม
่
ิ
ี่ องกบการตกแตง
061139 กจกรรมอื
่นๆ ที่เกยวข้
เล็กๆ น้อยๆ ด้วยตนเอง
่
06113x การตกแตง่ การบํารุ งรักษา และการซอมแซมเล็
กๆ น้อยๆ ด้วยตนเอง
ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
06114
การดูแลสิ่ งทอและรองเท้า
061141 การซักผ้าด้วยมือ ; การซักผ้าด้วยเครื่ อง
็ า
061142 การทําผ้าให้แห้ง ; การตากผ้า การเกบผ้
061143 การรี ดผ้า/การอัดผ้า
็ าเข้าที่
061144 การแยกประเภทผ้า การพับผ้า การเกบผ้
่
061145 การปะ/การซอมแซมและการดู
แลเสื้ อผ้า ; การทําความสะอาดและ
การขัดรองเท้า
061149 การดูแลสิ่ งทอและรองเท้าด้านอื่นๆ
06114x การดูแลสิ่ งทอและรองเท้า ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
06115
การจัดการครัวเรื อน
่ จ่ายของครัวเรื อน (สาธารณูปโภค เคเบิลทีวี ฯลฯ)
061151 การชําระคาใช้
ํ
061152 การจัดการ การวางแผน และการกาหนดงบประมาณ
ของครัวเรื อน
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061153 การขาย การจัดการทรัพย์สินของครัวเรื อน
061159 การจัดการครัวเรื อนด้านอื่นๆ
06115x การจัดการครัวเรื อน ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
06116
การดูแลสัตว์เลี้ ยง
061161 การดูแลสัตว์เลี้ ยงประจําวัน รวมถึง การให้อาหาร การทําความ
่
สะอาด การตัดแตงขน
การจูงเดิน
061162 การนําสัตว์เลี้ ยงไปรับการรักษา
061169 การดูแลสัตว์เลี้ ยงด้านอื่นๆ
06116x การดูแลสัตว์เลี้ ยง ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
0612
การเลือกซื้ อสิ นค้า/บริ การ
ิ
ี่ อง
06121
การเลือกซื้ อ/การซื้ อสิ นค้า และกจกรรมที
่เกยวข้
061211 การเลือกซื้ อ/การซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
061212 การเลือกซื้ อ/การซื้ อสิ นค้าคงทน/สิ นค้าทุน
061213 การเดินดูของโชว์หน้าร้าน
ิ
ี่ องด้านอื่นๆ
061219 การเลือกซื้ อ/การซื้ อสิ นค้า และกจกรรมที
่เกยวข้
ิ
ี่ อง ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
06121x การเลือกซื้ อ/การซื้ อสิ นค้า และกจกรรมที
่เกยวข้
ิ มที่เกยวข้
ี่ อง
06122
การเลือกซื้ อ/การรับบริ การ และกจกรร
่
061221 การเลือกซื้ อ/การรับบริ การด้านการซอมแซมและการบํ
ารุ งรักษา
061222 การเลือกซื้ อ/การรับบริ การด้านการจัดการ
่ คคล (สําหรับบุคคลอื่น)
061223 การเลือกซื้ อบริ การด้านการดูแลสวนบุ
061224 การเลือกซื้ อบริ การทางการแพทย์และการดูแลสุ ขภาพ (สําหรับบุคคลอื่น)
061225 การเลือกซื้ อ/การรับบริ การด้านการดูแลเด็ก
061226 การเลือกซื้ อบริ การด้านการศึกษา
061227 การรับบริ การของรัฐ/สาธารณะ
061229 การเลือกซื้ อ/การรับบริ การอื่นๆ
ิ
ี่ อง ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
06122x การเลือกซื้ อ/การรับบริ การและกจกรรมที
่เกยวข้
่ รับคาตอบแทน
่
061x
เวลาทํางานในการให้บริ การในครัวเรื อนของตนเองโดยไมได้
ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
062

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ บริการในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
ี่ องกบการให้
ั
่ รับคาตอบแทน
่
0620
การเดินทางที่เกยวข้
บริ การในครัวเรื อนโดยไมได้
ี่ องกบการให้
ั
่ รับคาตอบแทน
่
06200 062000 การเดินทางที่เกยวข้
บริ การในครัวเรื อนโดยไมได้

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล
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การบริการในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน ซึ่งมิได้ จัดประเภท
ไว้ ในทีอ่ นื่
่ รับคาตอบแทน
่
0690
การบริ การในครัวเรื อนโดยไมได้
ซึ่งมิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น
่ รับคาตอบแทน
่
06900 069000 การบริ การในครัวเรื อนโดยไมได้
ซึ่งมิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น

ประเภทหลัก 07

การให้ บริการดแลสมาชิ
กในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
ู

071

กิจกรรมหลัก : เวลาทํางานในการให้ บริการดแลสมาชิ
กในครัวเรือน
ู
โดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
การดูแลเด็ก
่
การดูแลเด็กทางด้านรางกาย
การดูแลเด็กทัว่ ไป
การนําเด็กเข้านอน
การเตรี ยมตัวให้เด็กพร้อมไปโรงเรี ยน
่ คคลกบเด็
ั ก
การให้การดูแลสวนบุ
ั ก
การให้การดูแลทางด้านการแพทย์หรื อสุ ขภาพกบเด็
่
การดูแลเด็กทางด้านรางกายอื
่ นๆ
่
การดูแลเด็กทางด้านรางกาย
ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
่
การสอน การฝึ กอบรม การชวยเหลื
อเด็ก
การสอนเด็ก
่ การเลน่ และการพูดคุยกบเด็
ั ก
การอาน
่ มทางด้านอารมณ์กบเด็
ั ก
การสงเสริ
ิ
่
กจกรรมการสอน
การฝึ กอบรม การชวยเหลื
ออื่นๆ
การพาเด็กไปยังสถานที่ต่าง ๆ
่ คคล
การพาเด็กไปรับบริ การดูแลสวนบุ
การพาเด็กไปรับบริ การทางด้านการแพทย์หรื อการดูแลสุขภาพ
การพาเด็กไปโรงเรี ยน ศูนย์รับเลี้ ยงเด็ก
่ ี เรี ยนพิเศษ ฯลฯ
การพาเด็กไปเลนกฬา

0711
07111
071111
071112
071113
071114
071115
071119
07111x
07112
071121
071122
071123
071129
07113
071131
071132
071133
071134
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07114
0712
07121

07122
07123

071x
072

071135 การพาเด็กไปทัศนศึกษา ชมพิพิธภัณฑ์ และการไปเที่ยวที่คล้ายคลึงกนั;
่ อหรื ออํานวยความสะดวกให้กบสั
ั งคมของเด็ก หรื อ
การให้ความรวมมื
ิ
กจกรรมนอกโรงเรี
ยน
071139 การพาเด็กไปยังสถานที่อื่นๆ
07113x การพาเด็กไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
071140 การดูแลเฝ้ าระวังเด็กให้อยูใ่ นสายตา
การดูแลผูใ้ หญ่
่ านรางกาย
่
การดูแลผูใ้ หญทางด้
่ คคลกบผู
ั ใ้ หญ่
071211 การให้การดูแลสวนบุ
ั ใ้ หญ่
071212 การให้การดูแลทางด้านการแพทย์หรื อสุ ขภาพกบผู
่ านรางกายอื
่
071219 การดูแลผูใ้ หญทางด้
่ นๆ
่ านรางกาย
่
07121x การดูแลผูใ้ หญทางด้
ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
่ านอารมณ์
071220 การดูแลผูใ้ หญทางด้
่ งสถานที่ต่าง ๆ
การพาผูใ้ หญไปยั
่ บบริ การดูแลสวนบุ
่ คคล
071231 การพาผูใ้ หญไปรั
่ บบริ การทางด้านการแพทย์หรื อการดูแลสุ ขภาพ
071232 การพาผูใ้ หญไปรั
่ เลือกซื้ อสิ นค้า/บริ การ
071233 การพาผูใ้ หญไป
่ ากจกรรมทางสั
ิ
071234 การพาผูใ้ หญไปทํ
งคม
่ งสถานที่ทางด้านวัฒนธรรม การกฬา
ี และการบันเทิง
071235 การพาผูใ้ หญไปยั
่ งสถานที่อื่นๆ
071239 การพาผูใ้ หญไปยั
่ งสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
07123x การพาผูใ้ หญไปยั
่ รับคาตอบแทน
่
เวลาทํางานในการให้บริ การดูแลสมาชิกในครัวเรื อนโดยไมได้
ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ บริการดแลสมาชิ
กในครัวเรือนโดยไม่ ได้
ู
รับค่ าตอบแทน
ี่ องกบการให้
ั
่
0720
การเดินทางที่เกยวข้
บริ การดูแลสมาชิกในครัวเรื อนโดยไมได้
่
รับคาตอบแทน
ี่ องกบการให้
ั
่
07200 072000 การเดินทางที่เกยวข้
บริ การดูแลสมาชิกในครัวเรื อนโดยไมได้
่
รับคาตอบแทน

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล
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การให้ บริการดแล
ู สมาชิกในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในทีอ่ นื่
่ รับคาตอบแทน
่
0790
การให้บริ การดูแลสมาชิกในครัวเรื อนโดยไมได้
ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
่ รับคาตอบแทน
่
07900 079000 การให้บริ การดูแลสมาชิกในครัวเรื อนโดยไมได้
ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ประเภทหลัก 08

การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ และการให้ บริการชมชน
ุ

081

กิจกรรมหลัก : เวลาทํางานในการให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ และ
การให้ บริการชมชน
ุ
่
่ รับคาตอบแทน
่
การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นโดยไมได้
่ เหลือครัวเรื อนอื่นด้านการบํารุ งรักษาและการจัดการ
การให้ความชวย
ครัวเรื อน
่
การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นด้านการเตรี ยมและการเสิ ร์ฟอาหาร
่
การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นด้านการทําความสะอาดและการดูแลรักษา
่
การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นด้านการดูแลสิ่ งทอ
่
การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นด้านการจัดการครัวเรื อน
่
การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นด้านการดูแลสัตว์เลี้ ยง
่
การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นด้านอื่นๆ
่
การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นด้านการบํารุ งรักษาและการจัดการ
ครัวเรื อน ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
่
การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นด้านการเลือกซื้ อ/การซื้ อสิ นค้าและ
การรับบริ การ
่
การให้ความชวยเหลื
อด้านการเลือกซื้ อ/การซื้ อสิ นค้า
่
การให้ความชวยเหลื
อด้านการเลือกซื้ อ/การรับบริ การ
่
การให้ความชวยเหลื
อด้านการเลือกซื้ อ/การซื้ ออื่นๆ
่
การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นด้านการเลือกซื้ อ/การซื้ อสิ นค้าและ
การรับบริ การ ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
่ าง การปรับปรุ งใหม่
่
การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นด้านการกอสร้
่
และการซอมแซมที
่อยูอ่ าศัยและสิ่ งกอ่ สร้างอื่นๆ

0811
08111
081111
081112
081113
081114
081115
081119
08111x
08112
081121
081122
081129
08112x
08113 081130
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่
่
08114 081140 การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นด้านการซอมแซมสิ
นค้าอุปโภคบริ โภค
และของใช้ในครัวเรื อน
่
่ รับคาตอบแทน
่
08115 081150 การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นโดยไมได้
ด้านธุรกจิ/
ฟาร์มและการจ้างงาน
่
08116 081160 การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นด้านการดูแลเด็ก
่
08117 081170 การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นด้านการดูแลผูใ้ หญ่
่
08118 081180 การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นด้านการขนสง่
0812
การบริ การชุมชน
่
ั มชน ฯลฯ
08121 081210 การทํางานเพือ่ ชุมชน : การทําอาหารเพื่อรวมฉลองกบชุ
ี่ ั
่
08122 081220 การทํางานเกยวกบการซอมแซมถนน
/อาคาร การสะสางและการเตรี ยม
พื้นที่ในชุมชน การทําความสะอาด (ถนน ตลาด ฯลฯ)
่
08123 081230 การจัดการและการทํางานเพื่อชุมชนในการให้ความชวยเหลื
อแก่หมู่บา้ น
ท้องถิ่นอื่น
่
่
08124 081240 การจัดการและการทํางานเพื่อชุมชนในการให้ความชวยเหลื
อแกครอบครั
ว
และบุคคล
่ รับคาตอบแทน
่
0813
การบริ การอาสาสมัครให้กบัองค์การโดยไมได้
่ ให้ความชวยเหลื
่
08131 081310 การทํางานอาสาสมัครให้กบัองค์การ (ไมได้
อบุคคลอื่น
โดยตรง)
่
08132 081320 การทํางานอาสาสมัครในนามองค์การ (ให้ความชวยเหลื
อบุคคลอื่นโดยตรง)
่
081x
เวลาทํางานในการให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นและการให้บริ การชุมชน
ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
082

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : การเข้ าร่ วมประชมุ
่
0820
การเข้ารวมประชุ
ม
่
08200 082000 การเข้ารวมประชุ
ม

083

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : การบริการชมชนด้
านอืน่ ๆ
ุ
0830
การบริ การชุมชนด้านอื่นๆ
่
่ ่
08300
การมีส่ วนรวมใน
ความรับผิดชอบตอสวนรวม
และความรับผิดชอบที่
ี่ อง
เกยวข้
่ ธีที่เกยวข้
ี่ องกบความเป็
ั
083001 การเข้ารวมพิ
นพลเมือง
083002 การปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล
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่
่ ่
083009 การมีส่ วนรวมใน
ความรับผิดชอบตอสวนรวม
และความรับผิดชอบที่
ี่ องอื่นๆ
เกยวข้
่
่ ่
08300x การมีส่ วนรวมใน
ความรับผิดชอบตอสวนรวม
และความรับผิดชอบที่
ี่ อง ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
เกยวข้
084

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ และการให้
บริการชมชน
ุ
ี่ องกบการให้
ั
่
ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นและการให้
0840
การเดินทางที่เกยวข้
บริ การชุมชน
ี่ องกบการให้
ั
่
08400 084000 การเดินทางที่เกยวข้
ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นและการให้
บริ การชุมชน

089

การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ และการให้ บริการชมชน
ซึ่งมิได้
ุ
จัดประเภทไว้ในทีอ่ นื่
่
0890
การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นและการให้บริ การชุมชน ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
่
08900 089000 การให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นและการให้บริ การชุมชน ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ประเภทหลัก 09

การเรียนร้ ู

091

กิจกรรมหลัก : เวลาทีใ่ ช้ ในกิจกรรมการเรียนร้ ู
การศึกษาทัว่ ไป
การเรี ยนในโรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย
การเข้าชั้ นเรี ยน/การเข้าฟังบรรยาย รวมทั้งการเข้าสอบ
่
ิ
ิ
การมีส่ วนรวมในกจกรรม
เสริ มหลักสู ตรและกจกรรมนอกหลั
กสูตร
ิ
ี่ องกบการ
ั เรี ยนในโรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย
กจกรรมอื
่นๆ ที่เกยวข้
การเรี ยนในโรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
่
การหยุดพัก/การรอเรี ยนชวงเวลาสั
้ นๆ ในสถานศึกษาทัว่ ไป
การเรี ยนด้วยตนเองในหลักสูตรการศึกษาทางไกล (วีดิโอ สื่ อทางเสี ยง
ระบบออนไลน์)

0911
09111
091111
091112
091119
09111x
09112 091120
09113 091130
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ิ
ี่ ข้อง
การทําการบ้าน การทบทวนบทเรี ยน การวิจยั และกจกรรม
ที่เกยว
กบัการศึกษาทัว่ ไป
ิ
ี่ ข้อง
09120 091200 การทําการบ้าน การทบทวนบทเรี ยน การวิจยั และกจกรรม
ที่เกยว
กบัการศึกษาทัว่ ไป
่ เวลาวาง
่
0913
การเรี ยนเพิ่มเติม การศึกษานอกระบบ และหลักสู ตรในชวง
่
่
09130 091300 การเรี ยนเพิ่มเติม การศึกษานอกระบบ และหลักสูตรในชวงเวลาวาง
0914
การฝึ กอบรมและการเรี ยนเพือ่ พัฒนาอาชีพ/วิชาชีพ
09140 091400 การฝึ กอบรมและการเรี ยนเพือ่ พัฒนาอาชีพ/วิชาชีพ
091x
การเรี ยนรู ้ ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
0912

092

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : กิจกรรมอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้ องกับกิจกรรมการเรียนรู้
ิ
ี่ องกบั กจกรรมการเรี
ิ
่นๆ ที่เกยวข้
ยนรู ้
0920
กจกรรมอื
ี่ องกบั กจกรรมการเรี
ิ
09200 092000 กิจกรรมอื่นๆ ที่เกยวข้
ยนรู ้

093

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเรียนรู้
ี่ องกบการเรี
ั
0930
การเดินทางที่เกยวข้
ยนรู ้
ี่ องกบการเรี
ั
09300 093000 การเดินทางที่เกยวข้
ยนรู ้

099

กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ิ
0990
กจกรรมการเรี
ยนรู ้ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ิ
09900 099000 กจกรรมการเรี
ยนรู ้ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

ประเภทหลัก 10

การเข้ าสั งคมและการมีส่วนร่ วมในชมชน
ุ

101

กิจกรรมหลัก : เวลาทีใ่ ช้ ในการเข้ าสั งคมและการมีส่วนร่ วมในชมชน
ุ
การเข้าสังคมและการติดตอ่สื่ อสาร
การพูดคุย การสนทนา
่ ่ อ (face to face)
การพูดคุย/การสนทนาโดยไมต้่ องผานสื
การพูดคุย/การสนทนาโดยใช้โทรศัพท์ ข้อความ วิทยุคลื่นสั้ น ฯลฯ
่ อความดวน
่ การสนทนา
การสนทนาทางคอมพิวเตอร์ (chat) รวมถึง การสงข้
กลุ่ม ฯลฯ
ี่ องกบการ
ั พูดคุย/การสนทนา
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกยวข้
การพูดคุย การสนทนา ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
ิ
กจกรรมการเข้
าสังคม
ิ
่ ด้วยกนั
การทํากจกรรม
/การไปยังสถานที่หรื องานตางๆ

1011
10111
101111
101112
101113
101119
10111x
10112
101121

ิ
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101122
101123
101124
101125
101126
101129
10112x
10113 101130
10114 101140
1011x

การต้อนรับแขก
การไปเยีย่ มเพือ่ นและญาติ
การเป็ นเจ้าภาพงานเลี้ ยง งานรับรอง งานอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกนั
่
การเข้ารวมงานเลี
้ ยง งานรับรอง งานอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกนั
การเข้าสังคมที่บาร์ คลับ
ิ
กจกรรมการเข้
าสังคมอื่นๆ
การเข้าสังคม ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
่
การอานและการเขี
ยนจดหมาย
ิ
่ าสังคม/การตอต้
่ านสังคม/การมองสังคมในแงลบ
่
กจกรรมการไมเข้
การเข้าสังคมและการติดตอ่สื่ อสาร ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
่
1012
การมีส่ วนรวมในเหตุ
การณ์ทางวัฒนธรรม/สังคมของชุมชน (ที่ไม่
ั
เกี่ยวข้องกบศาสนา
)
่ เหตุการณ์ฉลองทางวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ของชุมชน
10121 101210 การมีส่ วนรวมใน
่
่ ี่ องกบั
10122 101220 การมีส่ วนรวมใน
พิธีกรรม/เหตุการณ์ของชุมชน (ที่ไมเกยวข้
ี่ องกบั การแตงงาน
่
ศาสนา) ที่เกยวข้
การตาย การเกดิ และพิธีกรรมอื่น
ที่คล้ายคลึงกนั
่
10123 101230 การมีส่ วนรวมในงานสั
งคมของชุมชน (งานดนตรี งานเต้นรํา ฯลฯ)
่
1012x
การมีส่ วนรวมในชุ
มชน ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
102

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเข้ าสั งคมและการมีส่วนร่ วมในชมชน
ุ
ี่ องกบการเข้
ั
่
1020
การเดินทางที่เกยวข้
าสังคมและการมีส่ วนรวมในชุ
มชน
ี่ องกบการเข้
ั
่
10200 102000 การเดินทางที่เกยวข้
าสังคมและการมีส่ วนรวมในชุ
มชน

109

การเข้ าสั งคมและการมีส่วนร่ วมในชมชน
ุ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
่
1090
การเข้าสังคมและการมีส่ วนรวมในชุ
มชน ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
่
10900 109000 การเข้าสังคมและการมีส่ วนรวมในชุ
มชน ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
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111

การเข้ าชมเหตการณ์
/สถานทีท่ างด้ านวัฒนธรรม การบันเทิง และการกีฬา
ุ

กิจกรรมหลัก : เวลาทีใ่ ช้ ในการเข้ าชมเหตการณ์
ทางด้ านวัฒนธรรม
ุ
การบันเทิง และการกีฬา
1111
การเข้าชมเหตุการณ์ทางด้านวัฒนธรรมองค์การ/มวลชน
11111 111110 การเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ ห้องแสดงงานศิลป์ อุทยานประวัติศาสตร์/
วัฒนธรรม สถานที่แสดงมรดกทางวัฒนธรรม

24

มาตรฐานการจัดจําแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล

11112 111120 การเข้าชมภาพยนตร์
11113 111130 การเข้าชมการแสดงที่โรงละคร โรงโอเปรา่ สถานที่แสดงบัลเลต์่
สถานที่แสดงดนตรี
11119 111190 การเข้าชมเหตุการณ์ทางด้านวัฒนธรรมมวลชนอื่นๆ
1112
การเข้าชมสวนสาธารณะ/สวน และการแสดง
11120 111200 การเข้าชมสวนสัตว์ สวนสัตว์เปิ ด สวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์รวมความ
่ นค้า งานเทศกาล การแสดงละครสัตว์
บันเทิง งานออกร้านจําหนายสิ
การแสดงของสัตว์ งานแสดงต้นไม้
่ นกฬา
ี
1113
การเข้าชมการแขงขั
่ นกฬาอาชี
ี
11131 111310 การเข้าชมการแขงขั
พ
่ นกฬาสมั
ี
11132 111320 การเข้าชมการแขงขั
ครเลน่
ี ซึ่งมิได้
111x
การเข้าชมเหตุการณ์ทางด้านวัฒนธรรม การบันเทิง และการกฬา
ระบุรายละเอียด
112

การเดินทางที่เกีย่ วข้ องกับการเข้ าชมเหตการณ์
ุ /สถานที่ทางด้ านวัฒนธรรม
การบันเทิง และการกีฬา
ี่ องกบการเข้
ั
1120
การเดินทางที่เกยวข้
าชมเหตุการณ์/สถานที่ทางด้านวัฒนธรรม
ี
การบันเทิง และการกฬา
ี่ องกบการเข้
ั
11200 112000 การเดินทางที่เกยวข้
าชมเหตุการณ์/สถานที่ทางด้านวัฒนธรรม
ี
การบันเทิง และการกฬา

119

การเข้ าชมเหตการณ์
ุ /สถานที่ทางด้ านวัฒนธรรม การบันเทิง และการกีฬา
ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ี
1190
การเข้าชมเหตุการณ์/สถานที่ทางด้านวัฒนธรรม การบันเทิง และการกฬา
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ี
11900 119000 การเข้าชมเหตุการณ์/สถานที่ทางด้านวัฒนธรรม การบันเทิง และการกฬา
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

ประเภทหลัก 12
121

งานอดิเรก การเล่นเกม และกิจกรรมยามว่ างอืน่ ๆ

กิจกรรมหลัก : งานอดิเรก การเล่นเกม และกิจกรรมยามว่ างอืน่ ๆ
1211
ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง (ทําเป็ นงานอดิเรก) และ
ี่ อง
หลักสู ตรที่เกยวข้
12111 121110 ทัศนศิลป์

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
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12112 121120 วรรณศิลป์
12113 121130 ศิลปะการแสดง (การเต้นรํา การแสดงดนตรี การแสดงละคร)
1211x
ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
่
ี่ อง
1212
งานอดิเรกที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะอยางและ
หลักสู ตรที่เกยวข้
่
ี่ อง
12120 121200 งานอดิเรกที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะอยางและ
หลักสู ตรที่เกยวข้
่
ิ
่ ่นๆ และหลักสูตรที่เกยวข้
ี่ อง
1213
การเลนเกมและกจกรรมยามวางอื
่
12131 121310 เกมที่เลนคนเดี
ยว
่
12132 121320 เกมไพ่ เกมที่เลนบนกระดาน
12133 121330 เกมคอมพิวเตอร์ (รวมถึง ตูเ้ กมหยอดเหรี ยญและวีดิโอเกม)
่ นกลุ่ม
12134 121340 เกมที่เลนเป็
12135 121350 การพนันหรื อการเสี่ ยงโชค
่
ิ
่ ่นๆ ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
1213x
การเลนเกมและกจกรรมยามวางอื
122

การเดินทางที่เกีย่ วข้ องกับงานอดิเรก การเล่ นเกม และกิจกรรมยามว่ างอืน่ ๆ
ี่ องกบงานอดิ
ั
ิ
่ ่นๆ
1220
การเดินทางที่เกยวข้
เรก การเลน่ เกม และกจกรรมยามวางอื
ี่ องกบงานอดิ
ั
ิ
12200 122000 การเดินทางที่เกยวข้
เรก การเลน่ เกม และกจกรรมยามว
า่ งอื่นๆ

129

งานอดิเรก การเล่นเกม และกิจกรรมยามว่ างอืน่ ๆ ซึ่งมิได้ จัดประเภท
ไว้ ในทีอ่ นื่
ิ
่ ่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภท
1290
งานอดิเรก การเลน่เกม และกจกรรมยามวางอื
ไว้ในที่อื่น
ิ
่ ่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภท
12900 129000 งานอดิเรก การเลน่เกม และกจกรรมยามวางอื
ไว้ในที่อื่น

ประเภทหลัก 13

การมีส่วนร่ วมในกีฬาในร่ มและกลางแจ้ ง และหลักสตร
ู ทีเ่ กีย่ วข้ อง

131

กิจกรรมหลัก : เวลาทีใ่ ช้ ในการมีส่วนร่ วมในกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ ง
่
ี
การมีส่ วนรวมในกฬา
การเดินและการเดินทางไกล ; การวิง่และการวิ่งเหยาะๆ
่ ็ การเลนสเกตบอร์
่ ็
การขี่จกั รยาน การเลนสเกต
ด
แอโรบิค โยคะ การฝึ กยกนํ้ าหนัก และโปรแกรมฟิ ตเนสอื่นๆ
ี
กฬาประเภทเดี
่ยวที่มีอุปกรณ์เป็ นลูกบอล

1311
13111
13112
13113
13114

131110
131120
131130
131140

26

มาตรฐานการจัดจําแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล

ี
กฬาประเภทที
มที่มีอุปกรณ์เป็ นลูกบอล
ี
กฬาทางนํ
้า
ี หนาว/กฬาบนนํ
ี
ี
กฬาฤดู
มะ
้ าแข็ง/กฬาบนหิ
ี ่มีการปะทะกนั
กฬาที
่ กแรมและกจกรรมกลางแจ้
ิ
1312
การเข้าคายพั
งอื่นๆ
่ กแรม
13121 131210 การเข้าคายพั
13122 131220 การขี่มา้
13123 131230 การขับรถเพื่อความเพลิดเพลิน ; การเที่ยวชมทิวทัศน์
่
ี
่
131x
การมีส่ วนรวมในกฬาในรมและกลางแจ้
ง ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
13115
13116
13117
13118

131150
131160
131170
131180

132

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการมีส่วนร่ วมในกีฬาในร่ มและกลางแจ้ ง
และหลักสตร
ู ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ี่ องกบการมี
ั
่
ี
่
1320
การเดินทางที่เกยวข้
ส่ วนรวมในกฬาในรมและกลางแ
จ้ง
ี่ อง
และหลักสู ตรที่เกยวข้
ี่ องกบการมี
ั
่
ี
่
ส่ วนรวมในกฬาในรมและกลางแจ้
ง
13200 132000 การเดินทางที่เกยวข้
ี่ อง
และหลักสู ตรที่เกยวข้

139

การมีส่วนร่ วมในกีฬาในร่ มและกลางแจ้ ง
ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ี
่
1390
การมีส่ วนร่ วมในกฬาในรมและกลางแจ้
ง
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
่
ี
่
13900 139000 การมีส่ วนรวมในกฬาในรมและกลางแจ้
ง
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

ประเภทหลัก 14
141

และหลักสตร
ู ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ี่ อง
และหลักสูตรที่เกยวข้
ี่ อง
และหลักสูตรที่เกยวข้

สื่ อสารมวลชน

กิจกรรมหลัก : เวลาทีใ่ ช้ ในการใช้ สื่อสารมวลชน
่
1411
การอาน
่
14111 141110 การอานหนั
งสื อ
่ วารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ที่ออกตามกาหนดเวลา
ํ
14112 141120 การอาน
่ ่ งพิมพ์เฉพาะอื่นๆ
14119 141190 การอานสิ
่ ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
1411x
การอาน

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

1412
14121
141211
141212
141219
14121x
14122
141221
141222
141229
14122x
1413
14131 141310
14132 141320
1413x
1414
14141 141410
14142 141420
14143 141430
1414x

การดู/การฟังโทรทัศน์และวีดิโอ
การดู/การฟังโทรทัศน์
การดู/การฟังโทรทัศน์ (รายการปกติ)
การดู/การฟังโทรทัศน์ (รายการที่ออกอากาศซํ้ า)
ิ
ี่ ั
กจกรรมอื
่นๆ ที่เกยวกบการดู
/การฟังโทรทัศน์
การดู/การฟังโทรทัศน์ ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
การดู/การฟังวีดิโอ
การดู/การฟังภาพยนตร์ที่เชา่/ซื้ อมา
่ ่
การดู/การฟังวีดิโอที่เชา่/ซื้ อมาที่ไมใชภาพยนตร์
ิ
ี่ องกบการดู
ั
กจกรรมอื
่นๆ ที่เกยวข้
/การฟังวีดิโอ
การดู/การฟังวีดิโอ ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
การฟังวิทยุและเครื่ องเสี ยง
การฟังรายการวิทยุ
การฟังสื่ อโสตอื่นๆ
การฟังวิทยุและเครื่ องเสี ยง ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
่
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการอาน
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการดู/การฟัง
่ นเตอร์เน็ต การดาวน์โหลด การอัพโหลด
การทองอิ
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด

142

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : การไปห้ องสมดุ
1420
การไปห้องสมุด
14200 142000 การไปห้องสมุด

143

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับสื่ อสารมวลชน
ี่ องกบั สื่ อสารมวลชน
1430
การเดินทางที่เกยวข้
ี่ องกบั สื่ อสารมวลชน
14300 143000 การเดินทางที่เกยวข้

149

สื่ อสารมวลชน ซึ่งมิได้ จดั ประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
1490
สื่ อสารมวลชน ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
14900 149000 สื่ อสารมวลชน ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

27

28
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ประเภทหลัก 15

การดแลและ
การดําเนินชีวติ ส่ วนบคคล
ู
ุ

151

กิจกรรมหลัก : เวลาทีใ่ ช้ ในการดแลและ
การดําเนินชีวติ ส่ วนบคคล
ู
ุ
ิ
ี่ อง
การนอนและกจกรรมที
่เกยวข้
การนอนหลับตอนกลางคืน/การนอนหลับตามปกติ
การเผลอหลับ/การงีบหลับ
่ บ
การนอนไมหลั
ิ
ี่ อง ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
การนอนและกจกรรมที
่เกยวข้
การรับประทานและการดื่ม
่
การรับประทานอาหาร/อาหารวาง
ั
การรับประทานอาหาร (รวมถึง เครื่ องดื่มที่รับประทานพร้อมกบอาหาร
)
่ (รวมถึง เครื่ องดื่มที่รับประทานพร้อมกบั
การรับประทานอาหารวาง
่ )
อาหารวาง
ั
่
การดื่มที่นอกเหนือจากการดื่มพร้อมกบอาหารหรื
ออาหารวาง
การรับประทานและการดื่ม ซึ่งมิได้ระบุรายละเอียด
่ คคล
การดูแลสุ ขอนามัยสวนบุ
่ คคล
การดูแลสุ ขอนามัยสวนบุ
การดูแลสุ ขภาพ/ด้านการแพทย์ดว้ ยตนเอง
่ คคลและการดูแลสุ ขภาพ/ด้านการแพทย์จาก
การได้รับการดูแลสวนบุ
บุคคลอื่น
่ คคลจากบุคคลอื่น
การได้รับการดูแลสวนบุ
การได้รับการดูแลสุ ขภาพ/ด้านการแพทย์จากบุคคลอื่น
ิ
กจกรรมทางศาสนา
ิ
การสวดมนต์ การทําสมาธิ และการทํากจกรรมทาง
จิตวิญญาณอื่นๆ
่
ิ
การมีส่ วนรวมในกจกรรมทางศาสนา
(การปฏิบตั ิตามหลักพิธี/ข้อบังคับ
ทางศาสนา)
ิ
ี่ องกบั การพักผอน
่ การผอนคลาย
่
กจกรรมที
่เกยวข้
ิ
่ การผอนคลาย
่
การไมทํ่ ากจกรรมใดๆ
; การพักผอน
การสู บบุหรี่
่ /การครุ่ นคิด การคิด การวางแผน
การไตรตรอง

1511
15111 151110
15112 151120
15113 151130
1511x
1512
15121
151211
151212
15122 151220
1512x
1513
15131 151310
15132 151320
1514
15141 151410
15142 151420
1515
15151 151510
15152 151520
1516
15161 151610
15162 151620
15163 151630

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

29

152

การเดินทางที่เกีย่ วข้ องกับกิจกรรมการดแลและ
การดําเนินชี วติ ส่ วนบคคล
ู
ุ
ี่ องกบกจกรรมการดู
ั ิ
่ คคล
1520
การเดินทางที่เกยวข้
แลและการดําเนินชีวิตสวนบุ
ี่ องกบกจกรรมการดู
ั ิ
่ คคล
15200 152000 การเดินทางที่เกยวข้
แลและการดําเนินชีวิตสวนบุ

159

กิจกรรมการดแลและ
การดําเนินชีวติ ส่ วนบคคล
ซึ่งมิได้ จดั ประเภทไว้
ู
ุ
ในทีอ่ นื่
1590

ิ
่ คคล ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้
กจกรรมการดู
แลและการดําเนินชีวิตสวนบุ
ในที่อื่น
ิ
่ คคล ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้
15900 159000 กจกรรมการดู
แลและการดําเนินชีวิตสวนบุ
ในที่อื่น

30

มาตรฐานการจัดจําแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

คําอธิบายมาตรฐานการจัดจําแนกกิจกรรมการใช้ เวลาตามสากล

31

32

มาตรฐานการจัดจําแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

33

ประเภทหลัก 01 การทํางานในหน่ วยงานเอกชน องค์ การทีไ่ ม่ แสวงหากําไร หน่ วยงานรัฐบาล และ
รัฐวิสาหกิจ (การทํางานในระบบ)
ิ
่ี องกบการ
ั
่
 กจกรรมทั
ทํางานในหนวยงานเอ
กชน องค์การที่ไม่
้ งหมดที่เกยวข้
่
แสวงหากาํไร หนวยงานรั
ฐบาล และรั ฐวิสาหกจิ
่
่ รับคาตอบแทน
่
 การทํางานทั้ งที่ได้รับคาตอบแทนและไมได้
โดยไมคํ่ านึงถึง
ิ
กจกรรม
ของภาคอุตสาหกรรมและสถานภาพการทํางาน
 การทํางานในโปรแกรมการฝึ กงานของนักเรี ยน นักศึกษา และโปรแกรมการฝึ กอบรม
ในขณะทํางาน
่ ้ นๆ ระหวางการทํ
่
่ าใน
 การหยุดพักชวงสั
างานและการรอคอยเนื่องจากความลาช้
การทํางาน
่
 การมีส่ วนรวมในการฝึ
กอบรมและการเรี ยนในเวลาทํางาน
ิ
่ ี่ องโดยตรงกบงาน
ั
่
 กจกรรมที
่ไมเกยวข้
แต่ทาํ ขณะอยูท่ ี่ทาํ งานหรื อทําในชวงเวลา
่ ในขณะรอที่จะเริ่ มทํางานและเวลาวาง
่ ชวงสั
่ ้ นๆ
ทํางานปกติ รวมถึงเวลาวาง
หลังจากทํางาน และการหยุดพักกลางวันหรื อการหยุดพักเป็ นระยะเวลานาน
จากการทํางาน
่ ้ งธุรกจิ
ิ
ี่ องกบั การหางานทําหรื อการกอตั
 กจกรรมที
่เกยวข้
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ทาํ งาน

ประเภท 011

กิจกรรมหลัก : การทํางานในระบบ

หมวด 0111

เวลาทํางานในระบบ
ิ
ํ ดโดยงาน ซึ่งชัว่ โมงทํางานประกอบด้วย ชัว่ โมง
 กจกรรมการทํ
างานจะถูกกาหน
ํ
ทํางานปกติ (ดังที่ได้กาหนดไว้
ในสัญญาในกรณี ที่เป็ นลูกจ้าง หรื อการปฏิบตั ิงาน/
่ ว) ชัว่ โมงทํางานลวงเวลา
่
ตารางการทํางานปกติในกรณี ที่เป็ นผูท้ ี่ทาํ งานสวนตั
ํ
ในสัญญาหรื อ
(ชัว่ โมงทํางานที่นอกเหนือจากชัว่ โมงทํางานปกติดังที่ได้กาหนดไว้
่ ่ ว่ โมง
ตารางการทํางานปกติ) และชัว่ โมงทํางานพิเศษ (ชัว่ โมงทํางานที่ไมใชชั
่
ทํางานปกติและชัว่ โมงทํางานลวงเวลา
เชน่ การเอางานกลับไปทําที่บา้ น)
่ ้ นๆ และการถูกรบกวนขณะทํางาน เชน่ การพักรับประทาน
 การหยุดพักชวงสั
่ าในการทํางาน
กาแฟ ; การรอคอยเนื่องจากความลาช้
 การมีส่ วนร่ วมในการฝึ กอบรมและการเรี ยนในเวลาทํางาน/ในเวลาที่ได้รับ
่
คาตอบแทน

34
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01111

011110 เวลาทํางานในงานหลัก

01112

011120 เวลาทํางานในงานอืน่ ๆ

01113

011130 เวลาทํางานของนักเรียน/นักศึกษาฝึ กงาน และตําแหน่ งทีเ่ กีย่ วข้ อง

01114

011140 การหยดพั
างาน
ุ กช่ วงสั้ นๆ และการถกรบกวนขณะทํ
ู

01115

011150 การฝึ กอบรมและการเรียนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการทํางานในระบบ
่
 การเข้ารวมในหลั
กสู ตรระยะสั้ น เชน่ หลักสูตรภาษา หลักสู ตรโปรแกรมประยุกต์
ฯลฯ การสัมมนาเรื่ องการบริ หารเวลา สวัสดิการในการจ้างงาน การประชุม
ทางเทคนิค/ธุรกจิ
่
 การเข้ารวมในหลั
กสูตรอนุปริ ญญา/ปริ ญญาตรี ฯลฯ
่
ิ
่
ี่ องกบง
ั านที่ทาํ อยูแ่ ละ
 สําหรับลูกจ้าง การเข้ารวมในกจกรรมตางๆ
จะต้องเกยวข้
่ อ การเข้ารวม
่ จะถูกพิจารณาวาเป็
่ นสวนหนึ
่
ได้รับการอนุญาตจากนายจ้าง กลาวคื
่ง
่ จ่ายในการฝึ กอบรมหรื อการเรี ยน
ของเวลาทํางาน นายจ้างอาจจะรับผิดชอบคาใช้
่
่ ว่ โมงทํางานปกติหรื ออยูน่ อกเหนือ
่ ็ การเข้ารวมอาจจะอยู
หรื อไมกได้
ใ่ นระหวางชั
็
ชัว่ โมงทํางานปกติกได้
่ ว การฝึ กอบรมและการเรี ยนต้องเกยวข้
ี่ องโดยตรงกบั
 สําหรับผูท
้ ี่ทาํ งานสวนตั
งานที่ทาํ อยู่
่
่
่
ตัวอย่ าง การเข้ารวมการฝึ
กอบรมภายในหนวยงาน
; การเข้ารวมในหลั
กสู ตร
่
่
การฝึ กอบรม การสัมมนา การประชุมในชวงเวลาทํ
างาน และการเรี ยนในชวงเวลา
่ ้ นเรี ยนในบางชวงของ
่
ทํางาน ; การเข้ารวมชั
ชัว่ โมงทํางาน

0111x

เวลาทํางานในระบบ ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

หมวด 0112

การหยดพั
ุ กอืน่ ๆ
หมายเหตุ
ิ กรรมในหมวดนี้โดยทัว่ ไปจะใช้กบับุคคลที่มีตารางเวลาทํางานที่แนนอน
่ เทานั
่ ้น
 กจ
่
ํ
(เชน่ ชวงเวลา
ทํางาน 8.00 – 17.00 น.) มีการกาหนด
ชัว่ โมงพักกลางวัน ฯลฯ
ั คคลที่มีตารางเวลาทํางานที่ยดื หยุน่มากกวา่ เชน่ ผูที้ ่ทาํ งานสวนตั
่ ว
แต่จะไม่ใช้กบบุ
หรื อผูท้ ี่ทาํ งานที่บา้ น
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การนําไปใช้
ํ
 โดยทัว
างานและ
่ ไปการทํางานในระบบ จะมีการกาหนดตารางเวลาในการทํ
่
ิ
พักกลางวันที่แนนอน
ดังนั้ นบุคคลที่ทาํ งานในระบบจึงต้องมีการบันทึกกจกรรม
่ /หลังการทํางาน” และหมู่ 01122 “การ
ในหมู่ 01121 “เวลาที่ใช้ในการรอกอน
หยุดพักกลางวันจากการทํางาน” โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
่
ิ ้ นในชวงเวลาพั
่
1. ในชวงเวลาพั
กกลางวัน ถ้าไมมี่ กิจกรรมเกดขึ
กกลางวันให้
่ ้ นเป็ น “การหยุดพักกลางวันจากการทํางาน”
บันทึกการใช้เวลาในชวงนั
ิ
่ เกดขึ
ิ ้ น เชน่ การ
(หมู่ 01122) เป็ นกจกรรมหลั
ก แตถ้่ ามีกิจกรรมตางๆ
รับประทานอาหารกลางวัน การพูดคุย การเลือกซื้ อสิ นค้า/บริ การ ฯลฯ
ิ
่ นกจกรรมหลั
ิ
ิ
และกจกรรมดั
งกลาวเป็
ก ให้บนั ทึกกจกรรมหลั
กตามความ
เป็ นจริ ง และให้บนั ทึก “การหยุดพักกลางวันจากการทํางาน” (หมู่ 01122)
ิ
เป็ นกจกรรมรองเสมอ
่ /หลังการทํางาน
่
ในการทํางานบางชนิด
2. ในชวงเวลาที
่ใช้ในการรอกอน
ิ ้ นในชวง
่
พนักงานจะต้องเข้าประจําที่ก่อนการทํางาน ถ้าไมมี่ กิจกรรมเกดขึ
่ /หลังการทํางานให้บนั ทึกการใช้เวลาในชวงนั
่ ้ นเป็ น “เวลาที่
การรอกอน
่ /หลังการทํางาน” (หมู่ 01121) เป็ นกจกรรมหลั
ิ
ใช้ในการรอกอน
ก แตถ้่ า
่ เกดขึ
ิ ้ น เชน่ การพูดคุย การอานหนั
่
มีกิจกรรมตางๆ
งสื อ การฟังวิทยุ ฯลฯ
ิ
ให้บนั ทึกกจกรรมหลั
กตามความเป็ นจริ ง และให้บนั ทึก “เวลาที่ใช้ในการ
่ /หลังการทํางาน” (หมู่ 01121) เป็ นกจกรรมรองเสมอ
ิ
รอกอน
ยกเว้ น
ิ ได้จดั ไว้ในหมู่ 01111-01113 ตามความเหมาะสม
 การประชุมทางธุ รกจ
01121

011210 เวลาทีใ่ ช้ ในการรอก่อน/หลังการทํางาน

01122

011220 การหยดพั
ุ กกลางวันจากการทํางาน

ประเภท 012

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : การหางานทํา/การก่อตั้งธรกิ
ุ จในระบบ

หมวด 0120

การหางานทํา/การก่อตั้งธรกิ
ุ จในระบบ

01201

012010 การหางานทําในระบบ
 การเตรี ยมประวัติส่ วนตัว
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01202

่
่
การอานและการตอบ
ในการสมัครงาน (การเขียน การโทรศัพท์ การสงจดหมาย
่ ออนไลน์หรื อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
การสงทาง
การไปสํานักงานแรงงาน การไปพบตัวแทนจัดหางาน/นายจ้างที่ตอ้ งการทํางานด้วย
การกรอกใบสมัคร
การเข้ารับการสัมภาษณ์

012020 การหา/การก่ อตั้งธรกิ
ุ จในระบบ
ี่ ั ่ องข้อกาหนดทาง
ํ
 การหาข้อมูลเกยวกบเรื
กฎหมายและการบริ หาร
่ เงินทุนและสิ นเชื่อ
 การหาแหลง
ิ
 การจัดหาสํานักงานหรื อสถานที่ประกอบธุรกจ
ิ ; การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน
 การศึกษาความเป็ นไปได้ในการดําเนิ นธุ รกจ
ภาพรวม

ประเภท 013

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการทํางานในระบบ

หมวด 0130

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการทํางานในระบบ

01300

013000 การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการทํางานในระบบ
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ทาํ งาน
ี่ องกบกจกรรมในประเภทหลั
ั ิ
 การเดินทางที่เกยวข้
ก 01
ยกเว้ น
่ คนขับรถ นักบิน พนักงานต้อนรับบน
 ถ้าการเดินทางเป็ นการทํางาน (เชน
็
เครื่ องบิน คนเกบขยะ
คนขับเรื อ ฯลฯ) ให้จดั ไว้ในหมู่ 01111-01113 ตามความ
เหมาะสม

ประเภท 019

การทํางานในระบบ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

หมวด 0190

การทํางานในระบบ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

01900

019000 การทํางานในระบบ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

ิ
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ประเภทหลัก 02

การทํางานในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน
ิ
ี่ องกบการผลิ
ั
่ ่ าเพื่อ
 กจกรรมทั
ตสิ นค้าขั้นต้นโดยครัวเรื อนไมวาจะทํ
้ งหมดที่เกยวข้
ิ
่ ้ จะจัดอยูใ่ นการผลิตสิ นค้าขั้นต้น
ขายหรื อบริ โภคเอง กจกรรมของบุ
คคลเหลานี
ิ
ี่ องกบกจกรรมทาง
ั ิ
่ ตว์
ถ้ากจกรรมนั
เศรษฐกจิด้านการเกษตร การลาสั
้ นมีส่ วนเกยวข้
่ อเหมืองหิ น
การป่ าไม้ การประมง การทําเหมืองแรหรื
ิ
ี่ องกบการเกบ
ั
็ การกกั และการจาย
่ นํ้ า
 กจกรรมที
่เกยวข้
่
ี่ องโดยตรงกับ
 การมีส่ วนรวมในการประชุ
ม/การฝึ กอบรม และการเรี ยนที่เกยวข้
ิ
กจกรรม
การผลิตขั้ นต้น
ิ
ี่ องกบการจั
ั
 กจกรรมที
่เกยวข้
ดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทํางานและการจัดการผลผลิต
่ ้ งธุรกจิ
ิ
ี่ องกบั การหางานทําและการกอตั
 กจกรรมที
่เกยวข้
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ทาํ งาน
หมายเหตุ
ิ
 เวลาการทํางานของกจกรรม
ในประเภทหลักนี้ โดยทัว่ ไปจะไม่เป็ นทางการหรื อ
่ ่อเทียบกบการทํ
ั
ิ
มีความยืดหยุน่ มากกวาเมื
างานในระบบ
ดังนั้ นกจกรรมใน
่ ถึงการหยุดพักในชวงสั
่ ้ นๆ และการหยุดพักกลางวัน
ประเภทหลัก 02 จะไมรวม
ิ
ี่ องกบการหยุ
ั
ซึ่งกจกรรมที
่เกยวข้
ดพักจากการทํางานได้จดั ไว้ในหมู่ที่สอดคล้องกนั
เชน่ การรับประทานอาหาร/อาหารว่าง ได้จดั ไว้ในหมู่ 15121- การรับประทาน
่
อาหาร/อาหารวาง

ประเภท 021

กิจกรรมหลัก : เวลาทํางานในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ น

หมวด 0211

เวลาทํางานในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ น

02111

การเพาะปลกพื
ู ชและต้ นไม้ ; พืชผักสวนครัว
 การเพาะปลูกธัญพืชและพืชอื่นๆ ผัก ผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง(นัท) เครื่ องเทศ
ดอกไม้ และพืชสวนชนิดพิเศษ1/ อื่นๆ ฯลฯ (รวมถึง พืชผักสวนครัวหรื อสวน
หลังบ้าน) ; กระบวนการผลิตเพื่อขาย/เกบ็/บริ โภค (ISIC2/ หมู่ 011 และ หมู่
่ ้ น)
014- เฉพาะการบริ การทางการเกษตรเทานั

1/

่
พืชสวนชนิดพิเศษ คือ ไม้ดอกไม้ประดับ (พืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านความสวยงามแกอาคารสถานที
่และ
่
่ ) พืชในเรื อนเพาะชํา พืชที่ปลูกในเรื อนกระจก พืชที่ปลูกโดยมีการป้ องกนั
เพื่อการพักผอนหยอนใจ
2/
ิ
ิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล ฉบับ 3.0 ปี ค.ศ. 1989
ISIC คือ การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกจกรรมทางเศรษฐก
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หมายเหตุ
่ ยวกบั ISIC หมู่ 011
 การปลูกเห็ดและเบอร์ รี่ได้รวมไว้ในหมู่น้ ี เชนเดี
021111 การเตรียมดิน
 การไถ การพรวน การคราด การทุบดิน การตัด และการเผา
021112 การหว่ านหรือเพาะเมล็ด และการเพาะปลกู
่
 การเตรี ยมเมล็ด การหวานหรื
อเพาะเมล็ด การย้ายไปปลูกที่ใหม่
021113 การรวบรวมและการเตรียมป๋ ุยอินทรีย์ การขนย้ ายและการใส่ ปุ๋ยอินทรีย์/ป๋ ุยเคมี
021114 การบํารงรั
ุ กษาทุ่งนา/สวน
ํ ดวัชพืช การรดนํ้ า การตัดแตง่
 การกาจั
021115 การเก็บเกีย่ ว
่ ่เหลือมาทํา
 การมัด การนวด และการทําความสะอาดเมล็ดธัญพืช การนําสวนที
ให้แห้ง
021116 กิจกรรมหลังการเก็บเกีย่ ว
็ รักษา
 การทําให้แห้ง การคัดเลือกเมล็ดพันธุ ์ การบรรจุถุง และการเกบ
021117 กิจกรรมด้ านการบริการทางการเกษตรอืน่ ๆ
่
่ ้ าที่ใช้รดนํ้ าต้นไม้อยางสมํ
่ ่าเส มอ การดูแล/การป้ องกนผลผลิ
ั
 การซอมแซม
รองนํ
ต
็ ี่
่
ที่ได้จากการเกบเกยว
การบํารุ งรักษาและการซอมแซมเครื
่ องมือและอุปกรณ์
่ ่าเสมอ
อยางสมํ
021119 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเพาะปลกพื
ู ชและต้ นไม้
02111x การเพาะปลกพื
ยด
ู ชและต้ นไม้ ; พืชผักสวนครัว ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ุ
02112

3/

การเลีย้ งสั ตว์ ; การผลิตผลิตภัณฑ์ จากสั ตว์ ; การบริการสั ตวบาล
่ ึ ตว์เลี้ ยง3/
 การเลี้ ยงสัตว์เลี้ ยงและสัตว์กงสั
 การผลิตนํ้านมดิบและผลิตภัณฑ์จากนมในฟาร์ ม
 การตัดขน ; การผลิตขนสัตว์ หนังสัตว์เลื้ อยคลาน และขนนกที่ได้จากการเลี้ ยงสัตว์
่ ไข่ นํ้ าผึ้ ง
 การผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีชีวิต เชน
ี่ ั
่
 การดําเนิ นการเกยวกบการฟั
กไขของสั
ตว์ปีก
่ ้ น)
 (ISIC หมู่ 011 และ หมู่ 014- เฉพาะการบริ การสัตวบาลเทานั

สัตว์ก่ ึงสัตว์เลี้ ยง คือ สัตว์ป่าที่มนุษย์นาํ มาเลี้ ยง
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021121 การเก็บรวบรวมอาหารสั ตว์ ; การเตรียมอาหารสั ตว์ ; การให้ อาหารสั ตว์ การให้ นํา้ ;
การเลีย้ งสั ตว์ ในทุ่ง
021122 การตัดแต่ งขน การใส่ เกือกม้ า การทําความสะอาด ; การดแลรั
ู กษาสั ตว์
021123 การล้ างและการทําความสะอาดทีอ่ ย่ ูของสั ตว์
021124 การทํางานทีเ่ กีย่ วข้ องกับการผสมพันธ์ุสัตว์ ; การฟักไข่
021125 การรีดนมและการแปรรปนํ
ู า้ นมดิบในฟาร์ ม
021126 การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การคัดขนาดไข่
021127 การตัดขน การผลิตหนังสั ตว์ ทไี่ ด้ จากการเลีย้ งสั ตว์
021128 การเก็บมลสั
ู ตว์ และการทํามลสั
ู ตว์ ตากแห้ ง
021129 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเลีย้ งสั ตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์ จากสั ตว์ การบริการ
สั ตวบาล
02112x การเลีย้ งสั ตว์ ; การผลิตผลิตภัณฑ์ จากสัตว์ ; การบริการสั ตวบาล ซึ่งมิได้ ระบุ
รายละเอียด
02113

การล่าสั ตว์ การดักสั ตว์ และการผลิตหนังสั ตว์
่ ตว์และการดักสัตว์เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้ อ ขน หนัง หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 การลาสั
่ ตว์ การดักสัตว์ และการผลิตหนังสัตว์ที่มิใช่
(ISIC หมู่ 015 รวมถึง การลาสั
เพื่อการพาณิ ชย์)
021131 การล่ าและการดักสั ตว์ ป่า
ั ก การซุ่มดักสัตว์ ฯลฯ
 การขุดหลุมพราง การวางกบดั
021132 การล่ านก
021133 การผลิตขนสั ตว์ หนังสัตว์ เลือ้ ยคลานหรือขนนก จากการล่าสั ตว์ และการดักสั ตว์
021139 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการล่าสั ตว์ และการผลิตหนังสั ตว์
02113x การล่าสั ตว์ การดักสั ตว์ และการผลิตหนังสั ตว์ ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

02114

4/

การหาของป่ า การตัดไม้ การเก็บฟื น และกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับป่ าไม้
 การหาผลไม้ ผลไม้ป่า สมุนไพร และพืชอื่นๆ ; การหาผลิตผลเล็กๆน้อยๆจากป่ า
ิ่ วัตถุดิบสําหรับงานหัตถกรรม
ใบไม้ ไม้ไผ่ ฯลฯ เชื้ อเพลิง/ฟื น/กงไม้
หมายเหตุ
็ ดและเบอร์รี่4/ ได้จดั ไว้ในหมู่น้ ี แม้วา่ ISIC จะไม่รวมไว้ในหมู่ 020
 การเกบเห็

เบอร์รี่ คือ ลูกผลไม้เล็กๆ
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021141 การหาสมนไพรแ
ละพืชอืน่ ๆ สํ าหรับการผลิตงานหัตถกรรมหรือใช้ เป็ นเชื้อเพลิง
ุ
5/
 การตัดพีท ป่ าน หมาก ไม้ไผ่ ใบไม้ ฯลฯ
021142 การหาผลไม้ ป่า เบอร์ รี่ หรือพืชป่ าอืน่ ๆ รวมทั้งอาหารอืน่ ๆ ทีร่ ับประทานได้ จากป่ า
021143 การตัดไม้ และการเก็บฟื น
็ ิ่ ที่ตายแล้วหรื อตกตามพื้น ฯลฯ
 การหาต้นไม้เพื่อจะตัด การเกบกงไม้
021144 การฟื้ นฟสภาพป่
า การปลกป่
ู
ู า การปลกทดแทน
ู
021149 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับป่ าไม้ และการหาของป่ า
02114x การหาของป่ า การตัดไม้ การเก็บฟื น และกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับป่ าไม้ ซึ่งมิได้
ระบรายละเอี
ยด
ุ
02115

การประมงและการเลีย้ งสั ตว์นํา้ /สิ่ งมีชีวติ ทีอ่ ยู่ในนํา้
 การจับสัตว์น้ าํ สิ่ งมีชีวิต และผลิตผลอื่นๆ ที่อยูใ่ นนํ้ า และการเลี้ ยงสัตว์น้ าํ
(ISIC หมู่ 050 รวมถึง การจับสัตว์น้ าํ สิ่ งมีชีวิต และผลิตผลอื่นๆ ที่อยูใ่ นนํ้ า
่ ่อการพาณิ ชย์)
และการเลี้ ยงสัตว์น้ าํ ที่มิใชเพื
่
่ ่ใช้ใน
 การซอมแซม
ดูแล และบํารุ งรักษาเรื อประมง อุปกรณ์ เครื่ องมือ ตาขายที
่
การจับสัตว์น้ าํ รวมถึงการทําตาขายและเครื
่ องมือไว้ใช้งานเอง
021151 การจับสั ตว์ นํา้ และการหาสิ่ งมีชีวติ อืน่ ๆ ทีอ่ ย่ ูในนํา้
021152 การเก็บผลิตผลทีอ่ ยู่ในทะเล เช่ น ไข่ มุกธรรมชาติ ฟองนํา้ ปะการัง สาหร่ าย
เปลือกหอย
021153 การเลีย้ งสั ตว์นํา้ หรือสิ่ งมีชีวติ ทีอ่ ยู่ในนํา้ : การเพาะพันธ์ุ การอนบาลสั
ตว์
ุ
021154 การเลีย้ งสั ตว์นํา้ หรือสิ่ งมีชีวติ ทีอ่ ยู่ในนํา้ : การทําความสะอาดบ่ อ การให้ อาหาร
021155 การซ่ อมแซม การดแล
เครื่องมือ ตาข่ าย
ู และการบํารงรั
ุ กษาเรือประมงและอปกรณ์
ุ
ทีใ่ ช้ ในการจับสั ตว์ นํา้
021159 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประมง การเลีย้ งสั ตว์ นํา้ /สิ่ งมีชีวติ ทีอ่ ยู่ในนํา้
02115x การประมงและการเลีย้ งสั ตว์นํา้ /สิ่ งมีชีวติ ทีอ่ ยู่ในนํา้ ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

5/

่ อยร้อยละ 75) เนื้ อเซลลูโลส
่ งตัว สะสมในที่ลุม่ ชื้ นแฉะ จึงทําให้มีความชื้ นสู ง (อยางน้
พีท คือ ซากพืชที่ยงั ไมแข็
่ กแบคทีเรี ยและเชื้ อราแปรสภาพเป็ นอินทรี ยว์ ตั ถุและกาซมี
๊ เทน แตยั่ งปรากฎลักษณะซากพืช
ของซากพืชตางๆถู
่
ตางๆให้
เห็นอยูภ่ ายในเนื้ อ มีคาร์ บอนประกอบอยูป่ ระมาณร้อยละ 60 และออกซิ เจนประมาณร้อยละ 30 เมื่อแห้ง
ิ ่ น (ที่มา : กรมเชื้ อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน)
จะติดไฟได้ดี พีทคือลําดับเบื้ องต้นของกระบวนการเกดถานหิ

ิ
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การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
่ หิ น ; การระเบิดหิน
 การทําเหมือง/การขุดเกลือ ; การขุด การทําเหมืองหิ นและแผน
่
เพื่อสร้างถนน สะพาน ฯลฯ ; การขุดดินเหนียว กรวด และทราย ; การรอนทอง
่ 1320, 1410, 1422)
ฯลฯ (ISIC หมู่ยอย
่ ; การจัดเกบ็ และการสํารองสิ นค้า
 การขนสง
021161 การทําเหมือง/การขดเกลื
ุ อ/การทํานาเกลือ
021162 การขดเจาะบ่
อ การเจาะหลมุ ฯลฯ
ุ
021163 การทําเหมืองแผ่ นหิน
021164 การบดและการย่ อยหิน
021165 การขดดิ
ุ นเหนียว กรวด และทราย
021166 การร่ อนทอง การทําเหมืองอัญมณี ฯลฯ
021167 การขนส่ ง การจัดเก็บ และการสํ ารองสิ นค้ า
021169 กิจกรรมการทําเหมืองแร่ และเหมืองหินอืน่ ๆ
02116x การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

02117

021170 การเก็บนํา้
ิ
ี่ องกบการเกบ
ั
็ การกกั และการจายนํ
่ ้า
 กจกรรมที
่เกยวข้

02118

021180 การฝึ กอบรมและการเรียนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการทํางานในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นของ
ครัวเรือน
 การจัดหาการบริ การฝึ กอบรม/พัฒนาความรู ้จากภาครัฐ
่
ิ
่
 การเข้ารวมประชุ
มทางธุรกจของสหกรณ์
และสมาคมชวยเหลื
อตนเอง
่ มมนาด้านการเพิม่ผลผลิต การตลาด เทคโนโลยี และวิชาการ ฯลฯ
 การเข้ารวมสั

0211x

เวลาทํางานในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ น ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

หมวด 0212

การจัดหาวัตถดิุ บและการจัดการผลผลิตในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน

02121

021210 การจัดซื้อ/จัดหาวัตถดิุ บเพือ่ ใช้ ในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน

02122

021220 การขาย/การจัดการผลผลิตทีไ่ ด้ จากกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน
่ หรื อทําเพือ่ ฆาเวลา
่
 การขายผลไม้ ผัก ดอกไม้ สัตว์น้ าํ ฯลฯ ซึ่ งทําในเวลาวาง
หรื อได้จากการทํางานอดิเรก
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ประเภท 022

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : การหางานทํา/การก่ อตั้งธรกิ
ุ จในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ น
ซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน

หมวด 0220

การหางานทํา/การก่ อตั้งธรกิ
ุ จในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน

02201

022010 การหางานทําในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน

02202

022020 การหา/การก่ อตั้งธรกิ
ุ จในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน

ประเภท 023

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน

หมวด 0230

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน

02300

023000 การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ทาํ งาน
ี่ องกบั กจิกรรมในประเภทหลัก 02
 การเดินทางที่เกยวข้
ยกเว้ น
่ คนขับรถ) ให้จดั ไว้ในหมู่ 02111 - 02117
 ถ้าการเดินทางเป็ นการทํางาน (เชน
ี่ องกบการเกบ
ั
็ นํ้ าไดจ้ ดั ไว้ในหมู่
ตามความเหมาะสม
การเดินทางที่เกยวข้
02117- การเกบ็นํ้ า

ประเภท 029

การทํางานในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

หมวด 0290

การทํางานในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

02900

029000 การทํางานในกิจกรรมการผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

ิ
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ประเภทหลัก 03 การทํางานในกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน
ิ
ี่ องกบการผลิ
ั
่ ่ ้นต้นโดยธุรกจิของครัวเรื อน
 กจกรรมทั
ตสิ นค้าที่ไมใชขั
้ งหมดที่เกยวข้
่ ่ าเพื่อขายหรื อบริ โภคเอง กจกรรมของบุ
ิ
ไมวาจะทํ
คคลจะจัดอยูใ่ นการผลิตสิ นค้า
่ ่ ้ นต้น ซึ่งมีความเกยวข้
ี่ องกบกจกรรมการผลิ
ั ิ
ที่ไมใชขั
ตที่ ISIC ได้จดั ประเภท
ไว้ในหมวด 15 ถึง 37
ิ
ี่ องกบการจั
ั
 กจกรรมที
่เกยวข้
ดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทํางานและการจัดการผลผลิต
่
ี่ องโดยตรงกบั
 การมีส่ วนรวมในการประชุ
ม/การฝึ กอบรม และการเรี ยนที่เกยวข้
ิ
่ ่
กจกรรมที
่ไมใชการผลิ
ตขั้นต้น
่ ้ งธุรกจิ
ิ
ี่ องกบั การหางานทําหรื อกอตั
 กจกรรมที
่เกยวข้
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ทาํ งาน
หมายเหตุ
ิ
 เวลาการทํางานของกจกรรมในประเภท
หลักนี้ โดยทัว่ ไปจะไม่เป็ นทางการหรื อ
่ ่อเทียบกบการทํ
ั
ิ
มีความยืดหยุน่ มากกวาเมื
างานในระบบ
ดังนั้ นกจกรรมใน
่ งการหยุดพักในชวงสั
่ ้ นๆ และการหยุดพักกลางวัน
ประเภทหลัก 03 จะไมรวมถึ
ิ
ี่ องกบการหยุ
ั
ซึ่งกจกรรมที
่เกยวข้
ดพักจากการทํางานได้จดั ไว้ในหมู่ที่สอดคล้องกนั
่ ได้จดั ไว้ในหมู่ 15121- การรับประทาน
เชน่ การรับประทานอาหาร/อาหารวาง
่
อาหาร/อาหารวาง

ประเภท 031

กิจกรรมหลัก : เวลาทํางานในกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ น

หมวด 0311

เวลาทํางานในกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ น

03111

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ อาหาร
ิ
ี่ องกบกจกรรมทางเศรษฐกจที
ั ิ
ิ ่ ISIC ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่
 กจกรรมที
่เกยวข้
่ ตว์เพื่อเป็ นอาหาร การเกบถนอม
็
่
151, 152, 153 เชน่ การฆาสั
การผานกรรมวิ
ธี
่ เนา่เสี ย การทําเค็ม
ไมให้
031111 การผลิต การแปรรปู และการเก็บถนอมเนือ้ สั ตว์ และผลิตภัณฑ์ จากเนือ้ สั ตว์
่ ตว์เพื่อเป็ นอาหาร การชําแหละ การผานกรรมวิ
่
่ เนา่ เสี ย การรมควัน
 การฆาสั
ธีไมให้
็ กษาเนื้ อสัตว์ ฯลฯ
การทําให้แห้ง การทําเค็ม การเกบรั
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031112 การผลิตผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้ จากนม
 การผลิตนม การผลิตเนย นํ้ ามันเนย เนยแข็ง เคิร์ด หางนม ครี ม ฯลฯ
่ 021125 - การรี ดนมและการแปรรู ปนํ้าน
การผลิตนํ้านมดิบได้จดั ไว้ในหมู่ยอย
ดิบในฟาร์ม
031113 การแปรรปูและการเก็บถนอมสั ตว์ นํา้ และผลิตภัณฑ์ จากสั ตว์ นํา้
่ ้ าเกลือ ฯลฯ
 การทําให้แห้ง การรมควัน การทําเค็ม การแชในนํ
 การผลิตปลาป่ นเพื่อทําเป็ นอาหารสัตว์
031114 การแปรรปและการเก็
บถนอมผลไม้ และผัก
ู
 การดอง การทําเค็ม การทําให้แห้ง การอบหรื อปิ้ ง การบด การบีบอัด/การผลิต
นํ้ ามัน การทําแยมและเยลลี่ การทํานํ้ าผลไม้ รวมถึง การบรรจุกระป๋ องและ
ิ
ี่ อง เชน่ การทําความสะอาด การต้ม
การบรรจุขวด และกจกรรม
ทั้ งหมดที่เกยวข้
ผักและผลไม้ ฯลฯ
031115 การแปรรปธั
ู ญพืช
 การสี การทําให้แห้ง การนวดเมล็ดธัญพืช การฝัด การทําแป้ ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการโม่-สี ธญ
ั พืช สตาร์ช6/ และผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช และการทําอาหารสัตว์
031119 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ อาหาร
03111x กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ อาหาร ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ
03112

การผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่มอืน่ ๆ
ิ
ี่ องกบกจกรรมทางเศรษฐกจ
ั ิ
ิ ที่ ISIC ได้จดั ประเภท
 กจกรรมทั
้ งหมดที่เกยวข้
ไว้ในหมู่ 154 และ 155 เชน่ การต้ม การหมัก การอบ การทําขนม
031121 การผลิตเบียร์ และการผลิตเครื่องดื่มอืน่ ๆ ทีม่ ีแอลกอฮอล์ เช่ น ไวน์ หรือสรา
ุ
031122 การอบขนม ขนมปัง เค้ ก เค้ กธัญพืช เพสทรี พาย ทาร์ ต ขนมปังกรอบ ขนมผิง
031123 การผลิตเส้ นก๋วยเตี๋ยว พาสต้ า และผลิตภัณฑ์ อนื่ ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน

6/

่ ่นๆ ของพืชมาบด
สตาร์ช เป็ นแป้ งที่ไมมี่ เส้นใย และไมมี่ โปรตีน ซึ่ งสตาร์ชนี้ ได้จากการนําเมล็ดธัญพืชหรื อสวนอื
ั ้ าแป้ งออกจากแป้ ง นํานํ้ าแป้ งที่ได้ไปเข้าเครื่ องแยก เพื่อแยกเอากร
โดยกรรมวิธีบดเปี ยก (wet milling) ทําการสกดนํ
ยางและเมือกออกจากนํ้ าแป้ ง แล้วนําไปเข้าเครื่ องสลัดนํ้ าซึ่ งจะทาให้ํ ้ นําแป้ งนั้ นข้นขึ ้ น จากนั้ นนาเข้ํ าเครื่ องอบแห้
สิ่ งที่ได้เรี ยกวา่ สตาร์ช (starches) ซึ่ งเป็ นสารสี ขาว ไมมี่ รส ไมมี่ กลิ่น เป็ นสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุล
่
ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยนํ้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวเป็ นจํานวนมาก เพื่อยอยสลายโดยเอนไซม์
หรื อต้มสารละลายกรดจ
ได้กลูโคส ทั้ งนี้ สตาร์ชจะมีอยูใ่ นมันฝรั่ง เมล็ดธัญพืช หรื อถัว่ เมล็ดเล็ก และอาหารอื่นๆ

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล
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031124 การผลิตลกกว
ดแข็ง คาราเมล ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ อนื่ ๆ
ู าด ลกกวาดชนิ
ู
ทีท่ าํ จากนํา้ ตาล
031125 การคัว่ /อบเมล็ด ผลไม้ เปลือกแข็ง (นัท)
031126 การคัว่ การบดเมล็ดกาแฟ
031129 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่มอืน่ ๆ
03112x การผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่มอืน่ ๆ ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ
03113

การผลิตสิ่ งทอ เครื่องแต่ งกาย เครื่องหนัง และผลิตภัณฑ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
ิ
ี่ องกบกจกรรมทางเศรษฐกจ
ั ิ
ิ ที่ ISIC ได้จดั ประเภท
 กจกรรมทั
้ งหมดที่เกยวข้
ไว้ในหมวด 17, 18 และ 19 เชน่ การทอ การปั่น การเย็บ งานเครื่ องหนัง
031131 การปั่น การทอ การแต่ งสํ าเร็จสิ่ งทอ
031132 การผลิตสิ่ งของจากสิ่ งทอ ยกเว้ น เครื่องแต่ งกาย
่ ผ้าหมสํ
่ าหรับเดินทาง หมอน พรมเช็ดเท้า/ผ้าเช็ดฝุ่ น การผลิต
 การผลิตผ้าหม
พรมหรื อเสื่ อที่ได้จากการทอ การทําปุยแบบทัฟต์ การถักแบบเปี ย ฯลฯ
 การผลิตสิ่ งของที่ได้จากการถักนิ ตติง
้ หรื อโครเชท์ งานปักและงานเย็บปักถักร้อย
031133 การผลิตเครื่องแต่ งกาย
031134 การเก็บรักษาหนังสั ตว์ และการผลิตหนังฟอก การฟอกและการตกแต่ งหนังฟอก
031135 การผลิตรองเท้ า เครื่องสวมใส่ เท้ า กระเป๋ าถือ กระเป๋ าเดินทาง
031139 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการผลิตสิ่ งทอ เครื่องแต่ งกาย เครื่องหนัง และ
ผลิตภัณฑ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
03113x การผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่ งกาย เครื่องหนัง และผลิตภัณฑ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง ซึ่งมิได้ ระบุ
รายละเอียด

03114

การผลิตงานหัตถกรรมจากวัสดทกช
ุ ุ นิด
ิ
ี่ องกบกจกรรมทางเศรษฐกจที
ั ิ
ิ ่ ISIC ได้จดั ประเภทไว้
 กจกรรมทั
้ งหมดที่เกยวข้
ในหมวด/หมู่ 20, 21, 242, 26, 289, 36 เชน่ การรักษาเนื้ อไม้ การแกะสลักไม้
การถักตะกร้า การเชื่อมโลหะ การผลิตอิฐ การผลิตเครื่ องมือ
031141 การผลิตผลิตภัณฑ์ จากไม้ รวมถึง เฟอร์ นิเจอร์ สิ่ งของทีต่ ดิ ตั้งถาวรหรือเครื่อง
ตกแต่ งบ้ าน รปแกะสลั
ก และเครื่องประดับอืน่ ๆ ทีท่ าํ จากไม้
ู
 การตัด การแกะสลัก การขัดด้วยทราย การเคลือบเงา การทาสี การประกอบ
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031142 การผลิตตะกร้ า เครื่องสาน และผลิตภัณฑ์ อนื่ ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน
 การสาน การเคลือบเงา ฯลฯ
031143 การผลิตเครื่องใช้ ของมีคม เครื่องมือทีใ่ ช้ งานด้ วยมือ7/ และผลิตภัณฑ์ โลหะอืน่ ๆ
031144 งานโลหะกรรม
่ ประตูร้ ัวโลหะ ตัวถังยานยนต์ ฯลฯ
 การผลิตเหล็กดัดหน้าตาง
031145 การผลิตเครื่ องปั้นดินเผา เตาอบและเตาหงต้
ุ ม เครื่องประดับ ฯลฯ ที่ทาํ จาก
ดินเหนียว ปนปลาสเตอร์
หรือซีเมนต์
ู
031146 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์ กระดาษ ; งานหัตถกรรมกระดาษ
031147 การผลิตสบ่ ู หัวนํา้ หอม เทียน ฯลฯ
031149 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการผลิตงานหัตถกรรม
03114x การผลิตงานหัตถกรรมจากวัสดทกชนิ
ยด
ุ ุ ด ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ุ
03115

031150 การเตรียมและการเก็บรักษายาสบู

03116

031160 การผลิตอิฐ แผ่ นคอนกรีต อิฐบล็อก กระเบือ้ ง ฯลฯ

03117

031170 การผลิตสมนไพรและยา
ุ

03118

031180 การฝึ กอบรมและการเรียนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการทํางานในกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ น
ของครัวเรือน
 การจัดหาการบริ การฝึ กอบรม/พัฒนาความรู ้จากภาครัฐ
่
ิ
่
 การเข้ารวมประชุ
มทางธุรกจของสหกรณ์
และสมาคมชวยเหลื
อตนเอง
่ มมนาด้านการเพิ่มผลผลิต การตลาด เทคโนโลยี และวิชาการ ฯลฯ
 การเข้ารวมสั

0311x

เวลาทํางานในกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน ซึ่งมิได้ ระบรายละ
เอียด
ุ

หมวด 0312

การจัดหาวัตถดิุ บและการจัดการผลผลิตในกิจกรรมที่ไม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นของ
ครัวเรือน

03121

031210 การจัดซื้อ/จัดหาวัตถดิุ บเพือ่ ใช้ ในกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน

03122

031220 การขาย/การจัดการผลผลิตทีไ่ ด้ จากกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน
่ หรื อทําเพื่อฆาเ่วลา
 การขายงานหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ ซึ่ งทําในเวลาวาง
หรื อได้จากการทํางานอดิเรก

7/

่ สิ่ ว ขวาน ฯลฯ
เครื่ องมือที่ใช้งานด้วยมือ เชน่ สวาน

ิ
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ประเภท 032

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : การหางานทํา/การก่อตั้งธรกิ
ุ จในกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิต
ขั้นต้ นซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน

หมวด 0320

การหางานทํา/การก่ อตั้งธรกิ
ุ จในกิจกรรมที่ไม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของ
ครัวเรือน

03201

032010 การหางานทําในกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน

03202

032020 การหา/การก่ อตั้งธรกิ
ุ จในกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน

ประเภท 033

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน

หมวด 0330

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน

03300

033000 การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ทาํ งาน
ี่ องกบักจกรรมในประเภทหลั
ิ
 การเดินทางที่เกยวข้
ก 03
ยกเว้ น
่ คนขับรถ) ให้จดั ไว้ในหมู่ 03111 - 03117
 ถ้าการเดินทางเป็ นการทํางาน (เชน
ตามความเหมาะสม

ประเภท 039

การทํางานในกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน
ไว้ ในทีอ่ นื่

ซึ่งมิได้ จัดประเภท

หมวด 0390

การทํางานในกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน
ไว้ ในทีอ่ นื่

ซึ่งมิได้ จัดประเภท

039000 การทํางานในกิจกรรมทีไ่ ม่ ใช่ การผลิตขั้นต้ นของครัวเรือน
ไว้ ในทีอ่ นื่

ซึ่งมิได้ จัดประเภท

03900
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ประเภทหลัก 04 การทํางานในกิจกรรมการก่ อสร้ างของครัวเรือน
่ างโดยธุ รกจิของครัวเรื อน
ิ
ี่ องกบกจกรรมการกอสร้
ั ิ
 กจกรรมทั
้ งหมดที่เกยวข้
่ ่ เพื่อเป็ นรายได้หรื อเพื่อการสะสมทุน
ไมวาจะ
่ าง
ิ
ั
 กจกรรมที
่เกี่ยวข้องกบการจั
ดหาวัตถุดิบเพือ่ ใช้ในงานกอสร้
่
ี่ ข้องโดยตรงกบั
 การมีส่ วนรวมในการประชุ
ม/การฝึ กอบรม และการเรี ยนที่เกยว
่ าง
ิ
กจกรรมการกอสร้
่ ้ งธุรกจิ
ิ
ี่ องกบั การหางานทําหรื อการกอตั
 กจกรรมที
่เกยวข้
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ทาํ งาน
หมายเหตุ
ิ
 เวลาการทํางานของกจกรรมในประเภท
หลักนี้ โดยทัว่ ไปจะไม่เป็ นทางการหรื อ
่ ่อเทียบกบการทํ
ั
ิ
มีความยืดหยุน่ มากกวาเมื
างานในระบบ
ดังนั้นกจกรรมใน
่ งการหยุดพักในชวงสั
่ ้ นๆ และการหยุดพักกลางวัน
ประเภทหลัก 04 จะไมรวมถึ
ิ
ี่ องกบการหยุ
ั
ซึ่งกจกรรมที
่เกยวข้
ดพักจากการทํางานได้จดั ไว้ในหมู่ที่สอดคล้องกนั
่ ได้จดั ไว้ในหมู่ 15121- การรับประทาน
เชน่ การรับประทานอาหาร/อาหารวาง
่
อาหาร/อาหารวาง
ยกเว้ น
่
 การซอมแซมเล็
กๆ น้อยๆ ภายในที่อยูอ่ าศัยของตนเอง เพิงในฟาร์ม รั้ ว ฯลฯ
่ นการสะสมทุน และได้จดั ไว้ในหมู่ 06113- การตกแตง่ การบํารุ งรักษา
โดยไมถื่ อวาเป็
่
และการซอมแซมเล็
กๆ น้อยๆ ด้วยตนเอง

ประเภท 041

กิจกรรมหลัก : เวลาทํางานในกิจกรรมการก่อสร้ าง

หมวด 0411

เวลาทํางานในกิจกรรมการก่ อสร้ าง
่ ฐ การฉาบ การติดตั้ งกระจก การมุงหลังคา การตัดกระจก การวาง
 การกออิ
ทอ่นํ้ า การทาสี การติดกระดาษปิ ดผนัง งานไม้ การปูกระเบื้อง การเดิน
สายไฟ การขัดพื้นด้วยทราย การปูพรม

04111

การก่ อสร้ างและการซ่ อมแซมเพือ่ การสะสมทนุของครัวเรือนตนเอง
041111 การก่ อสร้ างบ้ านของตนเอง
041112 การปรับปรงและการซ่
อมแซมบ้ านครั้งใหญ่
ุ
่ ม การปรับปรุ งและการซอมแซม
่
ี่ ั บ้าน โรงรถ หลังคา
 การตอเติ
ครั้ งใหญ่ เกยวกบ

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล
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041113 การก่ อสร้ างและการซ่ อมแซมเพิง/ทีพ่ กั ของสั ตว์ และสั ตว์ ปีก สถานทีด่ ําเนินธรกิ
ุ จ
กําแพง/รั้ว สถานทีอ่ าํ นวยความสะดวกในการเก็บผลผลิตจากฟาร์ ม การชลประทาน
041119 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการก่อสร้ างและการซ่ อมแซมเพือ่ การสะสมทนุของ
ครัวเรือนตนเอง
04111x การก่อสร้ างและการซ่ อมแซมเพือ่ การสะสมทนุของครัวเรือนตนเอง ซึ่งมิได้ ระบุ
รายละเอียด
04112

041120 การก่ อสร้ างและการซ่ อมแซมอาคาร ถนน เขื่อน และสิ่ งก่ อสร้ างอืน่ ๆ
่ างอื่นๆ ;
 การเตรี ยมสถานที่ก่อสร้าง ; การรื้ อถอนหรื อการทําลายอาคารและสิ่ งกอสร้
่ างอาคาร การติดตั้ งภายในอาคาร และการสร้างอาคารให้สมบูรณ์
การกอสร้

04113

041130 การก่ อสร้ างและการซ่ อมแซมครั้งใหญ่ เกีย่ วกับถนน อาคาร สะพาน เขื่อน ฯลฯ
ของชมชน
ุ

04114

041140 การฝึ กอบรมและการเรียนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการทํางานในกิจกรรมการก่อสร้ างซึ่งเป็ น
ธรกิ
ุ จของครัวเรือน
 การจัดหาการบริ การฝึ กอบรม/พัฒนาความรู ้จากภาครัฐ
่
ิ
่
 การเข้ารวมประชุ
มทางธุรกจของสหกรณ์
และสมาคมชวยเหลื
อตนเอง
่ มมนาด้านการเพิม่ ผลผลิต การตลาด เทคโนโลยี และวิชาการ ฯลฯ
 การเข้ารวมสั

0411x

เวลาทํางานในกิจกรรมการก่ อสร้ าง ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

หมวด 0412

การจัดหาวัตถดิุ บเพือ่ ใช้ ในกิจกรรมการก่อสร้ างของครัวเรือน

04120

041200 การจัดซื้อ/จัดหาวัตถดิุ บเพือ่ ใช้ ในกิจกรรมการก่อสร้ างของครัวเรือน

ประเภท 042

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : การหางานทํา/การก่ อตั้งธรกิ
ุ จในกิจกรรมการก่อสร้ างซึ่งเป็ น
ธรกิ
ุ จของครัวเรือน

หมวด 0420

การหางานทํา/การก่อตั้งธรกิ
ุ จในกิจกรรมการก่ อสร้ างซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน

04201

042010 การหางานทําในกิจกรรมการก่อสร้ างซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน

04202

042020 การหา/การก่อตั้งธรกิ
ุ จในกิจกรรมการก่อสร้ างซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน
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ประเภท 043

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมการก่อสร้ างของครัวเรือน

หมวด 0430

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมการก่อสร้ างของครัวเรือน

04300

043000 การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมการก่อสร้ างของครัวเรือน
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ทาํ งาน
ั ิ
 การเดินทางที่เกี่ยวข้องกบกจกรรมในประเภทหลั
ก 04
ยกเว้ น
่ คนขับรถ) ให้จดั ไว้ในหมู่ 04111-04113
 ถ้าการเดินทางเป็ นการทํางาน (เชน
ตามความเหมาะสม

ประเภท 049

การทํางานในกิจกรรมการก่ อสร้ างของครัวเรือน ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

หมวด 0490

การทํางานในกิจกรรมการก่ อสร้ างของครัวเรือน ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

04900

049000 การทํางานในกิจกรรมการก่ อสร้ างของครัวเรือน ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล
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ประเภทหลัก 05 การทํางานด้ านการให้ บริการทีก่ ่อให้ เกิดรายได้ ของครัวเรือน
ิ รรมทั้ งหมดที่เกยวข้
ี่ องกบการ
ั ให้บริ การโดยธุรกจิของครัวเรื อนที่ก่อให้เกดิ
 กจก
รายได้
่
 การทํางานในครัวเรื อนที่ได้รับคาตอบแทน
ิ
ี่ องกบการจั
ั
ิ
 กจกรรมที
่เกยวข้
ดหาวัตถุดิบสําหรับการทํางานในกจกรรมการบริ
การ
่
ี่ องโดยตรงกบั
 การมีส่วนรวมในการประชุ
ม/การฝึ กอบรม และการเรี ยนที่เกยวข้
ิ
กจกรรมการบริ
การ
่ ้ งธุรกจิ
ิ
ี่ องกบั การหางานทําหรื อการกอตั
 กจกรรมที
่เกยวข้
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ทาํ งาน
หมายเหตุ
ิ
 เวลาการทํางานของกจกรรมในประเภท
หลักนี้ โดยทัว่ ไปจะไม่เป็ นทางการหรื อ
่ ่อเทียบกบการทํ
ั
ิ
มีความยืดหยุน่ มากกวาเมื
างานในระบบ
ดังนั้ นกจกรรมใน
่ งการหยุดพักในชวงสั
่ ้ นๆ และการหยุดพักกลางวัน
ประเภทหลัก 05 จะไมรวมถึ
ิ
ี่ องกบการหยุ
ั
ซึ่งกจกรรมที
่เกยวข้
ดพักจากการทํางานได้จดั ไว้ในหมู่ที่สอดคล้องกนั
่ ได้จดั ไว้ในหมู่ 15121- การรับประทาน
เชน่ การรับประทานอาหาร/อาหารวาง
่
อาหาร/อาหารวาง
ยกเว้ น
่ อวาเป็
่ นการทํางานในภาคการผลิตของ
 การบริ การในครัวเรื อนของตนเองไมถื
ระบบบัญชีประชาชาติและได้จดั ไว้ในประเภทหลัก 05 และ 06
่
่
 การบริ การที่ให้ความชวยเหลื
อครัวเรื อนอื่นโดยไมไ่ ด้รับคาตอบแทนห
รื อเป็ น
อาสาสมัครได้จดั ไว้ในประเภทหลัก 08

ประเภท 051

กิจกรรมหลัก : เวลาทํางานในการให้ บริการทีก่ ่อให้ เกิดรายได้

หมวด 0511

การขายอาหารและการค้ า

05111

การเตรียมและการขายอาหารและเครื่องดื่มทีป่ รงขึ
ุ น้ เอง
 การเตรี ยม การทํา และการบรรจุอาหารและเครื่ องดื่ม
 การขายอาหารและเครื่ องดื่มพร้อมบริ โภค
ิ
ิ
 กจกรรมการจั
ดเลี้ ยงและกจกรรม
การขายอาหารเพือ่ นําไปบริ โภคนอกสถานที่
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051111 การเตรียม/การบรรจอาหารและเครื
่องดื่ม
ุ
051112 การขาย/การส่ งอาหารและเครื่องดื่ม
051113 การเก็บอาหารจากแผง ; การทําความสะอาดและการดแลรั
ู กษา
051119 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเตรียมและการขายอาหารและเครื่องดื่มทีป่ รงขึ
ุ น้ เอง
05111x การเตรียมและการขายอาหารและเครื่องดื่มทีป่ รงขึ
ยด
ุ น้ เอง ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ุ
การค้ าย่ อย การขายตามบ้ าน การขายตามข้ างถนน การขายเร่
่ สิ นค้าที่ใช้แล้ว
 การขายสิ นค้าใหมและ
 การซื้ อสิ นค้า (รวมถึงอาหารและเครื่ องดื่ม) เพื่อนํามาขาย
หมายเหตุ
 การขายสิ นค้าที่ผลิตขึ้ นเองในประเภทหลัก 02 และ 03 ได้จด
ั ไว้ในหมู่ 02122
และ 03122 ตามลําดับ
 การเดินทางไปยังบริ เวณที่ทาํ การขาย ได้แก่ การขายตามบ้าน ตามข้างถนน และ
ี่ องกบการให้
ั
การขายเร่ ได้จดั ไว้ในประเภท 053- การเดินทางที่เกยวข้
บริ การที่
่ เกดรายได้
ิ
กอให้
สําหรับเวลาเดินทางในบริ เวณที่ทาํ การขายและการขายเร่
่ 051122 และ 051123
ได้จดั ไว้ในหมู่ยอย

05112

051121 การค้ าย่ อย
่
 การซื้ อและการขาย ที่มีสถานที่ประจําหรื อมีสถานที่ที่แนนอน
051122 การขายตามบ้ าน
 การขายโดยเดินทางจากบ้านหนึ่ งไปอีกบ้านหนึ่ ง อาคารหนึ่ งไปอีกอาคารหนึ่ ง
ห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่ง
051123 การขายตามข้ างถนน การขายเร่ และการขายทีต่ ้ องมีการเดินทางประเภทอืน่ ๆ
051129 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมการค้ าย่ อย การขายตามบ้ าน การขายตาม
ข้ างถนน การขายเร่
05112x การค้ าย่ อย การขายตามบ้ าน การขายตามข้ างถนน การขายเร่ ซึ่งมิได้ ระบุ
รายละเอียด
หมวด 0512
05121

การให้ บริการด้ านการซ่ อมแซม การติดตั้ง และการบํารงรั
ุ กษา

051210 การประกอบ การติดตั้ง การปรับตั้งเครื่องมือ การบํารงรั
ุ กษา และการซ่ อมแซม
เครื่องมือและเครื่องจักร
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05122

051220 การซ่ อมแซมยานยนต์

05123

051230 การซ่ อมแซมของใช้ ส่วนบคคล
ุ
่
 การซอมแซมเสื
้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า

05124

051240 การซ่ อมแซมของใช้ ในครัวเรือน
่
 การซอมแซมเครื
่ องใช้ เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องใช้ภายในบ้านที่ทาํ จากผ้า

หมวด 0513

การให้ บริการด้ านธรกิ
ุ จและวิชาชีพ

05131

051310 การให้ เช่ าห้ อง ทีพ่ กั และงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

05132

051320 การให้ ก้ยู มื เงินและการเรียกเก็บเงินคืน ; การแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ

05133

051330 การพิมพ์ดดี การประมวลผลคํา การเขียนโปรแกรม การแปลงข้ อมูลเป็ นรหัส

05134

051340 การบัญชี การทําบัญชี การให้ บริการด้ านกฏหมาย และการให้ บริการทีเ่ กีย่ วข้ อง

05135

051350 การสอนพิเศษ

05136

051360 การให้ บริการทางการแพทย์ และทันตกรรม

05137

051370 การให้ บริการด้ านการพยาบาล/การบําบัดรักษาโรค

หมวด 0514
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การให้ บริการดูแลส่ วนบคคล
ุ

05141

051410 การให้ บริการดแลส่
ู วนบคคล
ุ
่ ผม การดูแลด้านความงาม การดูแลมือและเท้า การนวด
 การตัดผม การแตง
เพื่อความสวยงาม การขายบริ การทางเพศ

05142

051420 การให้ บริการดแลสขภาพ
ทีไ่ ม่ ใช่ เพือ่ การบําบัดรักษาโรค
ู ุ

หมวด 0515

การขนส่ งสิ นค้ าและผู้โดยสาร
 การขับยานยนต์ พาหนะที่ขบ
ั เคลื่อนด้วยมือและเท้า รถลากเทียมด้วยสัตว์ ฯลฯ
่ อ/การพายเรื อ เรื อบรรทุก ฯลฯ การขับเครื่ องบิน
การแลนเรื
่ นค้า
 การบรรทุกและขนถายสิ
่
 การบํารุ งรักษาและการซอมแซมยานยนต์
เรื อ ฯลฯ
 การรอผูโ้ ดยสาร/สิ นค้า
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05151

051510 การขนส่ งสิ นค้ า

05152

051520 การขนส่ งผู้โดยสาร

หมวด 0516
05160

051600 การให้ บริการในครัวเรือนโดยได้ รับค่าตอบแทน
่
 งานบริ การทุกประเภทที่บุคคลเข้ามารับจ้างทํางานในครัวเรื อนเป็ นงานหลัก เชน
่ อบแทนเป็ นเงินสดหรื อ
ทํางานบ้าน ทําสวน ขับรถ ฯลฯ โดยได้รับคาต
รู ปแบบอื่น
ิ
 กจกรรมทุ
กประเภทที่จดั อยูใ่ นประเภทหลัก 05 และ 06

หมวด 0517
05170

การบริการในครัวเรือนโดยได้ รับค่ าตอบแทน

การประชมุ/การฝึ กอบรม และการเรียน

051700 การฝึ กอบรมและการเรียนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการทํางานในกิจกรรมการบริการ
 การจัดหาการบริ การฝึ กอบรม/พัฒนาความรู ้จากภาครัฐ
ิ ของสหกรณ์และสมาคมชวยเหลื
่
 การเข้าร่ วมประชุมทางธุ รกจ
อตนเอง
่ มมนาด้านการเพิ่มทักษะการทํางาน เทคโนโลยี และวิชาการ ฯลฯ
 การเข้ารวมสั

หมวด 051x

เวลาทํางานในการให้ บริการทีก่ ่อให้ เกิดรายได้ ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

ประเภท 052

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : การหางานทํา/การก่อตั้งธรกิ
ุ จในกิจกรรมการบริการซึ่งเป็ น
ธรกิ
ุ จของครัวเรือน

หมวด 0520

การหางานทํา/การก่ อตั้งธรกิ
ุ จในกิจกรรมการบริการซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน

05201

052010 การหางานทําในกิจกรรมการบริการซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน

05202

052020 การหา/การก่ อตั้งธรกิ
ุ จในกิจกรรมการบริการซึ่งเป็ นธรกิ
ุ จของครัวเรือน

ิ
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ประเภท 053

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ บริการทีก่ ่ อให้ เกิดรายได้

หมวด 0530

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ บริการทีก่ ่ อให้ เกิดรายได้

05300
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053000 การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ บริการทีก่ ่อให้ เกิดรายได้
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ทาํ งาน
ั ิ
 การเดินทางที่เกี่ยวข้องกบกจกรรมในประเภทหลั
ก 05
ยกเว้ น
่ คนขับรถ) ให้จดั ไว้ในหมู่ 05111 - 05160
 ถ้าการเดินทางเป็ นการทํางาน (เชน
ตามความเหมาะสม

ประเภท 059

การทํางานด้ านการให้ บริการทีก่ ่ อให้ เกิดรายได้ ของครัวเรือน ซึ่งมิได้ จัดประเภท
ไว้ ในทีอ่ นื่

หมวด 0590

การทํางานด้ านการให้ บริการทีก่ ่อให้ เกิดรายได้ ของครัวเรือน ซึ่งมิได้ จัดประเภท
ไว้ ในทีอ่ นื่

05900

059000 การทํางานด้ านการให้ บริการทีก่ ่ อให้ เกิดรายได้ ของครัวเรือน ซึ่งมิได้ จัดประเภท
ไว้ ในทีอ่ นื่
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ประเภทหลัก 06

การให้ บริการในครัวเรือนของตนเองโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
 การเตรี ยมและการเสิ ร์ฟอาหาร
่ าศัยและบริ เวณโดยรอบ
 การทําความสะอาด การกวาด ฯลฯ ที่อยูอ
 การดูแลเสื้ อผ้า
 การจัดการทุกเรื่ องของครัวเรื อน
 การเลือกซื้ อสิ นค้า/บริ การ
ั ิ
 การเดินทางที่เกี่ยวข้องกบกจกรรมในประเภทหลั
ก 06
หมายเหตุ
่ รับคาตอบแทน
่
 การบริ การในครัวเรื อนของตนเองโดยไมได้
ถือวา่เป็ นงานใน
่ ่ถือวาเป็
่ นงานในภาคการผลิตของ
ภาคการผลิตทัว่ ไป (การทํางานบ้าน) แตไม
ระบบบัญชีประชาชาติ
ยกเว้ น
่ วเรื อนอื่นโดยไมได้
่ รับคาตอบแทนได้
่
 การบริ การในครัวเรื อนให้แกครั
จดั ไว้ใน
ประเภทหลัก 08

ประเภท 061

กิจกรรมหลัก : เวลาทํางานในการให้ บริการในครัวเรือนของตนเองโดยไม่ ได้ รับ
ค่ าตอบแทน

หมวด 0611

การบริการในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน

06111

การจัดการด้ านอาหาร
061111 การเตรียมอาหาร/อาหารว่ าง
061112 การเสิ ร์ฟอาหาร/อาหารว่ าง
061113 การทําความสะอาดหลังจากการเตรียมอาหาร/การรับประทานอาหาร/อาหารว่ าง
061119 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการด้ านอาหาร
06111x การจัดการด้ านอาหาร ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

06112

การทําความสะอาดและการดแลรั
ู กษาทีอ่ ย่ ูอาศัยและบริเวณโดยรอบ
061121 การทําความสะอาดภายในทีอ่ ยู่อาศัย
 การทําความสะอาดห้อง ห้องนํ้ า ห้องครัว ฯลฯ เป็ นประจํา ; การกวาด การดูดฝุ่ น
การล้าง การขัด การจัดที่นอน การจัดให้เป็ นระเบียบ การเกบ็ การปัดฝุ่ น

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล
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่
การทําความสะอาดหน้าตาง
การจัดบ้าน ; การขัดเงา/การลงแว็กซ์พ้ืนและ
เฟอร์นิเจอร์ ; การทําความสะอาดตามเทศกาล/ฤดูกาล
061122 การทําความสะอาดภายนอกทีอ่ ยู่อาศัย
่ าศัยเป็ นประจํา เชน่ โรงรถ สนาม สระว่ายนํ้ า
 การทําความสะอาดภายนอกที่อยูอ
หน้าบ้าน ทางเดินและสนามหญ้า อาคารเล็กๆ ที่แยกจากอาคารใหญ่ ฯลฯ
061123 การกําจัดขยะ ; การนําของทีใ่ ช้ แล้ วมาแปรรปู (การรีไซเคิล)
061124 การดแลสวนภายนอก
การจัดสวน การตัดแต่ ง การบํารงรั
ู
ุ กษาสนาม/สนามหญ้ า
061125 การจัดหานํา้ และการทําความร้ อน (รวมถึงการดแล
ู เครื่องทําความร้ อน หม้ อนํา้ แล
เตาผิง)
061126 การจัดการงานต่ างๆ ภายในครัวเรือน
่ ที่บา้ น/บ้านพักอื่นๆ เชน่ การจัดเกบอ
็ าหาร/สิ่ งของเข้าที่ ;
 การจัดการงานตางๆ
็
การเตรี ยมเสื้ อผ้าเพื่อให้สมาชิกในครัวเรื อนพร้อมใช้ได้ทนั ที ; การเกบจดหมาย
่ ; การเตรี ยมเพื่อย้ายที่อยูอ่ าศัย ; การดูแล
จากตูจ้ ดหมาย ; การแขวนผ้ามาน
ํ ด/ย้าย
ดอกไม้ในที่ร่ ม ; การจัด/การรื้ อของเพื่อการเดินทาง หรื อเพื่อการกาจั
หรื อเพื่อการเกบ็
061129 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการทําความสะอาดและการดแลรั
ู กษาทีอ่ ย่ ูอาศัยและ
บริเวณโดยรอบ
06112x การทําความสะอาดและการดแลรั
ู กษาทีอ่ ย่ ูอาศัยและบริเวณโดยรอบ ซึ่งมิได้ ระบุ
รายละเอียด
06113

การตกแต่ ง การบํารงรั
ุ กษา และการซ่ อมแซมเล็กๆ น้ อยๆ ด้ วยตนเอง
061131 การปรับปรงุ การบํารงรั
ุ กษา การซ่ อมแซมทีอ่ ยู่อาศัยเล็กๆ น้ อยๆ ด้ วยตนเอง
่
ี่ ั เพดาน พื้น ผนัง หลังคา ;
 การทาสี การฉาบ การซอมแซม
เล็กๆ น้อยๆ เกยวกบ
การปูถนนภายในบ้าน งานไม้ งานประปา การเดินสายไฟ
061132 การติดตั้ง การบริการ และการซ่ อมแซมของใช้ ส่วนบคคล
ุ และของใช้ ในครัวเรือน
 การประกอบเครื่ องอุปกรณ์และเครื่ องใช้ในครัวเรื อน การทําความสะอาด/การ
่
บริ การ/การซอมแซมเครื
่ องใช้ เฟอร์นิเจอร์ และของใช้คงทนอื่นๆ ในครัวเรื อน
061133 การบํารงรั
ุ กษายานยนต์ และการซ่ อมแซมเล็กๆ น้ อยๆ
่
ี่ ั รถยนต์
 การทําความสะอาด การอัดจาระบี การซอมแซม
เล็กๆน้อยๆ เกยวกบ
รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ฯลฯ
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061139 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการตกแต่ ง การบํารงรั
ุ กษา และการซ่ อมแซมเล็กๆ น้ อยๆ
ด้ วยตนเอง
06113x การตกแต่ ง การบํารงรั
ุ กษา และการซ่ อมแซมเล็กๆ น้ อยๆ ด้ วยตนเอง ซึ่งมิได้ ระบุ
รายละเอียด
06114

การดแลสิ
ู ่ งทอและรองเท้ า
061141 การซักผ้ าด้ วยมือ ; การซักผ้ าด้ วยเครื่อง
061142 การทําผ้ าให้ แห้ ง ; การตากผ้า การเก็บผ้ า
061143 การรีดผ้ า/การอัดผ้ า
061144 การแยกประเภทผ้ า การพับผ้ า การเก็บผ้ าเข้ าที่
061145 การปะ/การซ่ อมแซมและการดแลเสื
ู ้อผ้ า ; การทําความสะอาดและการขัดรองเท้ า
061149 การดแลสิ
ู ่ งทอและรองเท้ าด้ านอืน่ ๆ
06114x การดแลสิ
ยด
ู ่ งทอและรองเท้ า ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ุ

06115

การจัดการครัวเรือน
061151 การชําระค่ าใช้ จ่ายของครัวเรือน (สาธารณปโภค
เคเบิลทีวี ฯลฯ)
ู
061152 การจัดการ การวางแผน และการกําหนดงบประมาณของครัวเรือน
061153 การขาย การจัดการทรัพย์ สินของครัวเรือน
061159 การจัดการครัวเรือนด้ านอืน่ ๆ
ยด
06115x การจัดการครัวเรือน ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ุ

06116

การดแลสั
ู ตว์ เลีย้ ง
061161 การดแล
ู สั ตว์ เลีย้ งประจําวัน รวมถึง การให้ อาหาร การทําความสะอาด การตัด
แต่ งขน การจงเดิ
ู น
061162 การนําสั ตว์ เลีย้ งไปรับการรักษา
061169 การดแลสั
ู ตว์ เลีย้ งด้ านอืน่ ๆ
ยด
06116x การดแลสั
ุ
ู ตว์ เลีย้ ง ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี

ิ
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หมวด: 0612

การเลือกซื้อสิ นค้ า/บริการ

06121

การเลือกซื้อ/การซื้อสิ นค้ า และกิจกรรมที่เกีย่ วข้ อง
8/
 การซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคและสิ นค้าทุน
 การเดินดูของโชว์หน้าร้าน
 การสื บราคาและเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้า
่
 การเลือกซื้ อผานทางอิ
นเตอร์เน็ต
หมายเหตุ
 การเดินทางไปและกลับจากร้านค้า ได้จด
ั ไว้ในประเภท 062
 การเดินรอบๆ ศูนย์การค้าเพื่อสื บราคาหรื อเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้า/ผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการซื้ อ ได้จดั ประเภทไว้ในหมวดนั้ นๆ
061211 การเลือกซื้อ/การซื้อสิ นค้ าอปโภคบริ
โภค
ุ
่ ผลิตภัณฑ์อาหารและของใช้ใน
 การเลือกซื้ อ/การซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภค เชน
ครัวเรื อน(ของชํา) ; อาหารที่นาํ ไปบริ โภคนอกสถานที่ ; เวชภัณฑ์ ; อุปกรณ์
เครื่ องเขียน/แบบเรี ยน ; นํ้ ามันเชื้ อเพลิง ; เสื้ อผ้า
061212 การเลือกซื้อ/การซื้อสิ นค้ าคงทน9//สิ นค้ าทนุ
 เครื่ องใช้ สิ่ งของ และเครื่ องอุปกรณ์ในครัวเรื อน ; เฟอร์ นิเจอร์ ; รถยนต์ ; บ้าน
ยกเว้ น
ิ
 การจัดซื้ อ/จัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในกจกรรมการผลิ
ต ในประเภทหลัก 02 – 04
ได้จดั ไว้ในประเภทหลักนั้ นตามความเหมาะสม
061213 การเดินดของโชว์
หน้ าร้ าน
ู
่ อ่ ดูของตามร้านค้า ตลาดนัด ฯลฯ ที่ไมเกยวข้
่ ี่ องกบการสื
ั
 การเดินเลนเพื
บราคา
สิ นค้าที่ตอ้ งการซื้ อ
061219 การเลือกซื้อ/การซื้อสิ นค้ า และกิจกรรมที่เกีย่ วข้ องด้ านอืน่ ๆ
ยด
06121x การเลือกซื้อ/การซื้อสิ นค้ า และกิจกรรมที่เกีย่ วข้ อง ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ุ

8/

สิ นค้าทุน หมายถึง สิ่ งที่ผลิตขึ้ นเพื่อนําไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการผลิตสิ นค้าและบริ การ แทนที่จะผลิตสําหรับ
่ าง (เชน่ โรงงาน บ้าน ฯลฯ) เครื่ องจักร/เครื่ องมือในการผลิต และวัตถุดิบ
บริ โภค ได้แก่ สิ่ งกอสร้
9/
สิ นค้าคงทน หมายถึง สิ นค้าสําหรับผูบ้ ริ โภค ที่มีอายุการใช้งานนาน เชน่ บ้าน รถยนต์ ตูเ้ ย็น เป็ นต้น
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06122

การเลือกซื้อ/การรับบริการ และกิจกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ี่ ั
 การใช้โทรศัพท์เพื่อสอบถามเกยวกบการบริ
การ การนัดหมาย ฯลฯ
่ ่ ่
่ ดตั้ ง
 การให้คาํ สัง่แกชางซอมและชางติ
 การเข้าไปรับบริ การ ณ สถานที่ให้บริ การ
หมายเหตุ
่ 061227
 การรับบริ การทุกชนิ ดของรัฐ ได้จด
ั ไว้ในหมู่ยอย
่ คคลและสุ ขภาพ/ทางการแพทย์สาํ หรับตนเอง ได้จดั ไว้
 การรับบริ การดูแลสวนบุ
ในหมู่ 15141 หรื อ 15142
ี่ องสําหรับตนเอง
 การรับบริ การด้านการศึกษา การฝึ กอบรม และบริ การอื่นที่เกยวข้
ได้จดั ไว้ในประเภทหลัก 09, 12 และ 13 ตามความเหมาะสม
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ที่ให้บริ การได้จด
ั ไว้ในประเภท 062
 การรอคอยในสถานที่ให้บริ การ ได้จด
ั ไว้ในประเภทที่เหมาะสมในประเภทหลัก 06
061221 การเลือกซื้อ/การรับบริการด้ านการซ่ อมแซมและการบํารงรั
ุ กษา
061222 การเลือกซื้อ/การรับบริการด้ านการจัดการ
ี่ ั ธนาคาร กฎหมาย การเชา่ การชําระคาบริ
่ การ การใช้
 การทําธุ รกรรมเกยวกบ
่
เครื่ องเอทีเอ็ม การสงจดหมาย
061223 การเลือกซื้อบริการด้ านการดแลส่
น่ )
ู วนบคคล
ุ (สํ าหรับบคคลอื
ุ
061224 การเลือกซื้อบริการทางการแพทย์ และการดแลสขภาพ
(สํ าหรับบุคคลอืน่ )
ู ุ
061225 การเลือกซื้อ/การรับบริการด้ านการดแลเด็
ู ก
061226 การเลือกซื้อบริการด้ านการศึกษา
061227 การรับบริการของรัฐ/สาธารณะ
061229 การเลือกซื้อ/การรับบริการอืน่ ๆ
06122x การเลือกซื้อ/การรับบริการและกิจกรรมที่เกีย่ วข้ อง ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

หมวด 061x

เวลาทํางานในการให้ บริการในครัวเรือนของตนเองโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน ซึ่งมิได้
ระบรายละเอี
ยด
ุ

ิ
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ประเภท 062

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ บริการในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน

หมวด 0620

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ บริการในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน

06200

062000 การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ บริการในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
 การขับรถไปและกลับจากสถานที่ต่างๆ ด้วยตนเองหรื อสมาชิกในครัวเรื อน

ประเภท 069

การบริการในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

หมวด 0690

การบริการในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

06900

069000 การบริการในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ิ
่
 กจกรรมในชวงเวลาสั
้ นๆ ที่ไม่ได้จดั ไว้ในประเภทอื่น

61
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ประเภทหลัก 07 การให้ บริการดแลสมาชิ
กในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
ู
ิ
ั
่ ครัวเรื อน รวมถึงการดูแล
 กจกรรม
ทั้ งหมดที่เกยี่วข้องกบการดู
แลเด็กและผูใ้ หญใน
่ รับคาตอบแทน
่
สมาชิกในครัวเรื อนที่เจ็บป่ วยหรื อพิการ โดยไมได้
ี่ องกบั กจกรรมในประเภทหลั
ิ
 การเดินทางที่เกยวข้
ก 07
หมายเหตุ
ิ กรรมการดูแลเด็ก แตละประเทศควรจะกาหนดเกณฑ์
่
ํ
 สําหรับกจ
อายุของเด็ก
ํ
ํ
่
โดยอาจกาหนดตามกฎหมายการกาหนดเกณฑ์
อายุของเด็กที่ไมสามารถอยู
ต่ าม
่
ลําพังโดยไมมี่ ผใู ้ หญคอยควบคุ
มดูแล แตถ้่ าไมมี่ กฎหมาย อาจจะใช้เกณฑ์อายุ
ํ นด
ของเด็กที่เป็ นที่ยอมรับ หรื อเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิเป็ นเกณฑ์ในการกาห
่
อายุของเด็กที่ไมสามารถอยู
ต่ ามลําพังโดยไมต้่ องได้รับการควบคุมดูแล
่ รับคาตอบแทนเป็
่
ิ
 การบริ การดูแลสมาชิกในครัวเรื อนของตนเองโดยไมได้
นกจกรรม
่ ใ่ นระบบบัญชีประชาชาติ
ที่ไมอยู
 การได้รับการบริ การดูแลได้จด
ั ไว้ในหมู่ 15141 และ 15142
ยกเว้ น
่ รับคาตอบแทน
่
 การบริ การดูแลครัวเรื อนอื่นโดยไมได้
ได้จดั ไว้ในประเภทหลัก 08

ประเภท 071

กิจกรรมหลัก : เวลาทํางานในการให้ บริการดแลสมาชิ
กในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับ
ู
ค่ าตอบแทน

หมวด 0711

การดแลเด็
ู ก

07111

การดแลเด็
ู กทางด้ านร่ างกาย
071111 การดแลเด็
ู กทัว่ ไป
ิ
ี่ องกบการดู
ั
 กจกรรม
ทั้ งหมดที่เกยวข้
แลเด็กเล็ก (เชน่ เด็กอายุ 0-4 ปี ) หรื อเด็กที่
่ ่ สมํ่าเสมอ เช่น การอุม้ การให้อาหาร/การพยาบาล
ต้องการการดูแลและเอาใจใสอยาง
การทําความสะอาด การอาบนํ้ า การเปลี่ยนผ้าอ้อม
หมายเหตุ
ิ
 สําหรับกจกรรม
การดูแลเด็กโต ได้จดั ไว้ในหมวด 0711
071112 การนําเด็กเข้ านอน
071113 การเตรียมตัวให้ เด็กพร้ อมไปโรงเรียน

ิ
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071114 การให้ การดแลส่
ู วนบคคล
ุ 10/ กับเด็ก
071115 การให้ การดแลทางด้
านการแพทย์ หรือสขภาพ
กับเด็ก
ู
ุ
071119 การดแลเด็
ู กทางด้ านร่ างกายอืน่ ๆ
07111x การดแลเด็
ยด
ู กทางด้ านร่ างกาย ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ุ
07112

การสอน การฝึ กอบรม การช่ วยเหลือเด็ก
071121 การสอนเด็ก
071122 การอ่าน การเล่น และการพดคยกั
ู ุ บเด็ก
071123 การส่ งเสริมทางด้ านอารมณ์11/ กับเด็ก
071129 กิจกรรมการสอน การฝึ กอบรม การช่ วยเหลืออืน่ ๆ

07113

การพาเด็กไปยังสถานทีต่ ่ าง ๆ
หมายเหตุ
 เวลาเดินทางไปและกลับจากสถานที่ที่ให้บริ การได้จด
ั ไว้ในประเภท 072- การ
ี่ องกบการบริ
ั
่ รับคาตอบแทน
่
เดินทางที่เกยวข้
การดูแลสมาชิกในครัวเรื อนโดยไมได้
 การรอคอยได้จด
ั ไว้ในประเภทที่เหมาะสมในประเภทหลัก 07
071131 การพาเด็กไปรับบริการดแลส่
ู วนบคคล
ุ
071132 การพาเด็กไปรับบริการทางด้ านการแพทย์หรือการดแลสขภาพ
ู ุ
071133 การพาเด็กไปโรงเรียน ศนย์
ู รับเลีย้ งเด็ก
071134 การพาเด็กไปเล่ นกีฬา เรียนพิเศษ ฯลฯ
071135 การพาเด็กไปทัศนศึกษา ชมพิพธิ ภัณฑ์ และการไปเทีย่ วทีค่ ล้ายคลึงกัน ; การให้
ความร่ วมมือหรืออํานวยความสะดวกให้ กบั สั งคมของเด็ก หรือกิจกรรมนอกโรงเรียน
071139 การพาเด็กไปยังสถานทีอ่ นื่ ๆ
07113x การพาเด็กไปยังสถานทีต่ ่ างๆ ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

10/

่ คคล เชน่ การสระผม การอาบนํ้ า การแปรงฟัน การหวีผม การแตงตั
่ ว/การเปลี่ยนเสื้ อผ้า
การดูแลสวนบุ
การตัดเล็บ ฯลฯ
11/
่ มทางด้านอารมณ์ (Emotional Support) หมายถึง การให้ความรัก เอาใจใส่ ยกยอง
่ ให้ความไว้วางใจ
การสงเสริ
่
่
หวงใย
รับฟังความคิดเห็น การยอมรับ เห็นคุณคา่ เป็ นสวนหนึ
่ งของสังคม

64

มาตรฐานการจัดจําแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล

07114

071140 การดแล
ู เฝ้ าระวังเด็กให้ อยู่ในสายตา
่ ่ิ
 การดูแลเด็กที่ไมใชกจกรรมที
่ได้จดั ไว้ในหมู่ 07111 – 07113
ํ งเลนอยู
่ น่ อกบ้านหรื อกาลั
ํ งนอนหลับให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อม
 การติดตามดูแลเด็กที่กาลั
ที่ปลอดภัย
 การเป็ นที่พ่ ง
ึ ให้เด็กเวลาที่เด็กต้องการ
่
 การดูแลเด็กขณะเลน

หมวด 0712

การดแลผ้
ู ูใหญ่

07121

การดแลผ้
ู ูใหญ่ ทางด้ านร่ างกาย
071211 การให้ การดแลส่
ู วนบคคล
ุ กับผู้ใหญ่
071212 การให้ การดแลทางด้
านการแพทย์ หรือสขภาพ
กับผู้ใหญ่
ู
ุ
071219 การดแลผ้
ู ูใหญ่ทางด้ านร่ างกายอืน่ ๆ
ยด
07121x การดแลผ้
ุ
ู ูใหญ่ทางด้ านร่ างกาย ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี

07122

071220 การดแลผ้
ู ูใหญ่ ทางด้ านอารมณ์

07123

การพาผู้ใหญ่ ไปยังสถานทีต่ ่ างๆ
หมายเหตุ
 เวลาเดินทางไปและกลับจากสถานที่ที่ให้บริ การได้จด
ั ไว้ในประเภท 072- การ
ี่ องกบการบริ
ั
่ รับคาตอบแทน
่
เดินทางที่เกยวข้
การดูแลสมาชิกในครัวเรื อนโดยไมได้
 การรอคอยได้จด
ั ไว้ในประเภทที่เหมาะสมในประเภทหลัก 07
071231 การพาผ้ ูใหญ่ ไปรับบริการดแลส่
ู วนบคคล
ุ
071232 การพาผู้ใหญ่ ไปรับบริการทางด้ านการแพทย์ หรือการดแลส
ู ุ ขภาพ
071233 การพาผู้ใหญ่ ไปเลือกซื้อสิ นค้ า/บริการ
071234 การพาผู้ใหญ่ ไปทํากิจกรรมทางสั งคม
071235 การพาผู้ใหญ่ ไปยังสถานทีทางด้
่ านวัฒนธรรม การกีฬา และการบันเทิง
071239 การพาผู้ใหญ่ ไปยังสถานทีอื่ น่ ๆ
07123x การพาผู้ใหญ่ ไปยังสถานทีต่ ่ างๆ ซึ่งมิได้ ระบราย
ุ ละเอียด

หมวด 071x

เวลาทํางานในการให้ บริการดแลสมาชิ
กในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน ซึ่งมิได้
ู
ระบรายละเอี
ยด
ุ

ิ
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ประเภท 072

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ บริการดแลสมาชิ
กในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
ู

หมวด 0720

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ บริการดแล
ู สมาชิกในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน

07200

072000 การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ บริการดแลสมาชิ
กในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
ู
 การขับรถไปและกลับจากสถานที่ต่างๆ ด้วยตนเองหรื อสมาชิกในครัวเรื อน

ประเภท 079

การให้ บริการดแลสมาชิ
กในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน ซึ่งมิได้ จัดประเภท
ู
ไว้ ในทีอ่ นื่

หมวด 0790

การให้ บริการดแลสมาชิ
กในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน ซึ่งมิได้ จัดประเภท
ู
ไว้ ในทีอ่ นื่

07900

079000 การให้ บริการดแลสมาชิ
กในครัวเรือนโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน ซึ่งมิได้ จัดประเภท
ู
ไว้ ในทีอ่ นื่
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ประเภทหลัก 08 การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ และการให้ บริการชมชน
ุ
 การบริ การเพือ
่ ผลประโยชน์ของสมาชิกในชุมชน ทั้ งที่ทาํ โดยสมัครใจและทํา
่ วเรื อนอื่นโดยไมได้
่ ยวกบั การให้ความชวยเหลื
่
่ รับ
ตามข้อบังคับ เชนเดี
อแกครั
่
คาตอบแทน
(เชน่ ญาติ เพื่อน และเพื่อนบ้าน)
ั ิ
 การเดินทางที่เกี่ยวข้องกบกจกรรมในประเภทหลั
ก 08
หมายเหตุ
ิ
่ ่
 กจกรรมการบริ
การในประเภทหลัก 08 เป็ นงานในภาคการผลิตทัว่ ไป แตไม
่ นงานในภาคการผลิตของระบบบัญชีประชาชาติ
ถือวาเป็

ประเภท 081

กิจกรรมหลัก : เวลาทํางานในการให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ และการให้ บริการ
ชุ มชน

หมวด 0811

การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ โดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
่ วเรื อนอื่นโดยไมได้
่
่ รับคาตอบแทน
่
 การให้ความชวยเหลื
อโดยตรงแกครั
และ
่
ไม่ใช่การให้ความชวยเหลื
อในนามองค์การ

08111

การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ ด้ านการบํารงรั
ุ กษาและการจัดการครัวเรือน
081111 การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ ด้ านการเตรียมและการเสิ ร์ฟอาหาร
081112 การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ ด้ านการทําความสะอาดและการดแลรั
ู กษา
081113 การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ ด้ านการดแลสิ
ู ่ งทอ
081114 การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ ด้ านการจัดการครัวเรือน
081115 การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ ด้ านการดแลสั
ู ตว์ เลีย้ ง
081119 การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ ด้ านอืน่ ๆ
08111x การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ ด้ านการบํารงรั
ุ กษาและการจัดการครัวเรือน ซึ่งมิได้
ระบรายละเอี
ยด
ุ

08112

การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ ด้ านการเลือกซื้อ/การซื้อสิ นค้ าและการรับบริการ
081121 การให้ ความช่ วยเหลือด้ านการเลือกซื้อ/การซื้อสิ นค้ า
081122 การให้ ความช่ วยเหลือด้ านการเลือกซื้อ/การรับบริการ
081129 การให้ ความช่ วยเหลือด้ านการเลือกซื้อ/การซื้ออืน่ ๆ

ิ
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08112x การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ ด้ านการเลือกซื้อ/การซื้อสิ นค้ าและการรับบริการ
ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ
08113

081130 การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ ด้ านการก่อสร้ าง การปรับปรงใหม่
และการซ่ อมแซม
ุ
ทีอ่ ยู่อาศัยและสิ่ งก่อสร้ างอืน่ ๆ

08114

โภคและของใช้
081140 การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ ด้ านการซ่ อมแซมสินค้าอปโภคบริ
ุ
ในครัวเรือน

08115

081150 การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ โดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทนด้ านธรกิ
ุ จ/ฟาร์ มและ
การจ้ างงาน

08116

081160 การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ ด้ านการดแลเด็
ู ก

08117

081170 การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ ด้ านการดแลผ้
ู ูใหญ่

08118

081180 การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ ด้ านการขนส่ ง

หมวด 0812

การบริการชมชน
ุ

08121

081210 การทํางานเพือ่ ชมชน
ุ : การทําอาหารเพือ่ ร่ วมฉลองกับชมชน
ุ ฯลฯ

08122

081220 การทํางานเกีย่ วกับการซ่ อมแซมถนน/อาคาร การสะสางและการเตรียมพืน้ ทีใ่ นชมชน
ุ
การทําความสะอาด (ถนน ตลาด ฯลฯ)

08123

081230 การจัดการและการทํางานเพือ่ ชมชนในการให้
ความช่ วยเหลือแก่หมู่บ้าน ท้ องถิ่นอืน่
ุ

08124

081240 การจัดการและการทํางานเพือ่ ชมชนในก
ารให้ ความช่ วยเหลือแก่ครอบครัวและบคคล
ุ
ุ

หมวด 0813

08131

การบริการอาสาสมัครให้ กบั องค์ การโดยไม่ ได้ รับค่ าตอบแทน
่ รับคาตอบแทน
่
 การทํางานอาสาสมัครโดยไมได้
(หรื อได้รับเพียงเล็กน้อย) ให้กบั
หรื อในนามองค์การทางด้านอาชีพ สหภาพ การเมือง ประชาคม ศาสนา
ภราดรภาพ สังคม ฯลฯ

081310 การทํางานอาสาสมัครให้ กบั องค์ การ (ไม่ ได้ ให้ ความช่ วยเหลือบคคลอื
น่ โดยตรง)
ุ
่
 การเป็ นอาสาสมัครที่ทาํ งานในสํานักงาน/ด้านการจัดการ งานสารบรรณ การชวยเหลื
อ
่
ด้านการซอมแซม
และงานอื่นๆ ขององค์การ
 การให้ขอ
้ มูล การแจกใบปลิวให้กบัองค์การอาสาสมัคร กลุ่มเพื่อนบ้าน สมาคม
โรงเรี ยน องค์การอาชีพ ศาสนา และประชาคม
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ิ
การทํางานเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการ กจกรรมการระดมทุ
น
่
 การมีส่ วนรวมใน
องค์การประชาคม อาชีพ ภราดรภาพ การเมือง ฯลฯ
หมายเหตุ
่
 การเข้ารวมประชุ
มได้จดั ไว้ในประเภท 082


08132

081320 การทํางานอาสาสมัครในนามองค์ การ (ให้ ความช่ วยเหลือบคคลอื
น่ โดยตรง)
ุ
่
 การดูแลผูส
้ ู งอายุ ผูเ้ จ็บป่ วย และผูพ้ ิการในนามองค์การ รวมถึง การชวยเหลื
อด้าน
การขนสง่ การเยีย่ มผูป้ ่ วยตามโรงพยาบาล
 การสอนหรื อการควบคุมดูแล การสอนพิเศษ การให้คาํ ปรึ กษาหรื อการแนะนํา
ี การทําหน้าที่เป็ นผูต้ ดั สิ น ฯลฯ ในการเลนกฬาและ
่ ี
หลักสู ตร การฝึ กสอนกฬา
ยิมนาสติก
 การเป็ นผูน
้ าํ กลุ่มเยาวชน เชน่ ผูน้ าํ กลุ่มลูกเสื อหรื อผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ชาย/หญิง ;
การทํางานเป็ นอาสาสมัครในกลุ่มผูด้ ูแลเด็ก การสอนหรื อการควบคุมดูแลเด็ก
่
่
 การเป็ นผูน
้ าํ หรื อการจัดตั้ งกลุ่มชวยเหลื
อตนเอง กลุ่มให้ความชวยเหลื
อ (ผูต้ ิด
สุ รานิรนาม ผูป้ ่ วยติดเชื้ อเอดส์ ผูห้ ญิงที่ถูกทารุ ณกรรม ฯลฯ)
หมายเหตุ
่
 การเข้ารวมประชุ
มได้จัดไว้ในประเภท 082

หมวด 081x

เวลาทํางานในการให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ และการให้ บริการชมชน
ซึ่งมิได้
ุ
ระบรายละเอี
ยด
ุ

ประเภท 082

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : การเข้ าร่ วมประชมุ

หมวด 0820

การเข้ าร่ วมประชมุ

08200

082000 การเข้ าร่ วมประชมุ
่
 การเข้ารวมประชุ
มทุกชนิด ฯลฯ ที่จดั ขึ้ นโดยองค์การทางสังคม การเมือง ลูกเสื อ
ศาสนา ภราดรภาพ และองค์การอื่นๆ สมาคมและกลุ่มที่ไม่เป็ นทางการ
ยกเว้ น
่
ิ หนวยงานเอกชน
่
 การเข้ารวมประชุ
มทางธุรกจของ
สหกรณ์ และกลุ่มที่คล้ายกนั
ได้จดั ไว้ในประเภทหลัก 01 – 05 ตามความเหมาะสม

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

ประเภท 083

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : การบริการชมชนด้
านอืน่ ๆ
ุ

หมวด 0830

การบริการชมชนด้
านอืน่ ๆ
ุ

08300

การมีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบต่ อส่ วนรวมและความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้ อง
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083001 การเข้ าร่ วมพิธีทเี่ กีย่ วข้ องกับความเป็ นพลเมือง
083002 การปฏิบตั ิหน้ าทีใ่ นฐานะพลเมืองทีด่ ี
 การลงทะเบียนเพื่อสิ ทธิ ในการออกเสี ยง การเลือกตั้ ง ; การเป็ นพยาน ; การแจ้งเหตุ
่
อาชญากรรมและความไมสงบในสั
งคม
083009 การมีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบต่ อส่ วนรวมและความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้ องอืน่ ๆ
08300x การมีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบต่ อส่ วนรวมและความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้ อง ซึ่งมิได้
ระบรายละเอี
ยด
ุ

ประเภท 084

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ และการให้ บริการชมชน
ุ

หมวด 0840

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ และการให้ บริการชมชน
ุ

08400

084000 การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ และการให้ บริการชมชน
ุ
่ ่
 การขับรถไปและกลับจากสถานที่ต่างๆ ด้วยตนเองหรื อบุคคลที่ไมใชสมาชิ
ก
ในครัวเรื อน

ประเภท 089

การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ และการให้ บริการชมชน
ซึ่งมิได้ จดั ประเภทไว้
ุ
ในทีอ่ นื่

หมวด 0890

การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ และการให้ บริการชมชน
ซึ่งมิได้ จดั ประเภทไว้
ุ
ในทีอ่ นื่

08900

089000 การให้ ความช่ วยเหลือครัวเรือนอืน่ และการให้ บริการชมชน
ซึ่งมิได้ จดั ประเภทไว้
ุ
ในทีอ่ นื่
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ประเภทหลัก 09

การเรียนร้ ู
่
 การเข้าชั้ นเรี ยนในทุกระดับการศึกษา : ระดับกอนประถมศึ
กษา ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ระดับเทคนิคและอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรพิเศษ
หรื อหลักสูตรที่จดั ขึ้ นใหม่
 โปรแกรมการสอนให้อ่านออกเขียนได้ และโปรแกรมพิเศษอื่นๆ สําหรับเด็กพิการ
ผูใ้ หญ่ และกลุ่มบุคคลอื่นที่ไมมี่ โอกาสได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรี ยน
่ ว การวิจยั การเรี ยนเพื่อสอบในหลักสูตรที่
 การทําการบ้าน การเรี ยนตัวตอตั
ี่ อง
เกยวข้
ี่ องกบการพั
ั
 การเข้าอบรมหลักสู ตรระยะสั้ น สัมมนา ฯลฯ ที่เกยวข้
ฒนาวิชาชีพ
ิ
 การเดินทางไปและกลับจากกจกรรมของ
ชั้ นเรี ยนและโรงเรี ยน
ยกเว้ น
ี่ ข้องกบงานปั
ั
 การฝึ กอบรมและการเรี ยนที่เกยว
จจุบนั ได้จดั ไว้ในประเภทหลัก
ี่ องกบงานอดิ
ั
ี ได้จดั ไว้ในประเภทหลัก 12
01-05 ; หลักสูตรที่เกยวข้
เรก กฬา
และ 13

ประเภท 091

กิจกรรมหลัก : เวลาทีใ่ ช้ ในกิจกรรมการเรียนรู้

หมวด 0911

การศึกษาทัว่ ไป
ี่ องกบหลั
ั กสูตรการศึกษา
 การเรี ยน การเข้าชั้ นเรี ยน การเรี ยนด้วยตนเองที่เกยวข้
ทางไกล
ิ
่ ่ เรี ยนซึ่งเกยวข้
ี่ องกบโปรแกรมเสริ
ั
 กจกรรมที
่ไมใชการ
มหลักสูตรและนอกหลักสูตร
 การหยุดพักในสถานศึกษา
หมายเหตุ
 การศึกษาทัว
่ ไปหมายถึงการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับ
่ หนึ่งของการศึกษาในระบบ12/
มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็ นสวน
รวมถึงการฝึ กอบรมทัว่ ไปและการฝึ กอาชีพ

09111

การเรียนในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย
091111 การเข้ าชั้นเรียน/การเข้ าฟังบรรยาย รวมทั้งการเข้ าสอบ

12/

่
การศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่สามารถนําไปศึกษาตอในระดั
บการศึกษาที่สูงกวา่

ิ
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091112 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเสริมหลักสตรและกิ
จกรรมนอกหลักสตร
ู
ู
่
ี
ี
ิ
 การมีส่ วนรวมใน
ทีมกฬาของสถานศึ
กษาและกฬาภายใน
กจกรรมของชม
รม
การพูดและการละคร ชมรมดนตรี และขับร้อง ทีมเชียร์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ของ
โรงเรี ยน
091119 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเรียนในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย
09111x การเรียนในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ
09112

091120 การหยดพั
ุ ก/การรอเรียนช่ วงเวลาสั้ นๆ ในสถานศึกษาทัว่ ไป
่ เข้าชั้ นเรี ยน เชน่ การเดินไปห้องเรี ยนหรื อห้องทดลอง
ิ
ิ ้ นกอน
 กจกรรมที
่เกดขึ
การยืมหรื อคืนหนังสื อที่หอ้ งสมุด
ยกเว้ น
่ จดั ไว้ในหมู่ 15121
 การรับประทานอาหารหรื ออาหารวางได้
ิ
่ ดพักรับประทานอาหารหรื อชวงหยุ
่ ดพัก/รอเรี ยนเป็ นเวลานาน
 กจกรรมในชวงหยุ
ิ
ให้บนั ทึกกจกรรมตามความเป็
นจริ ง

09113

091130 การเรียนด้ วยตนเองในหลักสตรการศึ
กษาทางไกล (วีดิโอ สื่ อทางเสี ยง ระบบออนไลน์ )
ู

หมวด 0912
09120

091200 การทําการบ้ าน การทบทวนบทเรียน การวิจัยและกิจกรรมที่เกีย่ วข้ องกับการศึกษา
ทัว่ ไป
 การทําการบ้าน โครงการในชั้ นเรี ยน
 การเตรี ยมรายงาน/บทความวิจย
ั ในชั้ นเรี ยน รวมถึง การค้นคว้าในห้องสมุด
การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การประมวลผลคํา
่ ยเหลือเกยวกบบทเรี
ี่ ั
 การเรี ยนพิเศษหรื อการรับความชว
ยน
ั หรื อเจ้าของหลักสูตร การหาคําตอบ การแนะแนว ฯลฯ
 การปรึ กษากบครู
 การทบทวนบทเรี ยนและเตรี ยมการสอบ

หมวด 0913
09130

การทําการบ้ าน การทบทวนบทเรียน การวิจัยและกิจกรรมที่เกีย่ วข้ องกับการศึกษา
ทัว่ ไป

การเรียนเพิม่ เติม การศึกษานอกระบบ และหลักสตร
ู ในช่ วงเวลาว่ าง

091300 การเรียนเพิม่ เติม การศึกษานอกระบบ และหลักสตร
ู ในช่ วงเวลาว่ าง
่
่
 การเข้ารวมในหลั
กสู ตรการฝึ กอบรม หลักสูตรภาษาตางประเทศ
หลักสูตร
ิ
คอมพิวเตอร์ หลักสู ตรธุรกจและเลขานุ
การ (เชน่ การจัดการ การทําบัญชี
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ิ
การพิมพ์ดีด ฯลฯ) หลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ การฝึ กอบรมการจัดการธุรกจขนาด
ิ
เล็กและการเป็ นเจ้าของธุรกจของตนเอง
การเรี ยนขับรถ
่
่
 หลักสู ตรการเรี ยนด้วยตนเองและการเรี ยนอื่นๆในชวงเวลาวาง
ยกเว้ น
่ อบรมในหลักสู ตรที่เกยวข้
ี่ องกบงานอดิ
ั
ี
 การเข้ารวม
เรกและเกมนันทนาการ กฬา
ฯลฯ ได้จดั ไว้ในประเภทหลัก 12 และ 13
่ อบรมในหลักสู ตรที่เกยี่วข้องกบการพั
ั
 การเข้ารวม
ฒนาอาชีพ/วิชาชีพ ได้จดั ไว้ใน
หมวด 0914
หมวด 0914
09140

การฝึ กอบรมและการเรียนเพือ่ พัฒนาอาชีพ/วิชาชีพ

091400 การฝึ กอบรมและการเรียนเพือ่ พัฒนาอาชีพ/วิชาชีพ
่ มมนา หลักสู ตรระยะสั้ น หลักสู ตรที่ได้รับประกาศนียบัตร
 การเข้ารวมสั
หลักสู ตรทบทวนเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ/ประกาศนียบัตร ฯลฯ
 การเข้าสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ/ประกาศนี ยบัตร
ยกเว้ น
่ จ่ายให้ ได้จดั ไว้ใน
 การเรี ยนและการฝึ กอบรมในที่ทาํ งานหรื อที่นายจ้างออกคาใช้
ประเภทหลัก 01-05 ตามความเหมาะสม
่ การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้จดั ไว้ในหมู่
 หลักสู ตรการศึกษาในระบบ เชน
09111 หรื อ 09113

หมวด 091x

การเรียนร้ ู ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

ประเภท 092

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมการเรียนรู้

หมวด 0920

กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมการเรียนรู้

09200

092000 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมการเรียนรู้
่ /ปิ่ นโตอาหารกลางวัน
 การเตรี ยมตัวไปโรงเรี ยน รวมถึงการจัดหนังสื อ กลอง
่
 การเลือกโรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย การเลือกหลักสู ตร การลงทะเบียน การจาย
่
คาธรรมเนี
ยม

ิ
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ประเภท 093

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเรียนร้ ู

หมวด 0930

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเรียนรู้

09300

093000 การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเรียนรู้
ิ
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ทาํ กจกรรมการเรี
ยนรู ้ รวมถึงเวลารอคอย
 การขับรถไปสถานศึกษาด้วยตนเอง ฯลฯ

ประเภท 099

กิจกรรมการเรียนร้ ู ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

หมวด 0990

กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

09900

099000 กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
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ประเภทหลัก 10

การเข้ าสั งคมและการมีส่วนร่ วมในชมชน
ุ
่ ่ อสารและการมีส่ วนรวมในกจกรรมของชุ
่
ิ
 การเข้าสังคมและการติดตอสื
มชน
ี่ องกบการเข้
ั
่
 การเดินทางที่เกยวข้
าสังคมและการมีส่ วนรวมในชุ
มชน

ประเภท 101

กิจกรรมหลัก : เวลาทีใ่ ช้ ในการเข้ าสั งคมและการมีส่วนร่ วมในชมชน
ุ

หมวด 1011

การเข้ าสั งคมและการติดต่ อสื่ อสาร
่ คคล/สังคม หรื อเรื่ องทัว่ ๆ ไป
 การพูดคุย การซุบซิ บนิ นทาในเรื่ องสวนบุ
ิ
่ ด้วยกนั
 การทํากจกรรม
/การไปยังสถานที่หรื องานตางๆ
 การไปเยีย
่ มและการต้อนรับแขก
่
่ คคล/สังคม
 การอานและการเขี
ยนจดหมายเรื่ องสวนบุ
ยกเว้ น
่ ั
่ ี่ อง
 การสนทนาทางโทรศัพท์และการติดตอกนทางจดหมายในเรื
่ องที่ไมเกยวข้
่ คคล/สังคม ได้จดั ไว้ในประเภทหลักที่เหมาะสม
กบัเรื่ องสวนบุ

10111

การพดูคยุ การสนทนา
101111 การพดูคยุ/การสนทนาโดยไม่ ต้องผ่ านสื่ อ (face to face)
101112 การพดูคยุ/การสนทนาโดยใช้ โทรศัพท์ ข้ อความ วิทยคลื
ุ น่ สั้ น ฯลฯ
101113 การสนทนาทางคอมพิวเตอร์ (chat) รวมถึง การส่ งข้ อความด่ วน การสนทนากล่มุ
ฯลฯ
101119 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพดูคยุ/การสนทนา
10111x การพดูคยุ การสนทนา ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

10112

กิจกรรมการเข้ าสั งคม
101121 การทํากิจกรรม/การไปยังสถานทีห่ รืองานต่ างๆ ด้ วยกัน
101122 การต้ อนรับแขก
101123 การไปเยีย่ มเพือ่ นและญาติ
101124 การเป็ นเจ้ าภาพงานเลีย้ ง งานรับรอง งานอืน่ ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน
101125 การเข้ าร่ วมงานเลีย้ ง งานรับรอง งานอืน่ ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน
101126 การเข้ าสั งคมทีบ่ าร์ คลับ

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
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101129 กิจกรรมการเข้ าสั งคมอืน่ ๆ
10112x การเข้ าสั งคม ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ
10113

101130 การอ่ านและการเขียนจดหมาย
่
 การอานและการเขี
ยนจดหมาย โปสการ์ด
่
 การอานและเขี
ยนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

10114

101140 กิจกรรมการไม่ เข้ าสั งคม/การต่ อต้ านสั งคม/การมองสั งคมในแง่ ลบ
่ การเข้ารวมประท้
่
่ าน ฯลฯ
 ความขัดแย้งในบางเรื่ อง เชน
วง/ตอต้
 การทะเลาะ การโต้เถียง การทําร้ายด้วยคําพูด (ทั้ งกระทําและถูกกระทํา)
่ ้ การคุกคาม หรื อการทําร้ายรางกา
่ ย (ทั้ งกระทําและถูกกระทํา)
 การตอสู

1011x

การเข้ าสั งคมและการติดต่ อสื่อสาร ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

หมวด 1012

การมีส่วนร่ วมในเหตการณ์
ทางวัฒนธรรม/สั งคมของชมชน
ุ
ุ
ศาสนา)

(ทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกับ

10121

101210 การมีส่วนร่ วมในเหตการณ์
ฉลองทางวัฒนธรรม/ประวัตศิ าสตร์ ของชมชน
ุ
ุ
่
่
 การเข้ารวมในการเตรี
ยมงาน เชน่ การฝึ กซ้อม และการเข้ารวมใน
เหตุการณ์
ทางวัฒนธรรมของชุมชน เชน่ การเดินพาเหรดเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ งานพิธีวนั ปิ ยะมหาราช งานวันสงกรานต์ งานวันลอยกระทง
ฯลฯ
ยกเว้ น
่ รับคาตอบแทน
่
ั ิ
 การบริ การที่ไมได้
ซึ่งเกี่ยวข้องกบกจกรรม
เหลา่นี้ เชน่ การทําอาหาร
่ ฯลฯ
การสร้างเวที การจัดการ การรวบรวมของบริ จาค การเตรี ยมเครื่ องแตงกาย
ได้จดั ไว้ในหมู่ 08121

10122

101220 การมีส่วนร่ วมในพิธีกรรม/เหตการณ์
(ทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกับศาสนา) ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ุ ของชมชน
ุ
กับการแต่ งงาน การตาย การเกิด และพิธีกรรมอืน่ ทีค่ ล้ายคลึงกัน

10123

101230 การมีส่วนร่ วมในงานสั งคมของชมชน
ุ (งานดนตรี งานเต้ นรํา ฯลฯ)

1012x

การมีส่วนร่ วมในชมชน
ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ
ุ
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ประเภท 102

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเข้ าสั งคมและการมีส่วนร่ วมในชมชน
ุ

หมวด 1020

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเข้ าสั งคมและการมีส่วนร่ วมในชมชน
ุ

10200

102000 การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเข้ าสั งคมและการมีส่วนร่ วมในชมชน
ุ
ิ
่
 การเดินทางไปและกลับจากกจกรรมการเข้
าสังคมและการมีส่ วนรวมในชุ
มชน
รวมถึงเวลารอคอย
่
 การขับรถไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อเข้าสังคมและมีส่ วนรวมในชุ
มชน
ฯลฯ

ประเภท 109

การเข้ าสั งคมและการมีส่วนร่ วมในชมชน
ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ุ

หมวด 1090

การเข้ าสั งคมและการมีส่วนร่ วมในชมชน
ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ุ

10900

109000 การเข้ าสั งคมและการมีส่วนร่ วมในชมชน
ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ุ

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล
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ประเภทหลัก 11

การเข้ าชมเหตการณ์
/สถานที่ทางด้ านวัฒนธรรม การบันเทิง และการกีฬา
ุ
 การเข้าชมเหตุการณ์หรื อสถานที่ทางด้านวัฒนธรรม งานแสดงนิ ทรรศการ
 การเข้าชมการแสดง ภาพยนตร์
 การเข้าชมสวนสาธารณะ สวน สวนสัตว์
13/
่ นค้า งานเทศกาล
 การเข้าชมศูนย์รวมความบันเทิง
งานออกร้านจําหนายสิ
การแสดงละครสัตว์
่ นกฬา
ี
 การชมการแขงขั
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ต่างๆ
หมายเหตุ
 การซื้ อตัว
๋ การเข้าคิวหรื อการรอแถว ได้จดั ไว้ในประเภทนั้ นๆ

ประเภท 111

กิจกรรมหลัก : เวลาทีใ่ ช้ ในการเข้ าชมเหตการณ์
ทางด้ านวัฒนธรรม การบันเทิง
ุ
และการกีฬา

หมวด 1111

การเข้ าชมเหตการณ์
ทางด้ านวัฒนธรรมองค์ การ/มวลชน
ุ
ติศาสตร์ /วัฒนธรรม
อทยานประวั
ุ

11111

111110 การเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ ห้ องแสดงงานศิลป์
สถานทีแ่ สดงมรดกทางวัฒนธรรม

11112

111120 การเข้ าชมภาพยนตร์

11113

111130 การเข้ าชมการแสดงทีโ่ รงละคร โรงโอเปร่ า สถานทีแ่ สดงบัลเล่ต์ สถานทีแ่ สดงดนตรี

11119

111190 การเข้ าชมเหตการณ์
ทางด้ านวัฒนธรรมมวลชนอืน่ ๆ
ุ

หมวด 1112
11120

13/

การเข้ าชมสวนสาธารณะ/สวน และการแสดง

111200 การเข้ าชมสวนสั ตว์ สวนสั ตว์ เปิ ด สวนพฤกษศาสตร์ ศนย์
ู รวมความบันเทิง
งานออกร้ านจําหน่ ายสิ นค้ า งานเทศกาล การแสดงละครสั ตว์ การแสดงของสั ตว์
งานแสดงต้ นไม้

ศูนย์รวมความบันเทิง เชน่ สวนสนุก สนามเด็กเลน่ ฯลฯ

78
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หมวด 1113

การเข้ าชมการแข่ งขันกีฬา

11131

111310 การเข้ าชมการแข่ งขันกีฬาอาชีพ

11132

111320 การเข้ าชมการแข่ งขันกีฬาสมัครเล่ น

หมวด 111x

การเข้ าชมเหตการณ์
ทางด้ านวัฒนธรรม การบันเทิง และการกีฬา ซึ่งมิได้ ระบุ
ุ
รายละเอียด

ประเภท 112

การเดินทางที่เกีย่ วข้ องกับการเข้ าชมเหตการณ์
ุ /สถานที่ทางด้ านวัฒนธรรม การบันเทิง
และการกีฬา

หมวด 1120

การเดินทางที่เกีย่ วข้ องกับการเข้ าชมเหตการณ์
ุ /สถานที่ทางด้ านวัฒนธรรม การบันเทิง
และการกีฬา

11200

112000 การเดินทางที่เกีย่ วข้ องกับการเข้ าชมเหตการณ์
ุ /สถานที่ทางด้ านวัฒนธรรม การบันเทิง
และการกีฬา
 การเดินทางไปและกลับจากเหตุการณ์/สถานที่ทางด้านวัฒนธรรม การบันเทิง
ี รวมถึงเวลารอคอย
และการกฬา
 การขับรถด้วยตนเองไปเข้าชมเหตุการณ์/สถานที่ทางด้านวัฒนธรรม
การบันเทิง
ี ฯลฯ
และการกฬา

ประเภท 119

การเข้ าชมเหตการณ์
/สถานที่ทางด้ านวัฒนธรรม การบันเทิง และการกีฬา ซึ่งมิได้
ุ
จัดประเภทไว้ในทีอ่ นื่

หมวด 1190

การเข้ าชมเหตการณ์
/สถานที่ทางด้ านวัฒนธรรม การบันเทิง และการกีฬา ซึ่งมิได้
ุ
จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

11900

119000 การเข้ าชมเหตการณ์
/สถานที่ทางด้ านวัฒนธรรม การบันเทิง และการกีฬา ซึ่งมิได้
ุ
จัดประเภทไว้ในทีอ่ นื่

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล
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ประเภทหลัก 12

งานอดิเรก การเล่นเกม และกิจกรรมยามว่ างอืน่ ๆ
่
่ ่
 การมีส่ วนรวมใน
งานศิลปะ การแสดงดนตรี การแสดงละคร การเต้นรํา (ที่ไมใช
การทํางาน)
่
่ เชน่ การสะสมแสตมป์
 การมีส่ วนรวมในงานอดิ
เรกที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง
เหรี ยญ การ์ด ; การใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม ; งานหัตถกรรม
่
 การเลนเกม
ี่ องกบงานอดิ
ั
 การเข้าเรี ยนในหลักสู ตรที่เกยวข้
เรก
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ต่างๆ

ประเภท 121

กิจกรรมหลัก : งานอดิเรก การเล่นเกม และกิจกรรมยามว่ างอืน่ ๆ

หมวด 1211

ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง (ทําเป็ นงานอดิเรก) และหลักสตร
ู ที่
เกีย่ วข้ อง

12111

121110 ทัศนศิลป์
่ ภาพ ประติมากรรม การปั้ นเครื่ องปั้ นดินเผา/เซรามิก วาดภาพ
 จิตรกรรม ถาย
ภาพพิมพ์ (Graphics)

12112

121120 วรรณศิลป์
 การเขียนนวนิ ยาย บทกวี บทความ ไดอารี่ ส่ วนตัว/บันทึกเหตุการณ์ งานเขียน
่ ่
อื่นๆ (ที่ไมใชจดหมาย
)

12113

121130 ศิลปะการแสดง (การเต้ นรํา การแสดงดนตรี การแสดงละคร)
่
่ น
 การมีส่ วนรวมในการเต้
นรําและการออกแบบทาเต้
่ ่ องดนตรี (รวมถึง การฝึ กซ้อม การผิวปาก) การเลนในวงดนตรี
่
 การเลนเครื
;
่
การร้องเพลงในคณะประสานเสี ยง (ไมรวมถึ
งคณะประสานเสี ยงในโบสถ์)
การร้องเพลงหมู่ การร้องเพลงคาราโอเกะ/วีดิโอคาราโอเกะ
 การแสดงละคร (รวมถึง การฝึ กซ้อม และการแสดงจริ ง)
่
 การออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่ องแตงกาย
; ทํางานเป็ นลูกมือบนเวที

1211x

ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

80
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หมวด 1212
12120

งานอดิเรกทีใ่ ช้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่ างและหลักสตร
ู ทีเ่ กีย่ วข้ อง

121200 งานอดิเรกทีใ่ ช้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่ างและหลักสตร
ู ทีเ่ กีย่ วข้ อง
 การสะสมแสตมป์ เหรี ยญ การ์ ด ฯลฯ
ี่ กบัรถ เชน่ การแตงรถ
่ การทําสี รถ
 การทํางานเกยว
 การใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม ซึ่ งเป็ นงานอดิเรก
 งานไม้และงานแกะสลักไม้ ซึ่ งเป็ นงานอดิเรก
 การทํางานหัตถกรรม ซึ่ งเป็ นงานอดิเรก
ยกเว้ น
ิ
 งานอดิเรกที่ก่อให้เกดรายได้
ที่อยูใ่ นรู ปของการให้บริ การหรื อการผลิตและการขาย
ผลผลิต ได้จดั ไว้ในประเภทหลัก 02-05 ตามความเหมาะสม

หมวด 1213

การเล่นเกมและกิจกรรมยามว่ างอืน่ ๆ และหลักสตร
ู ทีเ่ กีย่ วข้ อง

12131

121310 เกมทีเ่ ล่ นคนเดียว
่ ตุก๊ ตา ของเลน่ แมว สุ นขั ฯลฯ ; การเลนเกมปริ
่
 การเลน
ศนาอักษรไขว้ การถอดไพ่
เกมปริ ศนา ฯลฯ

12132

121320 เกมไพ่ เกมทีเ่ ล่ นบนกระดาน
่ ่ เชน่ ไพ่ฮาร์ท ไพบริ
่ ดจ์ ฯลฯ
 การเลนไพ
่
่
 การเลนเกมที
่เลนบนกระดาน
เชน่ โดมิโน หมากรุ ก เชคเกอร์ แบ็คแกมมอน
เกมเศรษฐี ฯลฯ
ยกเว้ น
่ พนัน ได้จดั ไว้ในหมู่ 12135
 การเลนเกม

12133

121330 เกมคอมพิวเตอร์ (รวมถึง ต้ ูเกมหยอดเหรียญและวีดิโอเกม)

12134

121340 เกมทีเ่ ล่ นเป็ นกล่มุ
่ ่
่ ้ งเต การเลนตี
่ ่จบั การหาไขอี่ สเตอร์ ฯลฯ
 การเลนซอนหา
การเลนตั

12135

121350 การพนันหรือการเสี่ ยงโชค
่
่ า กฬา
ี ฯลฯ)
 การพนันในบอนการพนั
นหรื อสถานที่รับแทง (การแขงม้
่
่
 การเลนเกมในคาสิ
โน (แบล็คแจ็ค ไพแบคคะร
า รู เล็ต ฯลฯ)
 การซื้ อลอตเตอรี่ ตัว
๋ ชิงโชค รวมถึง การเสี่ ยงโชคที่ใช้ระยะเวลารอผล
 การพนันออนไลน์

1213x

การเล่ นเกมและกิจกรรมยามว่ างอืน่ ๆ ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

ประเภท 122

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานอดิเรก การเล่นเกม และกิจกรรมยามว่ างอืน่ ๆ

หมวด 1220

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานอดิเรก การเล่ นเกม และกิจกรรมยามว่ างอืน่ ๆ

12200

122000 การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานอดิเรก การเล่ นเกม และกิจกรรมยามว่ างอืน่ ๆ
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ต่างๆ รวมถึงเวลารอคอย
 การขับรถไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยตนเอง

ประเภท 129

งานอดิเรก การเล่นเกม และกิจกรรมยามว่ างอืน่ ๆ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

หมวด 1290

งานอดิเรก การเล่ นเกม และกิจกรรมยามว่ างอืน่ ๆ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

12900

129000 งานอดิเรก การเล่ นเกม และกิจกรรมยามว่ างอืน่ ๆ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

81

82

มาตรฐานการจัดจําแนกกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล

ประเภทหลัก 13

การมีส่วนร่ วมในกีฬาในร่ มและกลางแจ้ ง และหลักสตร
ู ทีเ่ กีย่ วข้ อง
่ /การแขงขั
่ นกฬาในรมและกลางแจ้
ี
่
่ ่ างานหรื อ
 การมีส่ วนรวม
ง (ที่ไมใชการทํ
การเรี ยนรู ้ในประเภทหลัก 09)
ี การฝึ กอบรม
 การสอนกฬา
่ ี โปรแกรมการออกกาลั
ํ งกาย หรื อครู ฝึก
 การหาสถานที่เลนกฬา
 การรวบรวมและการจัดเตรี ยมอุปกรณ์กีฬาให้พร้อมสําหรับใช้งานที่ศน
ู ย์กีฬา
ี่ ั
ี
 การเข้าเรี ยนในหลักสู ตรที่เกยวกบการกฬา
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ต่างๆ

ประเภท 131

กิจกรรมหลัก : เวลาทีใ่ ช้ ในการมีส่วนร่ วมในกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ ง

หมวด 1311

การมีส่วนร่ วมในกีฬา

13111

131110 การเดินและการเดินทางไกล ; การวิง่ และการวิง่ เหยาะๆ

13112

131120 การขี่จักรยาน การเล่นสเก็ต การเล่นสเก็ตบอร์ ด

13113

131130 แอโรบิค โยคะ การฝึ กยกนํา้ หนัก และโปรแกรมฟิ ตเนสอืน่ ๆ
่
 ยิมนาสติก การบริ หารรางกาย
การฝึ กยกนํ้ าหนัก ฯลฯ

13114

131140 กีฬาประเภทเดี่ยวทีม่ ีอปกรณ์
เป็ นลกบอล
ุ
ู
 กอล์ฟ โบว์ลิ่ง สควอช เทนนิ ส ปิ งปอง แบดมินตัน ฯลฯ

13115

131150 กีฬาประเภททีมทีม่ ีอุปกรณ์ เป็ นลกบอล
ู
ั ตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฮอกก้ ี รักบี้ ฯลฯ
 บาสเกตบอล อเมริ กนฟุ

13116

131160 กีฬาทางนํา้
่ ้ า พายเรื อ เล่นกระดานโต้คลื่น ดํานํ้ า ฯลฯ
 วายนํ

13117

131170 กีฬาฤดหนาว
/กีฬาบนนํา้ แข็ง/กีฬาบนหิมะ
ู
็ ้ าแข็ง การลากเลื่อนหิ มะ ฯลฯ
 สกี สเกตนํ

13118

131180 กีฬาทีม่ ีการปะทะกัน
 ยูโด เทควันโด้ คาราเต้ มวย มวยปลํ้ า ปั ญ จัก สี ล ต
ั ฯลฯ

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

หมวด 1312

83

การเข้ าค่ ายพักแรมและกิจกรรมกลางแจ้ งอืน่ ๆ

13121

131210 การเข้ าค่ ายพักแรม

13122

131220 การขี่ม้า

13123

131230 การขับรถเพือ่ ความเพลิดเพลิน ; การเทีย่ วชมทิวทัศน์

หมวด 131x

การมีส่วนร่ วมในกีฬาในร่ มและกลางแจ้ ง ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

ประเภท 132

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการมีส่วนร่ วมในกีฬาในร่ มและกลางแจ้ ง และหลักสตร
ู
ทีเ่ กีย่ วข้ อง

หมวด 1320

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการมีส่วนร่ วมในกีฬาในร่ มและกลางแจ้ ง และหลักสตร
ู
ทีเ่ กีย่ วข้ อง

13200

132000 การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับการมีส่วนร่ วมในกีฬาในร่ มและกลางแจ้ ง และหลักสตร
ู
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ต่างๆ รวมถึงเวลารอคอย
 การขับรถไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยตนเอง
ยกเว้ น
 การขับรถเพื่อความเพลิดเพลิน ได้จด
ั ไว้ในหมู่ 13123

ประเภท 139

การมีส่วนร่ วมในกีฬาในร่ มและกลางแจ้ ง และหลักสตร
ู ทีเ่ กีย่ วข้ อง ซึ่งมิได้ จัดประเภท
ไว้ ในทีอ่ นื่

หมวด 1390

การมีส่วนร่ วมในกีฬาในร่ มและกลางแจ้ ง และหลักสตรที
ู เ่ กีย่ วข้ อง ซึ่งมิได้ จัดประเภท
ไว้ ในทีอ่ น่ื

13900

139000 การมีส่วนร่ วมในกีฬาในร่ มและกลางแจ้ ง และหลักสตรที
ู เ่ กีย่ วข้ อง ซึ่งมิได้ จัดประเภท
ไว้ ในทีอ่ นื่

84
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ประเภทหลัก 14

สื่ อสารมวลชน
่ (ไม่เกยวข้
ี่ องกบการทํ
ั
 การอาน
างาน การเรี ยนรู ้)
 การดู/การฟั งโทรทัศน์และวีดิโอ
 การฟั งวิทยุและเครื่ องเสี ยงอื่นๆ
่ ี่ องกบการทํ
ั
 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ไมเกยวข้
างาน การเรี ยนรู ้ การจัดการ
ครัวเรื อน การเลือกซื้ อ)
ี่ องกบการทํ
ั
 การไปห้องสมุด (ไม่เกยวข้
างาน การเรี ยนรู ้)
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ต่างๆ
ยกเว้ น
ี่ องกบการทํ
ั
 การใช้สื่อสารมวลชนที่เกยวข้
างาน การเรี ยนรู ้ การจัดการครัวเรื อน
การเลือกซื้ อสิ นค้า/บริ การ ได้จดั ไว้ในประเภทหลัก 01 – 05, 06 และ 09 นั้ นๆ

ประเภท 141

กิจกรรมหลัก : เวลาทีใ่ ช้ ในการใช้ สื่อสารมวลชน

หมวด 1411

การอ่ าน
หมายเหตุ
่ าแนะนําในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกยวข้
ี่ อง ได้จดั ไว้ใน
 การอานคํ
หมู่ 14141
ยกเว้ น
่
ี่ องกบการปฏิ
ั
 การอานหนั
งสื อทางด้านศาสนาที่เกยวข้
บตั ิตามหลักศาสนา ได้จดั
ไว้ในหมวด 1515

14111

141110 การอ่านหนังสือ

14112

141120 การอ่านวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทอี่ อกตามกําหนดเวลา
่
่ จดหมายขาว
่
 การอานหนั
งสื อพิมพ์ นิตยสาร นิตยสารขาว

14119

141190 การอ่ านสิ่ งพิมพ์ เฉพาะอืน่ ๆ

1411x

การอ่ าน ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

85

หมวด 1412

การดู/การฟังโทรทัศน์ และวีดิโอ
หมายเหตุ
ี่ องกบการเรี
ั
ิ
 การดู/การฟั งโทรทัศน์และวีดิโอที่เกยวข้
ยนรู ้และกจกรรม
การทํางาน
ได้จดั ไว้ในประเภทหลัก 01 – 05 หรื อ 09

14121

การดู/การฟังโทรทัศน์
141211 การดู/การฟังโทรทัศน์ (รายการปกติ)
141212 การดู/การฟังโทรทัศน์ (รายการทีอ่ อกอากาศซํ้า)
141219 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดู/การฟังโทรทัศน์
14121x การดู/การฟังโทรทัศน์ ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

14122

การดู/การฟังวีดิโอ
หมายเหตุ
่ วีดิโอเทป เครื่ องเลน่วีซีดี เครื่ องเลน่ดีวีดี และ
 สื่ อวีดิโอ รวมถึง เครื่ องเลน
อุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจาก คอมพิวเตอร์
 การดู/การฟั งโดยใช้คอมพิวเตอร์ ได้จด
ั ไว้ในหมู่ 14142
141221 การดู/การฟังภาพยนตร์ ทเี่ ช่ า/ซื้อมา
141222 การดู/การฟังวีดิโอทีเ่ ช่ า/ซื้อมาทีไ่ ม่ ใช่ ภาพยนตร์
141229 กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดู/การฟังวีดิโอ
ยด
14122x การดู/การฟังวีดิโอ ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ุ

หมวด 1413

14131

การฟังวิทยและ
ุ เครื่องเสี ยง
หมายเหตุ
ี่ องกบการเรี
ั
ิ
 การฟั งวิทยุและสื่ อโสตอื่นๆ ที่เกยวข้
ยนรู ้และกจกรรมการทํ
างาน
ได้จดั ไว้ในประเภทหลัก 01–05 หรื อ 09

141310 การฟังรายการวิทยุ

86
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14132

141320 การฟังสื่ อโสตอืน่ ๆ
14/
 การฟั งเพลง การฟั งหนังสื อเสี ยง
หมายเหตุ
่ ซีดี เครื่ องเลน่เทป เครื่ องเลน่แผนเสี
่ ยง เครื่ องเลน่
 สื่ อโสต รวมถึง เครื่ องเลน
MP3 ฯลฯ
ยกเว้ น
 การฟั งโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้จด
ั ไว้ในหมู่ 14142

1413x

การฟังวิทยและเครื
่องเสี ยง ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ
ุ

หมวด 1414

การใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 15/
่ หรื อการเข้าถึง
 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต/เว็บในการอาน
ข้อมูล การดูและการฟังรายการ/เพลง ฯลฯ
ยกเว้ น
ี่ องกบการทํ
ั
 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ /เว็บที่เกยวข้
างาน การเรี ยนรู ้ การจัดการ
่ ่ อสาร ได้จดั ไว้ในประเภทหลัก 01 – 05,
ครัวเรื อน การเข้าสังคม และการติดตอสื
06 และ 09 ตามความเหมาะสม

14141

14/

141410 การใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพือ่ การอ่าน
่ ่
่
 การอานขาวและข้
อมูลใหม่ๆ เป็ นประจํา ; การอานหนั
งสื ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลบนซีดีรอม

่ นทึกเสี ยงเพื่อให้ผดู้ อ้ ยโอกาสทางสื่ อ
หนังสื อเสี ยง คือ สื่ อที่นาํ หนังสื อแบบเรี ยนหรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ มาอานบั
่
่
สิ่ งพิมพ์เชนคนตาบอด
ได้มีโอกาสรับรู้ขาวสารข้
อมูลเพิ่มขึ้ น หนังสื อเสี ยงที่คนทัว่ ไปรู้จกั มักผลิตออกมาเป็ น
่ จจุบนั อาจจัดทําเป็ นแผนซี
่ ดี
รู ปแบบเทปคาสเซ็ท แตในปั
15/
่
่
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แหงชาติ
(NECTEC) ได้แบงประเภทของคอมพิ
วเตอร์ ออกเป็ น 4
ประเภท คือ
- Supercomputers
- Mainframe Computers
- Minicomputers
- Microcomputers ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ทาํ งานทัว่ ไป (Desktop Models), เครื่ องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
(Notebook Computer) และเครื่ องคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ ามือ (Handheld Personal Computer) เชน่ PDAs,
Palmtop Computer, Cellular Phones เป็ นต้น

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล
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14142

141420 การใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพือ่ การดู/การฟัง
 การดู/การฟั ง วิทยุ/เพลง/วีดิโอทางอินเตอร์ เน็ต
 การเปิ ดโปรแกรม/ไฟล์เพลง วีดิโอ ซี ดี ดีวีดีทางคอมพิวเตอร์

14143

141430 การท่ องอินเตอร์ เน็ต การดาวน์ โหลด การอัพโหลด
หมายเหตุ
่ นเตอร์เน็ตได้ถกู ระบุไว้กสามารถให้
็
 ถ้าจุดประสงค์ของการทองอิ
รหัสที่เหมาะสมได้
เชน่ การท่องอินเตอร์เน็ตเพือ่ การเลือกซื้ อสิ นค้า/บริ การ ได้จดั ไว้ในหมู่ 06121
่ จ่ายของครัวเรื อน ได้จดั ไว้ในหมู่ 06115 ;
หรื อ 06122 ; เพื่อการชําระคาใช้
เพื่อการศึกษาในระบบออนไลน์ ได้จดั ไว้ในหมู่ 09111 หรื อ 09113

1414x

การใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

ประเภท 142

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง : การไปห้ องสมดุ

หมวด 1420

การไปห้ องสมดุ

14200

142000 การไปห้ องสมดุ

ประเภท 143

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับสื่ อสารมวลชน

หมวด 1430

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับสื่ อสารมวลชน

14300

143000 การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับสื่ อสารมวลชน
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงเวลารอคอย
 การขับรถไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยตนเอง

ประเภท 149

สื่ อสารมวลชน ซึ่งมิได้ จดั ประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

หมวด 1490

สื่ อสารมวลชน ซึ่งมิได้ จดั ประเภทไว้ ในทีอ่ นื่

14900

149000 สื่ อสารมวลชน ซึ่งมิได้ จดั ประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
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ประเภทหลัก 15

การดแล
ู และการดําเนินชีวติ ส่ วนบคคล
ุ
ิ
่
 กจกรรม
ที่เป็ นความจําเป็ นพื้นฐานทางด้านรางกาย
เชน่ การนอน การรับประทาน
่ ฯลฯ
การพักผอน
่ี ั การดูแลสวนบุ
่ คคลและการดูแลสุ ขภาพและการดําเนินชีวิต
 การปฏิบต
ั ิเกยวกบ
่
ที่ทาํ ด้วยตนเองหรื อการได้รับการดูแลดังกลาว
ิ
ี่ กบทางด้
ั
 กจกรรมที
่เกยว
านศาสนา/ด้านจิตวิญญาณ
่ ากจกรรมใดๆ
ิ
่ การผอนคลาย
่
 การไมทํ
การพักผอน
 การครุ่ นคิด การคิด การวางแผน
ยกเว้ น
่ คคลและการดูแลสุ ขภาพ ได้จดั ไว้ในหมู่
 การเลือกซื้ อบริ การด้านการดูแลสวนบุ
06122
่
 การมีส่ วนรวมในงานอาสาสมั
ครสําหรับองค์การทางศาสนา
ได้จดั ไว้ใน
ประเภทหลัก 08 ตามความเหมาะสม
่
ิ
 การมีส่ วนรวมใน
คณะประสานเสี ยง/กจกรรม
ทางสังคมของโบสถ์ ที่มิใชพิ่ ธีกรรม
ทางศาสนา ฯลฯ ได้จดั ไว้ในประเภทหลัก 10 และ 12 ตามความเหมาะสม

ประเภท 151

กิจกรรมหลัก : เวลาทีใ่ ช้ ในการดแลและการ
ดําเนินชีวติ ส่ วนบคคล
ู
ุ

หมวด 1511

การนอนและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

15111

151110 การนอนหลับตอนกลางคืน/การนอนหลับตามปกติ
หมายเหตุ
่
 การนอนที่ยาวที่สุดของวัน ; อาจอยูใ่ นชวงกลางคื
นหรื อกลางวัน

15112

151120 การเผลอหลับ/การงีบหลับ

15113

151130 การนอนไม่ หลับ

1511x

การนอนและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

หมวด 1512

การรับประทานและการดื่ม

15121

การรับประทานอาหาร/อาหารว่ าง

89

151211 การรับประทานอาหาร (รวมถึง เครื่องดื่มทีร่ ับประทานพร้ อมกับอาหาร)
151212 การรับประทานอาหารว่ าง (รวมถึง เครื่องดื่มทีร่ ับประทานพร้ อมกับอาหารว่ าง)
15122

151220 การดื่มทีน่ อกเหนือจากการดื่มพร้ อมกับอาหารหรืออาหารว่ าง

1512x

การรับประทานและการดื่ม ซึ่งมิได้ ระบรายละเอี
ยด
ุ

หมวด 1513

ยส่ วนบคคล
การดแล
ุ
ุ
ู สขอนามั

15131

151310 การดแล
ยส่ วนบคคล
ู สขอนามั
ุ
ุ
ิ
่ คคล เชน่ กจิกรรมในห้องนํ้ า การสระผม การอาบนํ้ า การแปรงฟัน
 กจกรรมสวนบุ
่ สวนบุ
่ คคล เชน่ การหวีผม การแตงตั
่ ว/การเปลี่ยนเสื้ อผ้า การแตงหน้
่ า
 การแตงกาย
การโกนหนวด การตัดเล็บ

15132

151320 การดแลสขภาพ
/ด้ านการแพทย์ ด้วยตนเอง
ู ุ
 การวัดความดันโลหิ ต ระดับนํ้ าตาล การตรวจวินิจฉัยเบื้ องต้น ฯลฯ การจัดเตรี ยมยา
่ าหรับคนไข้โรคหื ด
รวมถึงการทําแผล การฉี ดอินซูลิน และการให้ยาพนสํ
 การนอนป่ วย/นอนพักบนเตียง การพักฟื้ น การฟื้ นฟู

หมวด 1514

การได้ รับการดแลส่
/ด้ านการแพทย์ จากบคคลอื
น่
ู วนบคุ คลและการดแลสขภาพ
ู ุ
ุ

15141

151410 การได้ รับการดแลส่
น่
ู วนบคคลจากบคคลอื
ุ
ุ
่ คคลจากสมาชิกในครัวเรื อน
 การได้รับการดูแลสวนบุ
่ คคลให้กบัตนเอง
 การไปร้านเสริ มสวย ร้านตัดผม เพื่อรับการบริ การสวนบุ
เชน่ การตัดผมหรื อการจัดทรงผม การดูแลมือและเท้า การนวดเพื่อความสวยงาม
(รวมถึง สปา) ฯลฯ
ยกเว้ น
่ 151420
 การนวดเพื่อการบําบัดรักษาโรค ได้จด
ั ไว้ในหมู่ยอย

15142

151420 การได้ รับการดแลสขภาพ
/ด้ านการแพทย์ จากบคคลอื
น่
ู ุ
ุ
 การได้รับการดูแลสุ ขภาพ/ด้านการแพทย์จากสมาชิกในครัวเรื อน
 การไปพบแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ทางเลือก นักบําบัดโรค ฯลฯ
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หมวด 1515

กิจกรรมทางศาสนา

15151

151510 การสวดมนต์ การทําสมาธิ และการทํากิจกรรมทางจิตวิญญาณอืน่ ๆ
่ มภีร์ และการทําสมาธิ
 การสวดมนต์ การสวดภาวนา การละหมาด การอานคั
ที่บา้ น
่ มภีร์
 การไปโบสถ์ มัสยิด วัด สถานที่ศก
ั ดิ์ สิทธิ์ เพื่อสวดภาวนา ละหมาด อานคั
ไหว้พระ ทําสมาธิ
 การไปขอคําปรึ กษาจากผูน
้ าํ ทางด้านศาสนาหรื อจิตวิญญาณ
ี่ ั ญญาณ นักพลังจิต โหราจารย์
 การไปขอคําปรึ กษาจากผูท
้ ี่มีความเชื่อเกยวกบวิ
นักทํานายโชคชะตา ฯลฯ
ยกเว้ น
 การปฏิบต
ั ิตามหลักข้อบังคับทางศาสนา เชน่ การละหมาด 5 เวลา ฯลฯ ได้
่ 151520
จัดไว้ในหมู่ยอย

15152

151520 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางศาสนา (การปฏิบตั ติ ามหลักพิธี/ข้ อบังคับทางศาสนา)
 การปฏิบต
ั ิและการบริ การทางด้านศาสนา
่ นทางการ
 การปฏิบต
ั ิตามหลักศาสนาในกลุ่มเล็กๆ ที่ไมเป็
่
่
ํ ง พิธี
 การมีส่ วนรวมในพิ
ธีกรรมทางศาสนา พิธีแตงงาน
พิธีลา้ งบาป พิธีศีลกาลั
่
ศีลมหาสนิทครั้ งแรก พิธีศพ การทําบุญเลี้ ยงพระ การใสบาตร
การทอดผ้าป่ า
การทอดกฐิน การบวชนาค ฯลฯ

หมวด 1516

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพักผ่ อน การผ่ อนคลาย

15161

151610 การไม่ ทาํ กิจกรรมใดๆ ; การพักผ่ อน การผ่ อนคลาย

15162

151620 การสบบหรี
ู ุ ่

15163

151630 การไตร่ ตรอง/การคร่ ุนคิด การคิด การวางแผน

ประเภท 152

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมการดแล
ู และการดําเนินชีวติ ส่ วนบคคล
ุ

หมวด 1520

การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมการดแลและ
การดําเนินชีวติ ส่ วนบคคล
ู
ุ

15200

152000 การเดินทางทีเ่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมการดแลและ
การดําเนินชีวติ ส่ วนบคคล
ู
ุ
 การเดินทางไปและกลับจากสถานที่ต่างๆ รวมถึงเวลารอคอย
 การขับรถไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยตนเอง

ิ
มาตรฐานการจัดจําแนกกจกรรมการใช้
เวลาตามสากล

ประเภท 159

กิจกรรมการดแลและ
การดําเนินชีวติ ส่ วนบคคล
ซึ่งมิได้ จดั ประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ู
ุ

หมวด 1590

กิจกรรมการดแลและการ
ดําเนินชีวติ ส่ วนบคคล
ซึ่งมิได้ จดั ประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ู
ุ

15900

159000 กิจกรรมการดแลและการ
ดําเนินชีวติ ส่ วนบคคล
ซึ่งมิได้ จดั ประเภทไว้ ในทีอ่ นื่
ู
ุ

91

