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ค

คํานํา
หนังสือ “การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ป 2552 (ฉบับปรับปรุงโดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ)” นี้ ไดปรับปรุงจากเอกสาร “การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ป
2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) ที่จัดทํารวมกับกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน โดยจัดทําในระดับ 5 หลัก ใหสอดคลองกับสภาวการณของประเทศ และสามารถเปรียบเทียบขอมูลไดทงั้
ในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหวางประเทศ โดยจัดทําขึ้นบนพืน้ ฐานของมาตรฐานการจัดประเภทกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจฉบับสากล 3 ฉบับ คือ
1. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4
(ISIC Rev.4) จัดทําโดย United Nations Statistics Division (UNSD)
2. ASEAN Common Industrial Classification (ACIC) จัดทําโดยสํานักงานเลขาธิการ
ASEAN เพื่อใชเปนมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
3. East Asia Manufacturing Industrial Classification (EAMIC) Ver.1 จัดทําโดย EAMS
Secretariat รวมกับสํานักงานเลขาธิการ ASEAN เพื่อใชในการบูรณาการขอมูลสถิติ
อุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก ASEAN +3 (ประเทศสมาชิก ASEAN รวมถึงประเทศ
จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต)
ทั้งนี้สํานักงานสถิติแหงชาติไดจัดทําขึน้ เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในโครงการสํามะโนและสํารวจตางๆ ของสํานักงานฯ เพื่อนําไปวิเคราะหและวางแผนพัฒนาประเทศ ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และครัวเรือน นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชในการวิเคราะหเชิงลึกในการวางแผนและกําหนด
ยุทธศาสตรรองรับการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศได
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การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC)
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC) เปนการจัดประเภทขอมูลอุตสาหกรรม
ตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activities) เพื่อจัดกลุมประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะ
การดําเนินกิจกรรมเหมือนกันหรือคลายคลึงกันเขาดวยกัน และจัดกลุม หนวยงาน (Unit) ตามประเภทกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทีห่ นวยงานดังกลาวดําเนินการ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวม การวิเคราะห และการนําเสนอขอมูล
สถิติ ทั้งในสถิติประชากร สถิติการผลิต สถิติแรงงาน และสถิติดานเศรษฐกิจอื่นๆ รวมถึงการจัดทําระบบบัญชี
ประชาชาติ (System of National Account: SNA) อีกทั้งเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบขอมูลกันระหวางประเทศไดทั้ง
ในระดับสากลและระดับภูมภิ าคอาเซียน ในการจัดทํา TSIC ฉบับนี้จึงจัดทําขึน้ บนพื้นฐานของมาตรฐานการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 3 ฉบับคือ
− International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4 (ISIC
Rev.4)1/
2/
− ASEAN Common Industrial Classification (ACIC)
3/
− East Asia Manufacturing Industrial Classification (EAMIC) Ver. 1
TSIC เปนการจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของแนวคิด production-oriented หรือ
supply-based โดยจัดกลุมหนวยงานที่ทําการผลิตสินคา/บริการบนพื้นฐานของ “ความเหมือนกันของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ” โดยพิจารณาจากปจจัยการผลิต กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต คุณลักษณะของผลผลิต และ
การนําผลผลิตไปใชงาน โดยใหน้ําหนักกับแตละปจจัยไมเทากัน
เกณฑการแบงกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกเปนระดับตางๆ นั้น ขึน้ อยูก ับหลายปจจัย เชน การใช
ประโยชนและความเหมาะสมของขอมูล
ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของโครงสรางของการจัดประเภท
เกณฑที่ใชในการจัดกลุมกิจกรรมในระดับยอยที่สุดคือ “ความเหมือนกันของกระบวนการผลิตสินคา/บริการ”
เปนสําคัญ ในขณะที่การจัดกลุมในระดับใหญขึ้นไปจะไมใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาวมากนัก

1/

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4 (ISIC Rev.4) ฉบับเผยแพรอยางเปนทางการในป ค.ศ.
2008 จัดทําโดย กองสถิติแหงสหประชาชาติ United Nations Statistics Division (UNSD)

2/

ASEAN Common Industrial Classification (ACIC) จัดทําโดยสํานักงานเลขาธิการอาเซียน เปนมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมในระดับ 3
หลัก มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อใหประเทศสมาชิกอาเซียนใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนา National SIC และสามารถนําไปขยายตอในระดับ 4 หลัก หรือ 5 หลักตอไป มาตรฐานดังกลาวจัดทําขึ้นภายใตโครงการ ASEAN
Task Force on Harmonization of Statistical Classifications (TFSC) โดยไดรับการสนับสนุนจาก ASEAN-EU Program for Regional Integration
Support (APRIS)

3/

East Asia Manufacturing Industrial Classification (EAMIC) Ver. 1 จัดทําโดย EAMS Secretariat รวมกับสํานักงานเลขาธิการ ASEAN ภายใต
การสนับสนุนจาก Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ประเทศญี่ปุน เปนมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (เฉพาะภาคการผลิต)
ในระดับ 4 หลัก มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก ASEAN +3 (ประเทศสมาชิก ASEAN
รวมถึงประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) และเพื่อใชในการบูรณาการขอมูลสถิติอุตสาหกรรมในภูมิภาค

2
“กระบวนการผลิต” เปนเกณฑที่ TSIC พยายามนํามาใชในการจัดกลุมกิจกรรมในระดับยอยที่สุด
ดังนั้นกิจกรรมที่มีกระบวนการผลิตสินคาหรือบริการเหมือนกันและใชเทคโนโลยีการผลิตที่คลายกันจะถูกจัดประเภท
ไวดว ยกัน แตพบวายังมีหลายกลุมที่ตอ งการรักษาความตอเนื่องของขอมูลเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับการจัด
ประเภทในฉบับเกาได จึงทําใหไมสามารถใชเกณฑดังกลาวได เชน การผลิตอาหาร การผลิตเครื่องจักรและ
อุปกรณ หรืออุตสาหกรรมการบริการ ลักษณะของกิจกรรมดังกลาวมีความหลากหลายมาก จึงไมสามารถให
น้ําหนักกับเกณฑใดเกณฑหนึ่งหรือเนนเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตเพียงอยางเดียว
TSIC ไมไดจัดประเภทตามลักษณะของการเปนเจาของหนวยที่ทําการผลิตหรือบริการ รูปแบบของ
การจัดตั้งตามกฎหมาย หรือวิธีการปฏิบัติงาน เนื่องจากเกณฑดังกลาวไมเกี่ยวของกับกระบวนการในการดําเนิน
กิจกรรมแตอยางไร หนวยทีด่ ําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คลายกันจึงจะถูกจัดประเภทไวดวยกัน โดยไมคํานึงวา
จะมีรูปแบบเปนวิสาหกิจที่ไมไดอยูใ นรูปบริษัท วิสาหกิจในรูปบริษัท หรือหนวยงานของรัฐ อยูภ ายใตการควบคุม
ของตางชาติ หรือมีหนวยงานแมที่ประกอบดวยสถานประกอบการมากกวาหนึ่งสถานประกอบการก็ได ดังนั้น
ความสัมพันธระหวาง TSIC กับหนวยสถาบัน4/ ตามความหมายของ SNA จึงไมเกีย่ วของกัน
ในทํานองเดียวกัน
หนวยทีด่ ําเนินกิจกรรมการผลิตไดจัดประเภทตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
หนวยดังกลาวดําเนินงาน โดยไมคํานึงวาจะดําเนินงานโดยใชเครื่องจักรหรือโดยมือ หรือดําเนินงานในโรงงาน
หรือในครัวเรือนก็ตาม ความแตกตางระหวางวิธีการผลิตแบบสมัยใหมหรือแบบพื้นบานจึงไมใชเกณฑที่ใชใน
การจัดประเภทตาม TSIC แมวาความแตกตางดังกลาวอาจมีนัยสําคัญทางสถิติก็ตาม
นอกจากนี้ TSIC ไมไดจําแนกตามความแตกตางของการดําเนินงานวาอยูในระบบหรือนอกระบบ
ถูกตองหรือไมถูกตองตามกฎหมาย ถาตองการจําแนกขอมูลตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ประเภทของ
องคกร
หรือวิธีการดําเนินงาน อาจทําการจัดจําแนกโดยแยกตางหากจากการจัดประเภทตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพื่อใหไดขอมูลที่ตอ งการ การจําแนกความแตกตางวาเปนกิจกรรมที่ดําเนินงานเพื่อธุรกิจหรือไมใชเพือ่
ธุรกิจ โดยทั่วไปแลวไมใชประเด็นสําคัญสําหรับ TSIC แตสําคัญสําหรับการใชขอมูลในการจัดทํา SNA ซึ่ง
การดําเนินงานที่ไมใชเพื่อธุรกิจสวนใหญแลวจะดําเนินงานโดยหนวยงานภาครัฐหรือองคกรที่ไมแสวงหากําไรที่
ใหบริการครัวเรือน เชน ดานการศึกษา สุขภาพ งานสังคมสงเคราะห ฯลฯ
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หนวยสถาบัน (Institutional Units) หมายถึงหนวยเศรษฐกิจที่ดําเนินงานในนามของตนเอง ทรัพยสินของตนเอง กอใหเกิดหนี้สิน และดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกรรมกับหนวยอื่นๆ อาจเปนเจาของและทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและสินทรัพย ซึ่งในทางกฎหมายแลวตอง
รับผิดชอบในการดําเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและอาจมีผลตอสัญญาตามกฎหมาย ลักษณะที่สําคัญของหนวยสถาบันคือ ตองมีขอมูล
ทางบัญชีของหนวยดังกลาวหรือสามารถเก็บรวบรวมได ซึ่งขอมูลทางบัญชี รวมถึงบัญชีการเงินหรืองบดุลของสินทรัพยและหนี้สิน หนวย
สถาบัน รวมถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลในรูปของครัวเรือนหรือนิติบุคคลหรือหนวยทางสังคม ที่ไดรับการยอมรับทางกฎหมายหรือทางสังคม เปน
อิสระจากบุคคลหรือหนวยอื่นๆ ที่อาจครอบครองหรือควบคุมหนวยสถาบัน
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การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC) ไดจดั จําแนกอุตสาหกรรมออกเปน
หมวดใหญ หมวดยอย หมูใ หญ หมูยอย และกิจกรรม โดยใชแทนดวยเลขรหัส 5 ตัว ดังนี้
หมวดใหญ
หมวดยอย
หมูใหญ
หมูยอย
กิจกรรม

กลุมอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุด
กลุมอุตสาหกรรมซึ่งแบงเปนกลุมยอยจากหมวดใหญ
กลุมอุตสาหกรรมซึ่งแบงเปนกลุมยอยจากหมวดยอย
กลุมอุตสาหกรรมซึ่งแบงเปนกลุมยอยจากหมูใหญ
กลุมอุตสาหกรรมที่ยอยที่สุด

21 หมวดใหญ
88 หมวดยอย
243 หมูใหญ
440 หมูยอย
1,089 กิจกรรม

แทนดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-U
แทนดวยเลขรหัส 2 ตัวแรก
แทนดวยเลขรหัส 3 ตัวแรก
แทนดวยเลขรหัส 4 ตัวแรก
แทนดวยเลขรหัส 5 ตัว

ตัวอยางโครงสรางรหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถแสดงรายละเอียดในระดับตางๆ ไดดงั ตอไปนี้
หมวดใหญ
หมวดยอย
หมูใหญ
หมูยอย
กิจกรรม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม การปาไม และการประมง
การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว การลาสัตว และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวของ
การปลูกพืชลมลุก
การปลูกธัญพืช (ยกเวนขาว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดใหน้ํามัน
การปลูกขาวโพดที่ใชเมล็ดแก

รหัส
A
01
011
0111
01111

TSIC ฉบับนี้มีการแตกรายละเอียดของกิจกรรมมากกวาฉบับเกา ซึ่งเปนไปตามความตองการของ
ผูผลิตและผูใชขอมูลสถิติแตวิธีการลงรหัสยังคงเหมือนเดิม ความตองการใหมๆ ทีเ่ พิ่มขึ้นทําใหเกิดการแบงกลุม
ในระดับหมวดใหญ (Sections) และหมวดยอย (Divisions) มากขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมการบริการ
ระดับใหญสุดของโครงสรางแสดงดวยตัวอักษร เรียกวา “หมวดใหญ (Sections) ” ระดับ 2 หลัก
เรียกวา “หมวดยอย (Divisions)” ระดับ 3 หลักเรียกวา “หมูใหญ (Groups)” ระดับ 4 หลักเรียกวา “หมูยอ ย
(Classes)” และระดับ 5 หลักเรียกวา “กิจกรรม (Activities)” ในขณะที่บางกิจกรรมของ TSIC ยังคงเดิม บาง
กิจกรรมแตกออกเปนกิจกรรมใหมโดยยกระดับใหสูงขึ้น เชน ในระดับหมวดใหญบางหมวดสามารถเปรียบเทียบ
กับฉบับเกาไดงาย แตหมวดใหญบางหมวดถูกจัดทําขึน้ ใหม (เชน หมวดใหญ J ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร)
ทําใหยากตอการเปรียบเทียบกับฉบับเกาจึงตองใชตารางเปรียบเทียบเปนเครื่องมือชวย
เลข “0” จะใชเปนเลขตัวสุดทายของรหัสในกรณีที่ไมมีการแบงยอยรายการออกเปนหลายรหัส
เชน รหัสของหมูใหญ “การผลิตเครื่องดื่ม” คือ 110 เนื่องจากหมวดยอย 11 “การผลิตเครื่องดื่ม” ไมมีการแบงยอย
รายการออกไปอีก เชนเดียวกับรหัสของหมูยอย “การผลิตเฟอรนิเจอร” คือ 3100 เนื่องจากทั้งหมวดยอย 31 และ
หมูใหญ 310 “การผลิตเฟอรนิเจอร” ไมมกี ารแบงยอยรายการออกไปอีกเชนกัน
เนื่องจาก TSIC เปนมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมที่จัดทําขึ้นบนพื้นฐานของ International
Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4 (ISIC Rev.4) เปนหลัก ดังนั้น เพื่อให
การใชงาน TSIC เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนที่จะตองศึกษาถึงเกณฑการจัดประเภทอุตสาหกรรมตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC) เพื่อใหเขาใจถึงที่มาและแนวคิดของการจัดทํามาตรฐานดังกลาวไดอยางชัดเจน

4

5

เกณฑการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC)
วัตถุประสงคของการจัดประเภทอุตสาหกรรม
การศึกษาสภาวการณทางเศรษฐกิจไมสามารถที่จะศึกษาทุกเรื่องที่สนใจไดในคราวเดียวกัน ดังนั้น
ในการวิเคราะหจึงจําเปนตองเลือกและจัดกลุมเพื่อศึกษาเฉพาะสิ่งที่สนใจ โดยอธิบายในรูปของขอมูลสถิติที่มี
การจัดประเภทอยางเปนระบบ การจัดประเภทขอมูลเปนเหมือนกับระบบของภาษาที่ใชเพื่อการสื่อสารและการ
ประมวลผลขอมูลสถิติที่สนใจศึกษา ซึ่งการจัดประเภทดังกลาวเปนการแบงขอมูลออกเปนกลุมๆ โดยใหในแตละ
กลุมมีความเหมือนกันมากทีส่ ุดเทาที่จะทําไดเพื่อใหไดคุณลักษณะของสิ่งที่สนใจศึกษา
ISIC เปนการจัดประเภทตามชนิดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไมใชการจัดประเภทตามชนิดของ
สินคาหรือบริการ กิจกรรมการผลิตที่เหมือนกันที่ดําเนินงานโดยหนวยงานตางๆ จะถูกนํามาจัดประเภทรวมไวใน
กลุมเดียวกันเพื่อกอใหเกิดเปน “อุตสาหกรรม” ซึ่งอุตสาหกรรมในที่นี้หมายถึง กลุมของหนวยผลิตทั้งหมดที่
ดําเนินกิจกรรมการผลิตหลักที่เหมือนหรือคลายกัน
การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC) เปนมาตรฐานการจัดประเภท
กิจกรรมทั้งการผลิตสินคาและบริการ ที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหไดกลุมของกิจกรรมที่นํามาใชในการจัดเก็บ
และนําเสนอขอมูลสถิติตามกิจกรรมที่ตองการ ดังนั้น ISIC จึงมีเปาหมายในการนํากลุมของกิจกรรมที่หนวยสถิติ
(สถานประกอบการ, วิสาหกิจ, ฯลฯ) ดําเนินการอยูมาจัดประเภทตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยจัดประเภทของ
กิจกรรมตามกระบวนการทีห่ นวยงานดําเนินการเพื่อนํามาอธิบายในรูปของขอมูลสถิติเชิงเศรษฐกิจ รายการขอมูล
ตางๆ ที่จัดแบงใน ISIC จึงเปนการจัดประเภทตามกิจกรรมที่หนวยสถิติดําเนินการ ไมไดจดั ประเภทตามชื่อหรือ
ชนิดของหนวยงาน ดวยเหตุผล 2 ประการคือ
−

−

การจัดประเภทโดยพิจารณาจากชื่อของหนวยงานเพียงอยางเดียวอาจไมถูกตอง เนื่องจากชื่อ
เหมือนกันแตอาจดําเนินกิจกรรมตางกัน เชน การตั้งชือ่ วา “อินเตอรเน็ตคาเฟต” อาจดําเนิน
กิจกรรมภัตตาคาร/รานอาหารที่มีบริการอินเตอรเน็ตทั้งแบบ wired และ wireless แกลูกคา
หรืออาจเปนบริการทางธุรกิจที่ใหเชาเวลาเพื่อใชคอมพิวเตอร ใชอินเตอรเน็ต หรือเพื่อ
วัตถุประสงคอื่นก็ได หรืออาจเปนหนวยธุรกิจที่ใหบริการเพื่อการบันเทิงโดยใหเลนเกมผาน
ทางอินเตอรเน็ต จะเห็นวาชือ่ เหมือนกันอาจดําเนินกิจกรรมที่แตกตางกัน ซึ่งถานําหนวยงาน
เหลานี้มาจัดประเภทไวดว ยกันจะทําใหไดขอมูลที่ไมถูกตองและไมสามารถเปรียบเทียบกันได
อยางแทจริง
การจัดประเภทโดยพิจารณาจากชื่อของหนวยงาน
ไมไดหมายความวาหนวยงานดังกลาว
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามชื่อดังกลาว เชน “อูตอเรือ” โดยสวนใหญแลวดําเนินกิจกรรม
การตอเรือ แตในทางปฏิบตั ิสามารถใชเครื่องจักร อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช
สําหรับการตอเรือมาใชเพื่อการรื้อ/แยกชิ้นสวนเรือก็ได ถาอูตอเรือถูกนํามาใชเพื่อการรื้อ/แยก

6
ชิ้นสวนเรือเปนหลัก ก็ไมควรจะจัดประเภทหนวยงานดังกลาวไวในกิจกรรมการตอเรือ อีก
ตัวอยางหนึ่งคือ “สถานีบริการน้ํามัน” ที่มีรานสะดวกซื้อดวย การมีหมูยอย “สถานีบริการ
น้ํามันที่มีรานสะดวกซื้อ” ดูเหมือนวาจะชวยใหสามารถจัดประเภทไดงายขึ้น แตกลับพบวา
ไมสะทอนถึงการดําเนินกิจกรรมที่แทจริง เนื่องจาก ISIC เปนการจัดประเภทหนวยงานตาม
“กิจกรรมหลัก” จึงควรจัดประเภทไวใน “การขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง” หรือ “รานขายปลีก
สินคาทัว่ ไปทีม่ ีอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบเปนสินคาหลัก” อยางใดอยางหนึ่งตามกิจกรรมหลัก
ในทางทฤษฎีถา ISIC มีจํานวนรายการกิจกรรมมากเทากับจํานวนกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึน้ จริง
หรือในแตละหนวยงานมีการดําเนินกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว
การจัดประเภทกิจกรรมของหนวยงานลงใน
รายการใดรายการหนึ่งใน ISIC ก็เปนเรื่องงาย แตในความเปนจริง ISIC มีจํานวนรายการกิจกรรมที่จํากัด อีกทั้ง
การกําหนดใหหนวยงานใดหนวยงานหนึง่ ที่ดําเนินกิจกรรมมากกวาหนึ่งกิจกรรมแตไมสามารถแยกบัญชีได ตอง
จัดประเภทไวในกิจกรรมเดียว ซึ่งขัดแยงกับความเปนจริงในรายงานทางบัญชี เพราะขอมูลที่นํามาใชคือขอมูล
ทางการเงิน ซึง่ เปนขอมูลในภาพรวมทั้งหมดของหนวยงานไมใชเฉพาะกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ทําใหขอมูลที่ได
ไมใชขอมูลที่แทจริงของแตละกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในการจัดประเภทกิจกรรมตาม ISIC นอกจากจะสามารถนํามาวิเคราะหในแงมุมของความ
เหมือนกันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแลว การวิเคราะหขอมูลจะมีประโยชนมากขึน้ ถานําขอมูลที่จัดประเภทตาม
ISIC มาวิเคราะหเพิม่ เติมในแงมุมของพืน้ ที่ภูมิศาสตร ซึ่งถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการวิเคราะห
ขอมูลสถิติ
กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรมสนับสนุน
คําวา “กิจกรรม” หมายถึงกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการที่ดําเนินงานโดยหนวยงานที่ใชปจจัย
การผลิต เชน ทุน แรงงาน พลังงาน วัตถุดิบ ฯลฯ เพื่อกอใหเกิดผลผลิต ซึ่งผลผลิตที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมสามารถ
โอนยายหรือจําหนายใหกับหนวยอืน่ (ทั้งเพื่อธุรกิจหรือไมใชเพื่อธุรกิจ) เก็บไวในคลังสินคา หรือนําไปใชโดย
หนวยผลิตเพื่อใชประโยชนขั้นสุดทาย บางกิจกรรมใน ISIC เปนเพียงกระบวนการงายๆ ในการแปรรูปปจจัยการ
ผลิตเปนผลิตภัณฑ เชน การยอมผา ในขณะที่บางกิจกรรมมีความยุงยากซับซอนและมีหลายขั้นตอน เชน การผลิต
ยานยนตหรือการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร
กิจกรรมหลัก คือ “กิจกรรมที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มสูงสุด” ซึ่งวิธีการพิจารณากิจกรรมหลักได
กําหนดใหใชวิธีการแบบบนลงลาง (top-down method) แมวาในความเปนจริงแลวกิจกรรมที่เปน “กิจกรรมหลัก”
สวนใหญจะมีมูลคาเพิ่ม 50 เปอรเซ็นตหรือมากกวา หรือมีมูลคาเพิ่มสูงสุดของกิจกรรมที่ดําเนินงานทั้งหมดใน
หนวยนัน้ ๆ แตในบางกรณีเมื่อใชวิธีการแบบบนลงลางแลวผลที่ไดนนั้ อาจไมเปนแบบที่กลาวขางตน นอกจากนี้
ผลผลิตที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมหลักอาจไดเปนผลิตภัณฑหลักหรือผลิตภัณฑที่เปนผลพลอยไดก็ได เนื่องจาก
ผลพลอยไดเปนผลผลิตที่สําคัญที่ไดมาพรอมกับการผลิตผลิตภัณฑหลัก เชน หนังดิบซึ่งไดจากการผลิตเนื้อสัตว
ในโรงฆาสัตว
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กิจกรรมรอง คือ กิจกรรมที่แยกตางหากเพื่อการผลิตผลิตภัณฑใหกับบุคคลที่สาม และตองไมใช
กิจกรรมหลัก ผลผลิตของกิจกรรมรองคือผลิตภัณฑรอง ซึ่งหนวยธุรกิจสวนใหญจะมีการผลิตผลิตภัณฑรอง
กิจกรรมสนับสนุน คือ กิจกรรมที่ชวยใหกจิ กรรมหลักและกิจกรรมรองสามารถดําเนินการได ทํา
หนาที่สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมหลัก โดยการจัดหาสินคาและบริการทั้งหมดหรือบางสวนเพือ่ ใช
ภายในหนวยงาน เชน การทําบัญชี การขนสง การจัดเก็บสินคา การจัดซื้อ การสงเสริมการขาย การทําความ
สะอาด การซอมแซมและบํารุงรักษา การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้มีอยูในทุกๆ หนวยงาน
การกําหนดกิจกรรม ควรแยกกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองออกจากกิจกรรมสนับสนุนใหชดั เจน
เนื่องจากผลผลิตของกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองคือ ผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑรองที่ทําขึ้นเพื่อขายสูตลาด
หรือเพื่อการใชประโยชนของผูอื่น เชน อาจเก็บไวเพื่อขายในอนาคตหรือเพื่อการแปรรูปตอไป แตสําหรับ
กิจกรรมสนับสนุนมีไวเพื่ออํานวยความสะดวกใหกจิ กรรมหลักและกิจกรรมรองสามารถดําเนินงานได
ลักษณะของกิจกรรมที่บงบอกวาเปนกิจกรรมสนับสนุนที่มักพบเห็นไดโดยทัว่ ไป คือ ผลผลิตที่ได
จะถูกนําไปใชเพื่อการบริโภคขั้นกลางภายในหนวยงานเดียวกัน และไมไดมีการจดบันทึกทางบัญชีแยกไวอยางชัดเจน
แมวากิจกรรมสนับสนุนสวนใหญจะเปนการบริการ แตบางกรณีการผลิตสินคาก็อาจเปนกิจกรรมสนับสนุนได
แตอาจไมไดปรากฏใหเห็นเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑหลักอยางชัดเจน เชน เครื่องมือกล นั่งราน ฯลฯ ซึ่งเมือ่
เปรียบเทียบแลวพบวากิจกรรมสนับสนุนถือเปนเพียงสวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมหลัก
ถากิจกรรมสนับสนุนที่สถานประกอบการดําเนินงานมีความโดดเดนและชัดเจนในเชิงสถิติ นั่นคือ
สามารถแยกบัญชีการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนดังกลาวได หรือถาสถานประกอบการนั้นตั้งอยูในพื้นที่ที่แตกตาง
กันในเชิงภูมิศาสตร ก็เปนการสมควรและมีประโยชนที่จะแยกสถานประกอบการออกเปนหนวยตางหากและจัด
ประเภทอุตสาหกรรมไวตามกิจกรรมหลักที่ดําเนินงาน แตถาขอมูลพื้นฐานที่มีอยูไ มเพียงพอหรือไมเหมาะสมก็
ไมควรแยกสถานประกอบการลักษณะนี้ออกมา
จากคําจํากัดความที่แสดงในขางตน กิจกรรมตอไปนี้จะไมถือวาเปนกิจกรรมสนับสนุน
−

−

−

−

การผลิตสินคาและบริการที่เปนสวนหนึ่งของการสะสมทุน เชน ธุรกิจที่ทําการกอสรางใหกับ
หนวยงานแม
ใหจัดประเภทไวเหมือนกับเปนหนวยงานที่ดําเนินงานกอสรางของตนเอง
เนื่องจากมีขอมูลทางบัญชีที่เหมาะสม
การผลิตผลิตภัณฑที่นํามาใชเพื่อการบริโภคขั้นกลางสําหรับกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมรอง
ของหนวยงาน แตสวนใหญของผลผลิตที่ผลิตไดนําไปจําหนายสูตลาด
สินคาที่ผลิตไดกลายเปนสวนสําคัญของผลผลิตของกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองทีเ่ ห็นได
อยางชัดเจน เชน แผนกบรรจุภัณฑที่ทําการผลิตกลอง กระปองดีบกุ หรือบรรจุภัณฑอื่นๆ
เพื่อใชภายในหนวยงานของตนเอง
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่เปนสวนหนึง่ ของการสะสมทุนในแงของ SNA
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หนวยสถิติ (Statistical Uhit)
สถิติเศรษฐกิจเปนสิ่งที่ใชอธิบายถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวางหนวยงานที่ดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในความเปนจริงหนวยธุรกิจที่ผลิตสินคาและบริการนั้นมีหลายรูปแบบทั้ง
ในทางกฎหมาย ทางบัญชี องคกร และการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทําขอมูลสถิติใหสอดคลองตามลักษณะของธุรกิจ
และสามารถเปรียบเทียบในระดับสากลได
จําเปนตองกําหนดและอธิบายรายละเอียดของหนวยสถิติที่เปน
มาตรฐาน (ไมวาจะเปนหนวยสําหรับการศึกษาหรือเพือ่ การวิเคราะห) สําหรับการเก็บขอมูลและการจัดกลุม
ดังนั้น ถาหนวยสถิติที่เก็บรวบรวมมานัน้ มีนิยามและการจัดกลุมที่เหมือนกัน การเปรียบเทียบขอมูลก็จะสามารถ
ทําไดดยี ิ่งขึ้น
หนวยสถิติในระบบบัญชีประชาชาติ (SNA)
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางหนวยงานที่ดําเนินธุรกรรมกับธุรกรรมในระบบบัญชี
ประชาชาติ (SNA) ใชหนวยสถิติ 2 ประเภทคือ วิสาหกิจ เปนหนวยสถิติที่ใชรวบรวมบัญชีรายได บัญชีสะสมทุน
และบัญชีงบดุล และสถานประกอบการ เปนหนวยสถิติที่ใชสําหรับวิเคราะหกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสินคาและ
บริการและเพือ่ รวบรวมบัญชีดานการผลิต
วิสาหกิจ (Enterprises) หมายถึงหนวยสถาบันที่ผลิตสินคาและบริการ เปนหนวยงานที่ดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอํานาจในการตัดสินใจทางดานการเงินและการลงทุน รวมถึงอํานาจในการบริหารงานและ
ความรับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ ใชในการผลิตสินคาและบริการ ซึ่งวิสาหกิจอาจดําเนินกิจกรรมการ
ผลิตไดตั้งแต 1 กิจกรรมขึ้นไป อาจอยูในรูปบริษัท (หรือกึ่งบริษัท) สถาบันที่ไมแสวงหากําไร หรือกิจการที่
ไมใชนิติบุคคลซึ่งนับวาเปนหนวยสถาบันทั้งสิ้น ในอีกแงหนึ่งคําวากิจการที่ไมใชนิติบุคคลจะหมายถึง หนวย
สถาบัน (ครัวเรือนหรือหนวยงานของรัฐ) ก็ตอเมื่อมีขีดความสามารถในการผลิตสินคาและบริการ
วิสาหกิจเปนหนวยสถิติที่มีขอ มูลทั้งหมดเกีย่ วของกับกิจกรรมหรือการดําเนินงานในหนวยงาน
รวมถึงบัญชีการเงินและบัญชีงบดุล การดําเนินงานระหวางประเทศ สถานการณการลงทุนระหวางประเทศ (ถา
มี) สถานะทางการเงินรวม และมูลคาทรัพยสินสุทธิ
สถานประกอบการ (Establishments) ในระบบบัญชีประชาชาติ (SNA) เปนหนวยสถิติเพื่อกําหนด
และอธิบายขอมูลสถิติอุตสาหกรรมหรือสถิติการผลิต สถานประกอบการเปนวิสาหกิจหรือสวนหนึ่งของวิสาหกิจ
ที่ตั้งอยู ณ สถานที่ใดทีห่ นึ่งและดําเนินกิจกรรมการผลิต(ที่ไมใชกิจกรรมสนับสนุน) เพียงอยางเดียว หรือกิจกรรม
การผลิตหลักที่ใหมูลคาเพิ่มสูงสุด
ISIC
ถูกออกแบบมาเพื่อจัดประเภทหนวยงานทีด่ ําเนินกิจกรรมทีเ่ หมือนกันหรือคลายกันไว
ดวยกันเพื่อวัตถุประสงคในการวิเคราะหและรวบรวมขอมูลสถิติการผลิต แมวาจะสามารถนํา ISIC มาจัดประเภท
วิสาหกิจตามกิจกรรมหลักและจัดกลุมไปตามประเภทอุตสาหกรรมไดก็ตาม แตเมือ่ นําผลที่ไดมาวิเคราะหพบวา
ในบางอุตสาหกรรมมีความแตกตางกันมาก เนื่องจากใน 1 วิสาหกิจอาจมีกิจกรรมรองที่มีความแตกตางจาก
กิจกรรมหลักอยูเปนจํานวนมาก จึงจําเปนที่จะตองแตกวิสาหกิจทีป่ ระกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลายออกเปน
หนวยยอยๆ เพื่อใหไดขอมูลการผลิตของแตละอุตสาหกรรมที่แทจริง ขอจํากัดที่สําคัญของการใชหนวยสถิติเปน
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วิสาหกิจก็คือทําใหมูลคาเพิ่มสูงสุดของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งถูกตีความหมายใหเปนมูลคาเพิ่มทั้งหมด
ของวิสาหกิจ
แมวาความหมายของคําวาสถานประกอบการ อาจจะมีกิจกรรมรองไดมากกวา 1 กิจกรรม แต
กิจกรรมรองก็ควรจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับกิจกรรมหลัก ในกรณีทกี่ ิจกรรมรองมีความสําคัญหรือคอนขางสําคัญ
เทียบเทากิจกรรมหลัก จะทําใหหนวยสถิติดังกลาวมีลักษณะเปนหนวยพื้นที่ 5 / มากกวาจะเปนลักษณะของสถาน
ประกอบการดังนั้น จึงควรแยกกิจกรรมรองออกจากกิจกรรมหลักเปนอีกหนึ่งสถานประกอบการ
ในกรณีของหนวยงานที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง การกําหนดใหหนวยงานนั้นๆ เปนวิสาหกิจ
หรือสถานประกอบการจะสามารถทําไดงาย แตในกรณีที่หนวยงานดังกลาวเปนหนวยงานขนาดใหญและมีความ
ซับซอนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอยางในอุตสาหกรรมหลายประเภท
ซึ่งเราเรียกหนวยงาน
ลักษณะนีว้ า “วิสาหกิจ” เมื่อนําหนวยงานดังกลาวมาจัดประเภทตาม ISIC แลว พบวาวิสาหกิจนั้นสามารถแยก
ออกเปนสถานประกอบการไดมากกวา 1 สถานประกอบการ ซึ่งจะชวยใหขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมีความถูกตอง
และครบถวนมากกวาการเก็บขอมูลเปนวิสาหกิจ

5/

หนวยพื้นที่ (Local unit) มีหลายวิสาหกิจที่ดําเนินกิจกรรมการผลิตมากกวา 1 สถานที่ ดังนั้นหนวยพื้นที่จะหมายถึง วิสาหกิจหรือสวนหนึ่งของ
วิสาหกิจ (เชน หองปฏิบัติการ โรงงาน คลังสินคา สํานักงาน เหมือง หรือโกดัง) ที่ดําเนินกิจกรรมการผลิต ณ สถานที่ใดที่หนึ่งหรืออยูหาง
ออกไปอีกที่หนึ่ง ซึ่งจากความหมายขางตนหนวยพื้นทีจ่ ะใหแงมุมเพียงดานเดียวโดยไมไดสนใจถึงประเภทกิจกรรมที่ดําเนินงาน เมื่อหลักเกณฑ
ของหนวยประเภทกิจกรรมและหนวยพื้นที่ถูกนํามารวมกัน ก็จะไดเปนความหมายที่สอดคลองกับการดําเนินงานของ “สถานประกอบการ”
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การจัดประเภทหนวยสถิติ
หลักเกณฑการจัดประเภทของ ISIC ไดกาํ หนดใหจดั ประเภทกิจกรรมของหนวยสถิติตามกิจกรรม
หลัก แตในทางปฏิบัติมักพบวา ใน 1 หนวยสถิติอาจดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกวาหนึ่งกิจกรรม และเมื่อ
นํามาจัดประเภทตาม ISIC แลวพบวาจะสามารถจัดประเภทไดมากกวา 1 รายการ การกําหนดกิจกรรมหลักจึงเปน
สิ่งสําคัญเพื่อใชในการจัดประเภทหนวยสถิติดังกลาววาควรจะจัดอยูใ นรายการใดใน ISIC
การกําหนดวากิจกรรมใดเปนกิจกรรมหลักของหนวยสถิติตองนํากิจกรรมทั้งหมดมาพิจารณา แต
การจัดประเภทหนวยสถิติวา ควรจัดประเภทไวในกิจกรรมใดจะพิจารณาเฉพาะกิจกรรมหลักเทานัน้ ซึ่งในทางทฤษฎี
“กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมการผลิตสินคาและบริการที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มสูงสุด” ซึ่งมูลคาเพิ่มคือ มูลคาเพิ่มรวม
ที่ไดจากคาความตางระหวางมูลคาผลผลิตกับคาใชจายของสินคาขั้นกลาง
สิ่งที่ใชแทนมูลคาเพิ่ม
เนื่องจากในทางปฏิบัติน้นั การหาขอมูลมูลคาเพิ่มของกิจกรรมตางๆ ของหนวยสถิติทําไดยาก จึง
จําเปนตองหาวิธีการเพื่อมาทดแทนคาของมูลคาเพิ่ม
−

−

แทนคาดวยมูลคาผลผลิต เชน
• ผลผลิตมวลรวมของหนวยสถิติที่ไดจากการผลิตสินคาหรือบริการของแตละกิจกรรม
• มูลคาขายของกลุมผลิตภัณฑที่จัดประเภทไวในกลุมกิจกรรมเดียวกัน
แทนคาดวยปจจัยการผลิต เชน
• คาจางและเงินเดือนของกิจกรรมประเภทตางๆ
• จํานวนชั่วโมงการทํางานของกิจกรรมประเภทตางๆ
• การจางงานตามสัดสวนของจํานวนคนที่ทาํ งานในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน

หลักเกณฑดังกลาวสามารถใชเพื่อประมาณคามูลคาเพิ่มที่ไมสามารถหาขอมูลได
เพื่อใหได
คาประมาณที่ใกลเคียงที่สุดโดยเปรียบเทียบกับคาของขอมูลที่เปนพื้นฐานของมูลคาเพิ่ม หลักเกณฑนี้สามารถ
นําไปใชไดไมวาจะใชวิธีการหากิจกรรมหลักแบบทั่วไปหรือวิธีการแบบบนลงลาง แตอยางไรก็ตามการใชวิธีการ
ขางตนอาจทําใหเกิดคาที่ผิดพลาดได จึงควรใชเมื่อไมสามารถหาคามูลคาเพิ่มไดเทานั้น
ปญหาจากการใชมูลคาผลผลิตแทนมูลคาเพิ่ม
ในกรณีที่ใชมลู คาผลผลิตที่ขายไดมาแทนมูลคาเพิ่ม
ถามูลคาการซื้อขายสินคาและบริการและ
มูลคาเพิ่มไมไดมีความสัมพันธที่เปนสัดสวนกันอยางชัดเจนจะทําใหเกิดปญหาในการประมาณคา เชน มูลคา
ผลตอบแทนจากการขายสินคามีสัดสวนของมูลคาเพิ่มต่ํากวาภาคการผลิตมาก
แมแตภายในภาคการผลิต
ความสัมพันธระหวางมูลคาผลผลิตกับมูลคาเพิ่มยังไมมคี วามสัมพันธที่แนนอน ไมวาจะเปนความสัมพันธภายใน
กิจกรรมประเภทเดียวกันหรือตางกิจกรรมกันก็ตาม ยิ่งถาพบวาสินคาที่ผลิตไดสวนใหญไมไดนําออกขายสูตลาด
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ในชวงเวลาทีท่ ําการเก็บขอมูลแตถูกจัดเก็บอยูในคลังสินคา อาจทําใหมูลคาผลผลิตที่ขายไดตา่ํ กวามูลคาเพิม่ ที่
ควรจะเปน นอกจากนี้ ในบางกรณีไมสามารถนํามูลคาการซื้อขายมาใชไดหรือไมมีขอมูล เชน กิจกรรมตัวกลาง
ทางการเงินหรือกิจกรรมการประกันภัย ซึ่งปญหาลักษณะนี้อาจเกิดขึน้ ไดเหมือนกันถาใชขอมูลผลผลิตมวลรวม
มาประมาณคามูลคาเพิ่ม
ในกรณีที่หนวยสถิติที่ดําเนินกิจกรรมการขายรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ
มูลคาผลตอบแทนการขาย
สินคาจะไมใชตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อมาประมาณคามูลคาเพิ่ม
ตัวเลขที่เหมาะสมกวาคือผลกําไรรวม (ความ
แตกตางระหวางผลตอบแทนจากการขายสินคากับการซื้อสินคามาเพื่อการขายตอ
แลวปรับคาดวยตัวเลขการ
เปลี่ยนแปลงในคลังสินคา) แตกําไรจากการขายอาจแตกตางกันแมภายในกิจกรรมการขายสงหรือขายปลีกสินคา
ชนิดเดียวกัน และอาจแตกตางระหวางการขายสินคาตางชนิดกันก็ได
ปญหาจากการใชปจจัยการผลิตแทนมูลคาเพิ่ม
ในทํานองเดียวกัน การใชปจจัยการผลิตแทนมูลคาเพิ่มควรพิจารณาอยางถี่ถวนกอนที่จะนํามาใช
เนื่องจากสัดสวนระหวางคาจางและเงินเดือนหรือการจางงานกับมูลคาเพิ่มไมไดคงทีเ่ สมอไป และสัดสวนของทุน
ในแตละกิจกรรมก็มีความแตกตางกันออกไป ถามีสัดสวนของทุนสูงหมายความวา มูลคาเพิ่มที่ไดจะมีคาเสื่อม
ราคาในอัตราที่สูงและมีสัดสวนของคาจางและเงินเดือนในอัตราที่ต่ํา สัดสวนของทุนจะแตกตางกันไปในแตละ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ แมกระทั่งในกิจกรรมที่จัดประเภทไวในกลุมเดียวกันก็ตาม เชน กิจกรรมการผลิตสินคาที่
ดําเนินงานดวยมือจะมีสัดสวนของทุนที่ตา่ํ กวาการผลิตสินคาชนิดเดียวกันที่ผลิตในปริมาณมากในโรงงานขนาด
ใหญ ซึ่งทั้งสองหนวยงานตางก็จัดประเภทไวในกลุมเดียวกัน
การจัดประเภทหนวยสถิติในกรณีที่ดําเนินกิจกรรมหลายกิจกรรม
อาจมีบางหนวยสถิติที่มีการดําเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมภายในหนวยเดียวกัน ซึ่งเมื่อจัดประเภท
ตาม ISIC แลวพบวาสามารถจัดประเภทกิจกรรมไดมากกวา 1 กิจกรรม กรณีนี้อาจเกิดจากการดําเนินกิจกรรม
หลายกิจกรรมในลักษณะแนวดิ่ง (vertical integration of activities) เชน การตัดไมที่ดําเนินงานในหนวยเดียวกัน
กับโรงเลื่อย หรือการผลิตเครื่องแตงกายที่ดําเนินงานในหนวยเดียวกันกับการผลิตสิ่งทอ หรืออาจเปนการดําเนิน
กิจกรรมหลายกิจกรรมในลักษณะแนวราบ (horizontal integration of activities) เชน การดําเนินกิจกรรมทั้งโรงฆา
สัตวและผลิตหนังดิบ หรืออาจเปนการดําเนินกิจกรรมรวมกันหลายกิจกรรมโดยที่ไมสามารถแยกเปนหนวยสถิติ
ยอยๆ ได การจัดประเภทหนวยสถิติที่ดําเนินกิจกรรมลักษณะดังกลาวขางตน ใหพจิ ารณาตามเกณฑดังตอไปนี้
กรณีที่ดําเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมแยกเปนอิสระจากกัน (Independent Multiple Activities)
ในกรณีที่หนวยใดหนวยหนึง่ ดําเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมที่แยกเปนอิสระจากกัน แตไมสามารถ
แยกออกเปนหนวยสถิติตามแตละกิจกรรมได เชน การผลิตผลิตภัณฑขนมอบที่ดําเนินงานภายในหนวยงาน
เดียวกันกับการผลิตขนมหวานจากช็อคโกแลตซึ่งไมสามารถแยกบัญชีการดําเนินงานของแตละกิจกรรมได การ
จัดประเภทหนวยดังกลาวควรจัดประเภทตามกิจกรรมทีใ่ หมูลคาเพิ่มสูงสุดตาม “กิจกรรมหลัก” โดยใชวิธีการ
แบบบนลงลาง (top-down method)
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กรณีที่ดําเนินกิจกรรมในลักษณะแนวดิ่ง (Vertical Integration of Activities)
การดําเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมในลักษณะแนวดิ่ง
เปนการดําเนินกิจกรรมหลายขั้นตอนที่
ตอเนื่องกันในหนวยเดียวกัน
โดยที่ผลผลิตของขั้นตอนหนึ่งจะถูกนําไปเปนปจจัยสําหรับการผลิตในขั้นตอน
ถัดไป ตัวอยางของการดําเนินกิจกรรมในลักษณะแนวดิ่ง เชน การตัดไมและนําไมที่ไดมาเปนวัตถุดิบสําหรับ
โรงเลื่อยที่ดําเนินงานในแหลงเดียวกัน การขุดดินเหนียวทีด่ าํ เนินงานรวมกับการผลิตอิฐ หรือการผลิตเสนใยที่
ดําเนินงานรวมกับโรงงานทอผา
กิจกรรมในลักษณะแนวดิ่งถือเปนรูปแบบหนึ่งของการดําเนินกิจกรรมหลายกิจกรรม โดยใหถือวา
กิจกรรมทั้งหมดที่ดําเนินงานอยูดว ยกันใหจัดประเภทไวในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ ที่เปน “กิจกรรมหลัก” ของ
หนวยนัน้ ๆ นัน่ คือกิจกรรมที่ใหมูลคาเพิ่มสูงสุดตามวิธีการแบบบนลงลาง (top-down method) ซึ่ง “กิจกรรม” ใน
ที่นี้หมายถึงกิจกรรมในแตละขั้นตอนการผลิตตามกลุมของ ISIC แมวาผลผลิตของแตละขั้นตอนจะทําขึน้ มาเพื่อ
ใชเองภายในหนวยเดียวกัน ไมไดตองการทําขึ้นมาเพื่อขายก็ตาม
ถาไมสามารถแยกมูลคาเพิ่ม (หรือคาอื่นที่ใชแทนมูลคาเพิ่ม) ของกระบวนการผลิตในลักษณะ
แนวดิ่งออกเปนมูลคาทางบัญชี (คิด ณ ราคาตลาดของผลิตภัณฑขนั้ กลางหรือขั้นสุดทาย) ของแตละขั้นตอนยอยๆ
ไดอยางชัดเจน อาจตองใชวิธีเปรียบเทียบคาดังกลาวกับหนวยอืน่
อยางไรก็ตามตองระมัดระวังถาจะใชคาอื่น
แทนมูลคาเพิ่มตามที่ไดอธิบายไวขางตน
กรณีที่ดําเนินกิจกรรมในลักษณะแนวราบ (Horizontal Integration of Activities)
การดําเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมในลักษณะแนวราบ เปนการดําเนินกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ
หลายๆ อยาง โดยใชปจจัยการผลิตเดียวกัน จึงเปนเรื่องยากที่จะแยกแตละกิจกรรมของการผลิตผลิตภัณฑออกเปน
หนวยสถิติตามกระบวนการผลิต หรือแมแตจะหามูลคาเพิ่มของแตละกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ จึงอาจใชคาอืน่
เชน ผลผลิตมวลรวม (gross output) แทน แตกไ็ มไดมกี ารกําหนดเกณฑการแยกกิจกรรมออกเปนแตละกิจกรรม
ยอยๆ โดยสวนใหญแลวแมวาจะดําเนินกิจกรรมหลายกิจกรรม แตกิจกรรมเหลานั้นก็มกั จัดประเภทไวในกลุม
เดียวกัน เชน การผลิตกลีเซอรอลดิบไดจดั ประเภทไวในหมูยอย 20231 (การผลิตสบูและสารซักฟอก ผลิตภัณฑ
เคมีที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา) ในขณะทีก่ ารผลิตกลีเซอรอลสังเคราะหไดจดั ประเภทไวในหมูย อย
20115 (การผลิตเคมีภัณฑอนิ ทรียอื่นๆ ขัน้ มูลฐาน) แตเนื่องจากกลีเซอรอลดิบเปนผลพลอยไดที่ไดจากการผลิต
สบู จึงทําใหกระบวนการผลิตกลีเซอรอลดิบไมสามารถแยกออกจากกระบวนการผลิตสบูได ดังนั้นกิจกรรม
การผลิตกลีเซอรอลดิบและสบูจึงถูกจัดประเภทไวในกลุมเดียวกัน ในขณะที่การผลิตกลีเซอรอลสังเคราะหเปน
กระบวนการผลิตทางเคมีซึ่งคอนขางแตกตางจากการผลิตกลีเซอรอลดิบ จึงทําใหกิจกรรมทั้งสองถูกจัดประเภท
ไวคนละกลุมแมวาจะมีผลผลิตที่มีลักษณะทางกายภาพทีค่ ลายกันมาก อีกตัวอยางหนึ่งไดแก การผลิตไฟฟาโดย
การเผาขยะ ซึ่งพบวากิจกรรมการเผาขยะไมสามารถแยกออกจากกิจกรรมการผลิตไฟฟาไดและ ISIC ไดจดั
ประเภทกิจกรรมดังกลาวไวที่ 38212 (การบําบัดและการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายโดยการเผาดวยเตาเผาขยะ)
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ในบางกรณี
กิจกรรมหลายกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยใชปจจัยการผลิตเดียวกันแตสามารถแยก
กิจกรรมเปนอิสระจากกันได เชน กิจกรรมการขนสงผูโดยสารและสินคา ซึ่งทั้งสองกิจกรรมมีความสําคัญในเชิง
ปริมาณตอเศรษฐกิจและมีวตั ถุประสงคในการวิเคราะหที่แตกตางกัน กิจกรรมทั้งสองจึงไมไดจัดประเภทไวใน
กลุมเดียวกัน กิจกรรมลักษณะนี้ควรใชมูลคาเพิ่มเปนตัวกําหนดเพื่อหา “กิจกรรมหลัก” ของหนวยถึงแมวาจะ
ดําเนินกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมไปพรอมๆ กันก็ตาม
การกําหนด “กิจกรรมหลัก” โดยวิธีการแบบบนลงลาง (top-down method)
การกําหนดกิจกรรมหลักโดยวิธีการแบบบนลงลางเปนไปตามเกณฑของลําดับชั้นโครงสราง โดย
เริ่มพิจาณาจากระดับบนสุดเปนลําดับแรก (หมวดใหญ) แลวพิจารณาไลลงไปจนถึงระดับลางสุด (กิจกรรม) ตาม
วิธีการตอไปนี้
ขั้นที่ 1 : หาหมวดใหญที่มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุด
ขั้นที่ 2 : ภายใตหมวดใหญดังกลาว หาหมวดยอยทีม่ ีสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุด
ขั้นที่ 3 : ภายใตหมวดยอยดังกลาว หาหมูใ หญที่มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุด (ยกเวนในกรณีของ
กิจกรรมการคาสงและคาปลีก ดูหวั ขอ “การกําหนดกิจกรรมหลักโดยวิธีการแบบบนลง
ลางในกรณีของกิจกรรมการขายสงและขายปลีก”)
ขั้นที่ 4: ภายใตหมูใ หญดังกลาว หาหมูยอยทีม่ ีสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุด
ขั้นที่ 5: ภายใตหมูย อยดังกลาว หากิจกรรมที่มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุด
ตัวอยาง การกําหนดกิจกรรมหลักของหนวยสถิติ โดยใชวิธีการแบบบนลงลาง ซึ่งภายในหนวยดังกลาวแสดง
กิจกรรมที่ดําเนินการดังตอไปนี้
หมวดใหญ หมวดยอย

หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม

C

251

25

2512

25121
25129

28

29

281
282

293

2816
2821
2822
2824

28160
28211
28221
28229
28240

2930

29302

คําอธิบาย

การผลิตหมอน้ํา (boiler) สําหรับการทําความรอนจาก
สวนกลาง และเครื่องกระจายความรอน
การผลิตถังน้ําขนาดใหญ ที่เก็บกักน้ํา และภาชนะบรรจุ
อื่นๆ ที่ทําจากโลหะ
การผลิตเครื่องอุปกรณที่ใชสําหรับยกและขนยาย
การผลิตแทรกเตอรที่ใชในการเกษตร
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการขึ้นรูปโลหะ
การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมืองแร เหมืองหิน
และการกอสราง
การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับยานยนต

สัดสวน
มูลคาเพิ่ม
(%)
2
5
8
3
5
16
8
5

15
หมวดใหญ หมวดยอย

หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม

G

461

4610

46105

465

4659

46593

M
71
711
รวมสัดสวนมูลคาเพิ่ม (%)

7110

71102

46

คําอธิบาย

การขายสงเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยไดรับ
คาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
การขายสงเครื่องจักรและอุปกรณชนิดใชในงาน
อุตสาหกรรม
กิจกรรมดานวิศวกรรมและการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของ

สัดสวน
มูลคาเพิ่ม
(%)
7
28
13
100

ขั้นที่ 1 : หาหมวดใหญที่มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุด
หมวดใหญ C การผลิต
หมวดใหญ G การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต
หมวดใหญ M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค

52 %
35 %
13 %

ขั้นที่ 2 : ภายใตหมวดใหญ C การผลิต หาหมวดยอยที่มสี ัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุด
หมวดยอย 25 การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ (ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ)
หมวดยอย 28 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
หมวดยอย 29 การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งพวง

7%
40 %
5%

ขั้นที่ 3 : ภายใตหมวดยอย 28 หาหมูใหญที่มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุด
หมูใหญ 281 การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทัว่ ไป
หมูใหญ 282 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะอยาง

8%
32 %

ขั้นที่ 4: ภายใตหมูใหญ
หมูยอย 2821
หมูยอย 2822
หมูยอย 2824

3%
21 %
8%

282 หาหมูยอยทีม่ ีสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุด
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเกษตรและการปาไม
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือกล
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมืองแร เหมืองหิน และการกอสราง

ขั้นที่ 5: ภายใตหมูยอย 2822 หากิจกรรมที่มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุด
กิจกรรม 28221 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการขึ้นรูปโลหะ
กิจกรรม 28229 การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ

5%
16 %

จากขั้นตอนขางตนสามารถหา “กิจกรรมหลัก” ในหนวยนี้คือ 28229 (การผลิตเครือ่ งมือกลอื่นๆ)
แมวา กิจกรรมที่ใหสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุดจริงๆ คือ กิจกรรม 46593 (การขายสงเครื่องจักรและอุปกรณชนิด
ใชในงานอุตสาหกรรม) ก็ตาม
ในขณะที่ถาใชวิธีการแบบลางขึ้นบน (bottom-up method) หนวยดังกลาวจะถูกจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 46593 (การขายสงเครื่องจักรและอุปกรณชนิดใชในงานอุตสาหกรรม) เนื่องจากมีสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุด
ซึ่งจะทําใหหนวยดังกลาวถูกจัดประเภทอยูน อกภาคการผลิต ทั้งทีภ่ าคการผลิตมีสดั สวนมูลคาเพิ่มถึง 52 เปอรเซ็นต
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การกําหนด “กิจกรรมหลัก” โดยวิธีการแบบบนลงลางในกรณีของกิจกรรมการขายสงและขายปลีก
ในกรณีของกิจกรรมการขายสงและขายปลีก
ถาไมมีกิจกรรมใดเลยที่มีสัดสวนของมูลคาเพิ่ม
มากกวา 50 เปอรเซ็นต ตองมีขั้นตอนการพิจารณาเพิม่ ขึ้นมาในขั้นที่ 3 เนื่องจากเกณฑการแบงประเภทในระดับ
หมูใหญไมไดสะทอนถึงโครงสรางของรหัสที่แทจริงแตเปนการจัดกลุมขอมูลเทานั้น ซึ่งพบวาภายใตกจิ กรรมการ
ขายสงไดแบงเปน
(ก) จําแนกระหวางที่ดําเนินงานโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจางกับที่ดําเนินงานดวย
ตนเอง
(ข) จําแนกระหวางการขายสงสินคาเฉพาะอยางกับการขายสงสินคาทั่วไป
ในขณะที่กจิ กรรมการขายปลีกไดแบงเปน
(ก) จําแนกระหวางมีรานกับไมมีราน
(ข) สําหรับกิจกรรมการขายปลีกที่มีราน จําแนกระหวางรานขายปลีกที่ขายสินคาเฉพาะอยางกับ
ที่ขายสินคาทั่วไป
(ค) สําหรับกิจกรรมการขายปลีกที่ไมมีรา น จําแนกระหวางการขายปลีกสินคาตามแผงลอยและ
ตลาด กับการขายปลีกสินคาผานชองทางอื่นๆ
ซึ่งความแตกตางเหลานี้จะตองนํามาใชพิจารณาเพิ่มเติม (ในขั้นที่ 3) จากนั้นจึงทําการหากิจกรรม
หลักตอไปในขั้นที่ 4 จากเกณฑการพิจารณาที่เพิ่มขึ้นนี้ ในกรณีของกิจกรรมการขายสงหมวดยอย 46 (การขายสง
ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) สามารถเขียนเปนแผนผังไดดังนี้
หมวดยอย 46

การขายสงที่ดําเนินงานดวยตนเอง
(462-469)

การขายสงสินคาทั่วไป
(469)

การขายสงโดยไดรับคาตอบแทน
หรือตามสัญญาจาง (461)

การขายสงสินคาเฉพาะอยาง
(462-466)
462

463
464
465
466
การแบงกลุมภายใตหมูใหญดังกลาวนี้
แบงตามชนิดของสินคาที่ขาย

สวนที่ตองใชวิธีการเฉพาะ
ในการจัดประเภทขอมูล
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สําหรับกิจกรรมการขายปลีกหมวดยอย 47 (การขายปลีก ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต) เมื่อ
พิจารณาตามเกณฑการแบงที่เพิ่มขึ้น สามารถเขียนเปนแผนผังไดดังนี้
หมวดยอย 47

รานขายปลีก
(471-477)

รานขายปลีกสินคา
ทั่วไป (471)

รานขายปลีกสินคา
เฉพาะอยาง (472-477)
472 473 474 475 476 477
การแบงกลุมภายใตหมูใหญดังกลาวนี้
แบงตามชนิดของสินคาที่ขาย

การขายปลีกสินคาที่ไมมีราน
(478-479)

การขายปลีกสินคา
ตามแผงลอยและตลาด (478)

การขายปลีกสินคา
ผานชองทางอื่นๆ (479)

สวนที่ตองใชวิธีการเฉพาะ
ในการจัดประเภทขอมูล

ในการจัดประเภทหนวยสถิติที่ดําเนินกิจกรรมการขาย (เกณฑการพิจารณาเหมือนกันทั้งกิจกรรม
การขายสงและขายปลีก)
ตองจัดประเภทใหไดกอนวาหนวยดังกลาวดําเนินกิจกรรมการขายสินคาทั่วไปหรือ
สินคาเฉพาะอยาง เชน ในกรณีของกิจกรรมการขายปลีก ตองพิจารณากอนวาควรจัดประเภทไวในกลุมใดระหวาง
รานขายปลีกสินคาทั่วไป (กลุม 471) กับรานขายปลีกสินคาเฉพาะอยาง (กลุม 472-477) ซึ่งเกณฑในการจัด
ประเภทวาอยูใ นกลุมใดนั้นไมไดข้นึ อยูกบั จํานวนหมูใ หญ (ระดับ 3 หลัก) แตขึ้นอยูกับจํานวนหมูยอย (ระดับ 4
หลัก) ภายใตกลุมดังกลาววามีจํานวนเทาไร โดยมีเกณฑในการกําหนดประเภทกิจกรรมดังนี:้
(ก) ถาสามารถจัดประเภทผลิตภัณฑที่ขายไดไมเกิน 4 หมูย อ ย ภายใตกลุม 472-477 โดยไมมี
หมูยอ ยใดเลยที่มีมูลคาเพิ่มมากกวา 50 เปอรเซ็นต และแตละหมูยอ ยมีมลู คาเพิ่มมากกวา 5 เปอรเซ็นต ควรจัด
ประเภทหนวยดังกลาวเปนกิจกรรมการขายปลีกสินคาเฉพาะอยาง
เนื่องจากการกําหนดประเภทกิจกรรมบน
พื้นฐานของมูลคาเพิ่มเปนสิ่งสําคัญ จึงตองเลือกกลุมหลักใหไดกอ นวาเปนกลุมการขายสินคาทั่วไปหรือสินคา
เฉพาะอยาง กอนที่จะพิจารณาวาหนวยดังกลาวทํากิจกรรมอะไร
(ข) ถาสามารถจัดประเภทผลิตภัณฑที่ขายไดตงั้ แต 5 หมูยอยขึ้นไป ภายใตกลุม 472-477 โดย
แตละหมูย อยมีมูลคาเพิ่มมากกวา 5 เปอรเซ็นต แตไมเกิน 50 เปอรเซ็นต หนวยดังกลาวควรจะจัดประเภทไวใน
กลุมรานขายปลีกสินคาทั่วไป (หมู 471) จากนั้นจึงพิจารณาวาภายใตกลุมกิจกรรมรานขายปลีกสินคาทั่วไป ควร
จัดประเภทอยูใ นกลุมสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ หรือกลุมสินคาอื่นๆ ใหพิจารณาจากเกณฑทวี่ าถา
สินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบมีมูลคาเพิ่มอยางนอย 35 เปอรเซ็นต ใหจดั ประเภทไวในหมูยอย 4711
ถาไมใชใหจัดประเภทไวในหมูยอย 4719
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จากเกณฑทกี่ ําหนดขางตนสามารถนํามาใชไดเฉพาะสวนของกิจกรรมการขายปลีก การพิจารณา
เพื่อจัดประเภทไวในหมูยอ ยใดหมูย อยหนึ่งภายใตหมวดยอย 47 จะพิจารณาเฉพาะกิจกรรมการขายปลีกเทานัน้
หมายความวา มูลคาเพิ่ม 5 เปอรเซ็นตนั้น จะตองเปน 5 เปอรเซ็นตของมูลคาเพิ่มเฉพาะสวนของกิจกรรมการขาย
ปลีกเทานั้น ไมใช 5 เปอรเซ็นตของกิจกรรมทั้งหมดทีห่ นวยนัน้ ๆ ดําเนินการ
ตัวอยาง การกําหนดกิจกรรมหลักของหนวยสถิติ โดยใชวิธีการแบบบนลงลางภายใตกิจกรรมการขายสงและขาย
ปลีก ซึ่งภายในหนวยดังกลาวแสดงกิจกรรมที่ดําเนินการดังตอไปนี้
หมวดใหญ หมวดยอย
46

หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
465

4651

46510
47411

474

4741

47412

4742
4759

47420
47595

4761

47611

4762

47620

479

4791

47911

N
77
772
รวมสัดสวนมูลคาเพิ่ม (%)

7722

77220

G
47

475
476

คําอธิบาย
การขายสงคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง และ
ซอฟตแวร
รานขายปลีกคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
รานขายปลีกเครื่องเลนวีดิโอเกมและซอฟตแวร
สําเร็จรูป
รานขายปลีกอุปกรณภาพและเสียง
รานขายปลีกเครื่องใชไฟฟาชนิดในครัวเรือน
รานขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร และ
นิตยสาร
รานขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพ
การขายปลีกโดยการรับสั่งสินคาทางไปรษณีย
โทรทัศน วิทยุ และโทรศัพท
การใหเชาสื่อบันทึกเสียงและภาพ

สัดสวน
มูลคาเพิ่ม
(%)
10
6
2
15
4
3
12
35
13
100

ขั้นที่ 1 : หาหมวดใหญที่มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุด
หมวดใหญ G การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต
หมวดใหญ N กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน

87%
13 %

ขั้นที่ 2 : ภายใตหมวดใหญ G หาหมวดยอยที่มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุด
หมวดยอย 46 การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต)
หมวดยอย 47 การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต)

10 %
77 %
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ขั้นที่ 3 ก: ภายใตหมวดยอย 47 ทําการหาสัดสวนของมูลคาเพิ่มระหวางกิจกรรมรานขายปลีกกับการขาย
ปลีกสินคาที่ไมมีราน
กลุม 471-477 รานขายปลีก
42 %
กลุม 478-479 การขายปลีกสินคาที่ไมมีราน
35 %
ขั้นที่ 3 ข: ภายใตกลุม 471-477 รานขายปลีก ทําการหาสัดสวนของมูลคาเพิ่มของแตละหมูยอยตอมูลคาเพิ่ม
ทั้งหมดเฉพาะกลุมรานขายปลีก เพื่อกําหนดวาควรจัดประเภทเปนรานขายปลีกสินคาเฉพาะอยาง
หรือรานขายปลีกสินคาทั่วไป
หมูยอย 4741
= 8% / 77%
10 %
หมูยอย 4742
= 15% / 77%
19 %
หมูยอย 4759
= 4% / 77%
5%
หมูยอย 4761
= 3% / 77%
4%
หมูยอย 4762
= 12% / 77%
16 %
มีเพียง 4 หมูย อย ภายใตกลุมกิจกรรมรานขายปลีกที่มสี ัดสวนมูลคาเพิ่มมากกวา 5 เปอรเซ็นต
ดังนั้นจึงจัดประเภทหนวยดังกลาวไวในกลุมกิจกรรมรานขายปลีกสินคาเฉพาะอยาง (ถามากกวา 4 หมูยอย
จะจัดประเภทไวในกลุมกิจกรรมรานขายปลีกสินคาทั่วไป)
ขั้นที่ 3 ค: เมื่อจัดประเภทไวในกลุมกิจกรรมการขายปลีกสินคาเฉพาะอยางแลว
จากนัน้ หาหมูใหญที่มี
สัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุด
หมูใหญ 474 รานขายปลีกอุปกรณสารสนเทศและอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
23 %
หมูใหญ 475 รานขายปลีกอุปกรณอื่นๆ ชนิดใชในครัวเรือน
4%
หมูใหญ 476 รานขายปลีกสินคาวัฒนธรรมและนันทนาการ
15 %
ขั้นที่ 4: ภายใตหมูใ หญ 474 หาหมูย อยที่มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุด
หมูยอย 4741 รานขายปลีกคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง ซอฟตแวร
และอุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคม
หมูยอย 4742 รานขายปลีกอุปกรณภาพและเสียง

15 %

ขั้นที่ 5 : ภายใตหมูย อย 4742 หากิจกรรมที่มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุด
กิจกรรม 47420 รานขายปลีกอุปกรณภาพและเสียง

15 %

8%

จากขั้นตอนขางตนสามารถหา “กิจกรรมหลัก” ในหนวยนี้คือ 47420 (รานขายปลีกอุปกรณภาพ
และเสียง) แมวากิจกรรมที่มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มสูงสุดจริงๆ คือ กิจกรรม 47911 (การขายปลีกคอมพิวเตอร
อุปกรณสื่อสาร โทรคมนาคม เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสโดยการรับสั่งสินคาทางไปรษณีย โทรทัศน
วิทยุ และโทรศัพท) ก็ตาม
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วิธีการแบบบนลงลางนี้อยูภายใตแนวคิดทีว่ าการจัดกิจกรรมในระดับยอยจะตองมีกิจกรรมหลักที่
สอดคลองกับกิจกรรมหลักในระดับที่สูงกวา ซึ่งโดยหลักการแลวไมจําเปนที่จะตองจัดประเภทกิจกรรมในระดับ
ต่ําสุด (ระดับ 5 หลัก: กิจกรรม) เสมอไป วิธีการดังกลาวนี้สามารถใชจัดประเภทไดในทุกๆ ระดับแลวแตความ
เหมาะสมของการนําไปใชงาน ไมวาจะเปนระดับ หมวดยอย หมูใ หญ หรือระดับอื่นๆ ก็ตาม
การจัดประเภทหนวยสถิติทดี่ ําเนินกิจกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce)
หนวยที่ทําการผลิตสินคาและบริการสามารถรับคําสั่งซื้อและทําธุรกรรมการขายสินคาและบริการ
ไดหลากหลายวิธี เชน ทางโทรศัพท โทรสาร โทรทัศน หรือผานทางอินเตอรเน็ต ในหลายประเทศเลือกที่
จะใช E-commerce ทําธุรกรรมเพื่อโอนถายความเปนเจาของสินคาหรือบริการผานอินเตอรเน็ตหรือเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ การทําธุรกรรม E-commerce ประกอบดวย 3 ขัน้ ตอนคือ
1. สั่งซื้อ

2. ชําระเงิน

3. จัดสง

การทําธุรกรรม E-commerce ผานทางอินเตอรเน็ตหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ไมจําเปนตอง
ดําเนินการครบทั้ง 3 ขั้นตอน อาจดําเนินการเพียงหนึ่งหรือสองขั้นตอนแรกก็ได สําหรับหนวยงานที่ดําเนิน
กิจกรรมการผลิต อาจใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือ E-commerce เปนเพียงชองทางหนึ่งในหลายชองทางการขาย
ที่มีอยู ซึ่งตามหลักเกณฑของการจัดประเภทจะยังคงจัดประเภทอุตสาหกรรมตาม “กิจกรรมหลัก” ถึงแมวาจะมี
หนวยธุรกิจทีท่ ําการขายสินคาและบริการผานทางอินเตอรเน็ตเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แตหนวยดังกลาวก็ควรถูกจัด
ประเภทไปตามกิจกรรมหลัก
ดังนั้นหนวยผลิตที่มีการนํา E-commerce มาเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงาน
จึงสามารถจัด
ประเภทไวไดในทุกประเภทอุตสาหกรรม ยกเวนธุรกิจคาปลีกที่ทาํ การขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ตเปนหลัก
ใหจดั ประเภทไวในกิจกรรม 47912 (การขายปลีกทางอินเตอรเน็ต)
การจัดประเภทหนวยสถิติทดี่ ําเนินกิจกรรมซอมและบํารุงรักษา
ISIC ไดกาํ หนดใหมีรายการที่เฉพาะเจาะจงสําหรับการจัดประเภทกิจกรรมการซอมสินคาทุกชนิด แต
ไมไดกําหนดไวอยางชัดเจนในโครงสรางระดับสูงที่สามารถครอบคลุมกิจกรรมการซอมไดทั้งหมด ซึ่งในการ
กําหนดรายการสําหรับการจัดประเภทกิจกรรมจะพิจารณาที่ “ชนิดของสินคาที่ทําการซอม” เปนหลัก ดังนี้
− การซอมเครื่องจักรและเครือ
่ งอุปกรณ ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 331
− การซอมอาคาร/สิ่งกอสรางและโครงสรางอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 43
− การซอมยานยนตและจักรยานยนต ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 4520 และ 4540 ตามลําดับ
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−

−

การซอมเครื่องอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม ไดจัดประเภทไวในหมู
ใหญ 951
การซอมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 952

การจัดประเภทหนวยสถิติที่ดาํ เนินกิจกรรมการจางเหมาชวงโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง (Outsourcing)
ปจจุบัน มีบางหนวยงานทีแ่ มวาจะทําการขายสินคาหรือบริการภายใตชื่อของตนเอง แตในสวน
ของขั้นตอนการผลิต (กระบวนการเปลีย่ นแปลงทางภายภาพ) กลับไมไดดําเนินงานดวยตนเองแตจางหนวยงาน
อื่นดําเนินงานใหอาจเปนทั้งหมดหรือบางสวนของขั้นตอนการดําเนินงานภายใตขอกําหนดของสัญญา ซึ่งมีคํา
จํากัดความที่เกี่ยวของกับการจัดประเภทกิจกรรมของหนวยงานลักษณะนี้ ดังนี้
−

−

−

ผูวาจาง (principal) คือหนวยที่ทําสัญญากับหนวยอืน่ (เรียกวาผูรับเหมาชวง) ใหทําการผลิต
สินคาหรือบริการใหบางสวนหรือทั้งหมด
ผูรับเหมาชวง (contractor) คือ หนวยที่ดําเนินการการผลิตสินคาหรือบริการตามสัญญาที่ได
กระทําไวกับผูว าจาง (principal) ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการโดยผูรับเหมาชวงจะตองดําเนินการ
โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจางเปนหลัก
การจางเหมาชวง (Outsourcing หรือ subcontracting) คือขอตกลงตามสัญญาที่ผูวาจางตองการ
ใหผูรับเหมาชวงดําเนินการผลิตสินคาหรือบริการใหตามที่ไดกําหนดไว ซึ่งการผลิตในที่นี้
รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนดวย

ผูวาจางและผูร ับเหมาชวงอาจมีสถานที่ตั้งอยูในพืน้ ที่เดียวกันหรือตางกันก็ได เนื่องจากสถานที่ตั้ง
ของหนวยงานไมมีผลตอการจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งหนวยงานที่ดําเนินการในลักษณะดังกลาวนี้มี
แนวทางในการจัดประเภทดังนี้
การจางเหมาชวง “บางสวน” ของขั้นตอน “การผลิต”
“ผูวาจาง” ทําการจาง “ผูรับเหมาชวง” ใหทําการผลิตบางสวนของขั้นตอนการผลิตทั้งหมด
− ผูวาจาง ใหจด
ั ประเภทเหมือนกับตนเองเปนผูดําเนินกิจกรรมทั้งหมด แมวาในความเปนจริงจะ
ดําเนินกิจกรรมเพียงบางขั้นตอนก็ตาม
− ผูรับเหมาชวง ใหจด
ั ประเภทไวเหมือนกับเปนผูดําเนินกิจกรรมที่เปนของตนเอง แมวาใน
ความเปนจริงจะเปนการผลิตเพื่อผูวาจางก็ตาม
การจางเหมาชวง “ทั้งหมด” ของขั้นตอน “การผลิต”
ในกรณีที่ “ผูวา จาง” เปนเจาของวัตถุดิบทีใ่ ชในการผลิตทําการจาง “ผูรับเหมาชวง” ใหผลิตสินคา
−

ผูวาจาง เปนเจาของวัตถุดบิ ทีใ่ ชในการผลิต (เชน สิ่งทอ กระดุม เพื่อใชในการผลิตเครือ่ งแตงกาย
ไมหรือโลหะที่ใชในการผลิตเฟอรนิเจอร) และเปนผูรบั ซื้อคืนผลผลิต ใหจดั ประเภทผูวาจาง
ไวในกิจกรรมการผลิต

22
−

ผูรับเหมาชวง ใหจัดประเภทไวในกิจกรรมการผลิตเหมือนกับเปนผูด ําเนินกิจกรรมที่เปนของ
ตนเอง แมวาในความเปนจริงจะเปนการผลิตเพื่อผูวาจางก็ตาม

ในกรณีที่ “ผูวาจาง” ไมไดเปนเจาของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตทําการจาง “ผูรับเหมาชวง” ใหผลิตสินคา
− ผูวาจาง ไมไดเปนเจาของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เปนเพียงผูรับซื้อสินคาที่ไดจากการผลิตเพื่อ
นํามาขายตอ ใหจดั ประเภทผูวาจางในลักษณะนี้ไวในหมวดใหญ G (การขายสงและการขาย
ปลีก) เนื่องจากเปนลักษณะของกิจกรรมการซื้อมาขายไปเทานั้น
โดยจัดประเภทไปตาม
ลักษณะการจําหนายและชนิดของสินคาที่ขาย
− ผูรับเหมาชวง ใหจัดประเภทไวในกิจกรรมการผลิตเหมือนกับเปนผูด
 ําเนินกิจกรรมที่เปนของ
ตนเอง แมวาในความเปนจริงจะเปนการผลิตเพื่อผูวาจางก็ตาม
การจางเหมาชวงกิจกรรมการกอสราง
−

ทั้งผูวาจางและผูรับเหมาชวง ใหจัดประเภทไวในกิจกรรมการกอสรางจําแนกตามชนิดของการ
กอสรางไมวาจะดําเนินการทั้งหมดหรือบางสวนของขั้นตอน เชน บริษัท ก. ดําเนินธุรกิจ
กอสรางอาคารพาณิชยแตไมไดดําเนินงานกอสรางดวยตนเอง เมือ่ ไดรับงานมาจะทําหนาที่
บริหารจัดการโครงการเมื่อสงมอบใหกับลูกคาไดตามสัญญา โดยจัดจาง “ผูรับเหมาชวง” มา
ดําเนินงานใหทั้งหมด บริษทั ก. จะถูกจัดประเภทไวในกิจกรรม 41002 (การกอสรางอาคารที่
ไมใชที่พักอาศัย)

การจางเหมาชวงกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการ
กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการ เชน งานบัญชี งานบริการดูแลระบบซอฟตแวร โดย “ผูวา
จาง” ไดจาง “ผูรับเหมาชวง” ดําเนินงาน ซึ่งงานที่จา งเหมาไปนั้นไมใชกระบวนการหลักทีน่ ําไปสูการผลิตสินคา
หรือบริการโดยตรง แตเปนงานทีใ่ หการสนับสนุนเพื่อใหงานหลักดานการผลิตดําเนินงานตอไปได
−
−

ผูวาจาง ยังคงจัดประเภทตามกิจกรรมหลักของการผลิตสินคาและบริการของหนวยงาน
ผูรับเหมาชวง ใหจัดประเภทไปตามลักษณะของกิจกรรมสนับสนุนทีด่ ําเนินงาน เชน กิจกรรม
69200 (กิจกรรมการบัญชี การทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษาดานภาษี)
หรือกิจกรรม 62022 (การใหคําปรึกษาดานซอฟตแวร)

การจางเหมาชวงกิจกรรมการจัดหางาน
ควรแยกประเภทใหชดั เจนวาเปนกิจกรรมการจัดหางานแบบชั่วคราวหรือแบบระยะยาว
ในกรณีของการจัดหางานแบบชั่วคราว
− ผูวาจาง ใหจด
ั ประเภทไวตามกิจกรรมหลักของการผลิตสินคาและบริการของหนวยงาน
− ผูรับเหมาชวง ใหจัดประเภทไวในกิจกรรม 78200 (กิจกรรมของสํานักงานหรือตัวแทนจัดหา
งานชั่วคราว)
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ในกรณีของการจัดหางานแบบระยะยาว
− ผูวาจาง ใหจด
ั ประเภทไวตามกิจกรรมหลักของการผลิตสินคาและบริการของหนวยงาน
− ผูรับเหมาชวง ใหจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 78300 (กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรบุคคลอื่นๆ)
การจางเหมาชวงกิจกรรมการบริการ (ยกเวนกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการ)
ในกรณีที่ทําการจางเหมาชวงบางสวนของกิจกรรมการใหบริการ
− ผูวาจาง ใหจด
ั ประเภทตามกิจกรรมหลักของการบริการเหมือนเปนผูใหบริการเองทั้งหมด
− ผูรับเหมาชวง ใหจด
ั ประเภทตามชนิดของกิจกรรมการบริการที่ดําเนินงาน
ในกรณีที่ทําการจางเหมาชวงทั้งหมดของกิจกรรมการใหบริการ
− ทั้งผูวาจางและผูรับเหมาชวงใหจัดประเภทตามกิจกรรมหลักของการบริการเหมือนเปนผู
ใหบริการเองทั้งหมด
การจัดประเภทหนวยสถิติทดี่ ําเนินกิจกรรมโดยภาครัฐ
ISIC ไมมีกลุมของรายการเฉพาะสําหรับจัดประเภทกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยภาครัฐ ดังนั้น
กิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินงานโดยภาครัฐสามารถจัดประเภทไวในสวนตางๆ ของ TSIC ไดทั้งสิ้น ไมจํากัดวาตองจัด
ประเภทไวในหมวดยอย 84 (การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ) เทานัน้
เชน โรงพยาบาลของรัฐไดจดั ประเภทไวในหมูยอย 8610 (กิจกรรมโรงพยาบาล)
ถึงแมวาโดยสวนใหญกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยการบริหารจัดการของรัฐจะจัดประเภทไวในหมวดยอย
84 รวมถึงกิจกรรมการออกกฎหมาย การตีความโดยขอกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย กิจกรรมดานนิติ
บัญญัติ การจัดเก็บภาษี การปองกันประเทศ การดูแลความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน
การตางประเทศ การบริหารโครงการของภาครัฐ แตอยางไรก็ตามสถานภาพทางกฎหมายหรือลักษณะของความ
เปนหนวยงานภาครัฐไมไดเปนปจจัยในการจัดประเภทกิจกรรมในหมวดยอยนี้
การจัดประเภทหนวยสถิติประเภทวิสาหกิจ
กิจกรรมของวิสาหกิจ เมื่อนํามาจัดประเภทตาม ISIC พบวาบางครั้งสามารถจัดประเภทไวไดใน
หลายกลุม (หมูใหญ หมูยอย หรือกิจกรรม ขึ้นอยูกับระดับที่ใชในการจัดจําแนก) เนือ่ งจากวิสาหกิจมีการดําเนิน
กิจกรรมหลายอยาง
ซึ่งในบางครั้งการจัดประเภทของวิสาหกิจโดยใชระดับหมวดยอยดูเหมือนจะเปนระดับที่
เหมาะสม แตอยางไรก็ตาม ตามหลักเกณฑการจัดประเภทกิจกรรมก็ควรจะจัดประเภทหนวยดังกลาวใหไดใน
ระดับยอยที่สุด โดยใชวิธีการแบบบนลงลางตามที่ไดอธิบายขางตน โดยพิจารณาจากมูลคาเพิ่มหรือสิ่งที่ใชแทน
มูลคาเพิ่มของกิจกรรมที่หนวยงานตางๆ ภายใตวิสาหกิจดังกลาวดําเนินการอยู
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การจัดประเภทหนวยสถิติประเภทครัวเรือน
ISIC มีรายการขอมูลสําหรับจัดประเภทครัวเรือนที่ไดทาํ การจางลูกจางเพื่อมาทํางานในครัวเรือน
ไดแกครัวเรือนที่จางแมบาน คนสวน คนครัว ฯลฯ เมื่อมีการจางงานเกิดขึน้ ขอมูลในหนวยดังกลาวก็จะตองถูก
เก็บเปนขอมูลสถิติ แตคอนขางจะแตกตางไปจากขอมูลสถิติทางธุรกิจทั่วไป นัน่ คือ การใชกรอบตัวอยางของ
ครัวเรือนเปนหนวยจัดเก็บแทนที่จะเปนหนวยธุรกิจ
นอกจากจะมีรายการขอมูลสําหรับครัวเรือนที่มีการจางงานแลว ผูใชขอมูลยังมีความตองการขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดทําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือน (เชน โครงการสํารวจภาวะการมีงานทํา) โดยที่การจัดประเภท
ขอมูลกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการที่ทาํ ขึ้นเพื่อจําหนายสูตลาดยังคงจัดประเภทตามหลักเกณฑทวั่ ไปของ ISIC
แตในขณะที่ ถาเปนกิจกรรมที่ทําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือนการจัดประเภทขอมูลจะทําไดคอนขางยาก เนื่องจาก
ครัวเรือนมักดําเนินกิจกรรมเหลานี้รวมๆ กัน เชน กิจกรรมดานการเกษตร การกอสราง การผลิตสิ่งทอ
การซอมแซม และกิจกรรมการบริการอื่นๆ ซึ่งในทางปฏิบัติแลวเปนเรื่องที่แทบเปนไปไมไดที่จะหาสัดสวน
มูลคาเพิ่มของแตละกิจกรรมเพื่อพิจารณาวาครัวเรือนดังกลาวนั้นดําเนินกิจกรรมหลักอะไร
ดังนั้น ISIC จึงไดกําหนดใหมีรายการขอมูลสําหรับจัดประเภทกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมที่
ดําเนินงานรวมกัน โดยแบงออกเปน 2 หมูใหญภายใตหมวดยอย 98 (กิจกรรมการผลิตสินคาและบริการที่ทําขึ้นเอง
เพื่อใชในครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน) ซึ่งหมวดยอย 98 นี้ โดยปกติจะไมนํามาใชใน
สถิติเชิงธุรกิจ แตจะถูกนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของครัวเรือนและกิจกรรมเพื่อการยังชีพ
การเปลี่ยนแปลง “ประเภทกิจกรรม” ของหนวยสถิติ
ประเภทกิจกรรมหลักของแตละหนวยงานสามารถเปลี่ยนแปลงไดภายในคาบเวลาการเก็บขอมูล
ไมวา จะดวยเหตุผลของปจจัยฤดูกาลหรือเนือ่ งจากสาเหตุของการบริหารจัดการ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ
ขอมูล ถาการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้เกิดขึ้นบอยครั้งจนเกินไปจนทําใหขอมูลที่ไดเกิดการบิดเบือน รวมถึงสงผล
ทําใหการแปลผลขอมูลทําไดยากมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงประเภทกิจกรรมหลักของแตละหนวยงาน
ที่บอยเกินไป จึงควรมีกฎเพือ่ รักษา “ความมีเสถียรภาพของขอมูล” ซึ่งถาไมมีกฎนี้จะทําใหขอมูลเศรษฐกิจของ
หนวยธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงบอยและสงผลใหขอมูลสถิติที่ไดขาดความนาเชื่อถือ
กฎความมีเสถียรภาพของขอมูลคือ “เมื่อใดก็ตามทีห่ นวยสถิติดําเนินกิจกรรม 2 กิจกรรมที่มี
มูลคาเพิ่มใกลเคียงกับ 50 เปอรเซ็นต จําเปนที่ตอ งใชกฎความมีเสถียรภาพของขอมูลเพื่อไมใหการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึ้นบอยๆ นั้น ไปมีผลกับการเปลี่ยนแปลงตอสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหลักสามารถทําไดก็
ตอเมื่อการเปลี่ยนแปลงของมูลคาเพิ่มในหนวยดังกลาว มีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน (อาจ
เปนไดทั้งในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง) เปนชวงเวลาอยางนอย 2 ป กอนที่จะกําหนดกิจกรรมหลักใหมของ
หนวยงาน”
การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทกิจกรรมของหนวยงานในแงของสถิติไมควรเกิดขึ้นมากกวา 1 ครัง้
ในแตละป ยิง่ เปลี่ยนแปลงบอยยิ่งสงผลตอความสอดคลองของขอมูลในแงของขอมูลระยะสั้น (รายเดือนหรือราย
ไตรมาส) รวมถึงขอมูลระยะยาวดวย

โครงสรางของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC) ไดจดั จําแนกอุตสาหกรรมออกเปน
หมวดใหญ หมวดยอย หมูใ หญ หมูยอย และกิจกรรม โดยใชแทนดวยเลขรหัส 5 ตัว ดังนี้
หมวดใหญ ไดแก กลุมอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุด ซึ่งจัดประเภทอุตสาหกรรมที่มีลักษณะที่คลายกัน
เขาไวในกลุมเดียวกัน โดยจัดไวเปน 21 หมวดใหญ และใชแทนดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือ A-U
หมวดยอย ไดแก กลุมอุตสาหกรรมซึ่งแบงเปนกลุมยอยจากหมวดใหญ มีจํานวน 88 หมวดยอย
และใชแทนดวยเลขรหัส 2 ตัวแรก
หมูใหญ ไดแก กลุมอุตสาหกรรมซึ่งแบงเปนกลุมยอยจากหมวดยอย มีจํานวน 243 หมูใ หญ และใช
แทนดวยเลขรหัส 3 ตัวแรก
หมูยอย ไดแก กลุมอุตสาหกรรมซึ่งแบงเปนกลุมยอยจากหมูใหญ มีจํานวน 440 หมูยอย และใช
แทนดวยเลขรหัส 4 ตัวแรก
กิจกรรม ไดแก กลุมอุตสาหกรรมที่ยอยที่สุดที่มีลักษณะคลายกัน ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 1,089 กิจกรรม
และใชแทนดวยเลขรหัส 5 ตัว
ตัวอยางโครงสรางรหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถแสดงรายละเอียดในระดับตางๆ ไดดังตอไปนี้
หมวดใหญ
หมวดยอย
หมูใหญ
หมูยอย
กิจกรรม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม การปาไม และการประมง
การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว การลาสัตว และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวของ
การปลูกพืชลมลุก
การปลูกธัญพืช (ยกเวนขาว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดใหน้ํามัน
การปลูกขาวโพดที่ใชเมล็ดแก

รหัส
A
01
011
0111
01111

ซ

ช

รายละเอียดโครงสรางของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ซ

รายละเอียดโครงสรางของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หมวดใหญ A

เกษตรกรรม การปาไม และการประมง

หมวดยอย 01
011
0111

การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว การลาสัตว และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวของ
การปลูกพืชลมลุก
การปลูกธัญพืช (ยกเวนขาว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดใหน้ํามัน
การปลูกขาวโพดที่ใชเมล็ดแก
การปลูกธัญพืช (ยกเวนขาวและขาวโพด)
การปลูกพืชตระกูลถั่ว
การปลูกถั่วเหลือง
การปลูกพืชที่เมล็ดใหน้ํามัน (ยกเวนถั่วเหลือง)
การปลูกขาว
การปลูกขาวจาว
การปลูกขาวเหนียว
การปลูกพืชผัก แตง และพืชหัว
การปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกินตน
การปลูกพืชผักกินผล รวมถึงแตงชนิดตางๆ
การปลูกพืชผักกินรากและหัวใตดิน
การปลูกพืชผักจําพวกรากและหัวทีใ่ หสตารชและอินนูลินสูง (ยกเวนมันสําปะหลัง)
การปลูกมันสําปะหลัง
การเพาะเห็ด
การปลูกพืชผักอื่นๆ
การปลูกออย
การปลูกยาสูบ
การปลูกพืชเสนใย
การปลูกฝาย
การปลูกพืชเสนใยอืน่ ๆ
การปลูกพืชลมลุกชนิดอื่นๆ
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
การปลูกพืชลมลุกที่ใชเปนอาหารสัตว (ยกเวนขาวโพดเลี้ยงสัตว)
การปลูกกลวยไม

01111
01112
01113
01114
01115
0112
01121
01122
0113
01131
01132
01133
01134
01135
01136
01139
0114 01140
0115 01150
0116
01161
01169
0119
01191
01192
01193
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01194
01199
012
0121 01210
0122
01221
01222
01223
01224
01225
01226
01227
01228
01229
0123
01231
01239
0124
01241
01249
0125
01251
01252
01259
0126
01261
01262
01269
0127
01271
01272
01279

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การปลูกไมดอกอื่นๆ (ยกเวนกลวยไม)
การปลูกพืชลมลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การปลูกพืชยืนตน
การปลูกองุน
การปลูกไมผลเมืองรอนและกึ่งรอน
การปลูกสับปะรด
การปลูกทุเรียน
การปลูกลําไย
การปลูกมะมวง
การปลูกกลวย
การปลูกมังคุด
การปลูกเงาะ
การปลูกลิ้นจี่
การปลูกไมผลเมืองรอนและกึ่งรอนอื่นๆ
การปลูกไมผลตระกูลสม
การปลูกสม
การปลูกไมผลตระกูลสมอื่นๆ
การปลูกไมผลตระกูลแอปเปล และไมผลชนิดเมล็ดแข็ง
การปลูกไมผลตระกูลแอปเปล
การปลูกไมผลชนิดเมล็ดแข็งอื่นๆ
การปลูกไมผลยืนตน ไมผลที่มีตนเปนพุม และไมผลเปลือกแข็งที่กินได
การปลูกไมผลเปลือกแข็งที่กนิ ได
การปลูกไมผลที่มีตนเปนพุม
การปลูกไมผลยืนตนอืน่ ๆ
การปลูกไมยืนตนที่ใหน้ํามัน
การปลูกปาลมน้ํามัน
การปลูกมะพราว
การปลูกไมยืนตนอื่นๆ ที่ใหน้ํามัน
การปลูกพืชทีน่ ําไปทําเครื่องดื่ม
การปลูกชา
การปลูกกาแฟ
การปลูกพืชอื่นๆ ที่นําไปทําเครื่องดื่ม
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0128
01281
01282
01289
0129
01291
01292
01299
013

0130
01301
01302

014
0141
01411
01412
01419
0142 01420
0143 01430
0144
01441
01442
0145 01450
0146
01461
01462
01463
01469
0149
01491
01492
01493

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การปลูกพืชทีน่ ําไปทําเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ
การปลูกพริก
การปลูกพริกไทย
การปลูกพืชอื่นๆ ที่นําไปทําเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ
การปลูกพืชยืนตนประเภทอื่นๆ
การปลูกตนยางพารา
การปลูกพืชทีใ่ ชในการถักสาน
การปลูกพืชยืนตนประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การทําสวนไมประดับและการขยายพันธุพชื
การทําสวนไมประดับ
การขยายพันธุพืช
การเลี้ยงสัตว
การเลี้ยงโคและกระบือ
การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ
การเลี้ยงกระบือนมและกระบือเนื้อ
การเลี้ยงโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ
การเลี้ยงมา ลา ลอ มาลอ และสัตวอื่นๆ ที่คลายกัน
การเลี้ยงอูฐ
การเลี้ยงแกะและแพะ
การเลี้ยงแกะ
การเลี้ยงแพะ
การเลี้ยงสุกร
การเลี้ยงสัตวปก
การเลี้ยงไกไข
การเลี้ยงไกเนือ้
การเลี้ยงเปด
การเลี้ยงสัตวปกอื่นๆ
การเลี้ยงสัตวประเภทอื่นๆ
การเลี้ยงนกกระจอกเทศและนกอีมู
การเลี้ยงไหม ผีเสื้อ และแมลง
การเลี้ยงผึ้ง
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015
016

01494
01495
01496
01499
0150 01500
0161
01611
01612
01619
0162

017

01621
01629
0163 01630
0164 01640
0170 01700

หมวดยอย 02
021 0210
022 0220
023 0230
024 0240

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การเลี้ยงนกนางแอน
การทําฟารมงู
การทําฟารมสัตวเลี้ยง (ยกเวนสัตวน้ํา)
การเลี้ยงสัตวประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การทําฟารมผสมผสาน
กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตรและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
กิจกรรมที่สนับสนุนการผลิตพืชผล
การควบคุมแมลงและสัตวศัตรูพืช
การดําเนินการเกี่ยวกับอุปกรณการใหน้ําและเครื่องมือชลประทานทางการเกษตร
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการผลิตพืชผล
กิจกรรมที่สนับสนุนการเลี้ยงสัตว
กิจกรรมที่สนับสนุนการแพรพันธุสัตว
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการเลี้ยงสัตว
กิจกรรมหลังการเก็บเกีย่ วพืชผล
การจัดการเมล็ดพันธุเพื่อการขยายพันธุ
การลาสัตว การดักสัตว และกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

02100
02200
02300
02400

การปาไมและการทําไม
วนวัฒนวิทยา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับปาไม
การทําไม
การเก็บหาของปา
การบริการที่สนับสนุนการปาไม

03111
03112
03113
03114
03115
03119

การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การประมง
การประมงทะเล
การจับปลาทะเล
การจับกุงทะเล
การจับปูทะเล
การจับหมึก
การจับหอยทะเล
การประมงทะเลอื่นๆ

หมวดยอย 03
031
0311
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0312
03121
03122
03129
032
0321
03211
03212
03213
03214
03219
0322
03221
03222
03223
03224
03225
03229

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การประมงน้ําจืด
การจับปลาน้ําจืด
การจับกุงน้ําจืด
การประมงน้ําจืดอื่นๆ
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําทะเล
การเพาะเลีย้ งปลาทะเล
การเพาะเลีย้ งกุงทะเล
การเพาะเลีย้ งหอยทะเล
การเพาะเลีย้ งสัตวทะเลสวยงาม
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําทะเลอื่นๆ
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําจืด
การเพาะเลีย้ งปลาน้ําจืด
การเพาะเลีย้ งกุงน้ําจืด
การเพาะเลีย้ งกบ
การเพาะเลีย้ งจระเข
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําจืดสวยงาม
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําจืดอืน่ ๆ

หมวดใหญ B

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน

หมวดยอย 05
051 0510 05100
052 0520 05200

การทําเหมืองถานหินและลิกไนต
การทําเหมืองถานหินคุณภาพสูง
การทําเหมืองลิกไนต

หมวดยอย 06
061 0610 06100
062 0620 06200

การขุดเจาะปโตรเลียมดิบและกาซธรรมชาติ
การขุดเจาะปโตรเลียมดิบ
การขุดเจาะกาซธรรมชาติ

หมวดยอย 07
071 0710 07100
072
0721 07210

การทําเหมืองสินแรโลหะ
การทําเหมืองสินแรเหล็ก
การทําเหมืองสินแรโลหะทีไ่ มใชสินแรเหล็ก (ยกเวนโลหะมีคา)
การทําเหมืองสินแรยูเรเนียมและทอเรียม
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0729

073

07291
07292
07299
0730 07300

หมวดยอย 08
081 0810
08101
08102
08103
08104
089
0891 08910
0892 08920
0893
08931
08932
0899
08991
08999

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การทําเหมืองสินแรโลหะอืน่ ๆ ที่ไมใชสินแรเหล็ก
การทําเหมืองสินแรดีบุก
การทําเหมืองสินแรสังกะสี
การทําเหมืองสินแรโลหะอืน่ ๆ ที่ไมใชสินแรเหล็ก ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การทําเหมืองสินแรโลหะมีคา
การทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่นๆ
การทําเหมืองหิน ทราย และดิน
การทําเหมืองหินที่ใชในการกอสราง
การทําเหมืองหินปูน ยิปซัม ชอลก และโดโลไมต
การขุดกรวดและทราย
การทําเหมืองดิน
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
การทําเหมืองแรที่ใชทําเคมีภัณฑและปุย
การขุตพีต
การทําเหมืองเกลือ
การทําเหมืองเกลือสินเธาว
การทําเหมืองเกลือสมุทร
การทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การทําเหมืองแรรัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ
การทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

หมวดยอย 09
091 0910 09100
099 0990 09900

กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทําเหมืองแร
กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
กิจกรรมที่สนับสนุนการทําเหมืองแรและเหมืองหินอืน่ ๆ

หมวดใหญ C

การผลิต

หมวดยอย 10
101
1011

การผลิตผลิตภัณฑอาหาร
การแปรรูปและการถนอมเนือ้ สัตว
การผลิตเนื้อสัตว (ยกเวนสัตวปก)
การฆาสัตว (ยกเวนสัตวปก)
การผลิตเนื้อสัตว (ยกเวนสัตวปก) สด แชเย็น หรือแชแข็ง

10111
10112
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1012 10120
1013
10131
10132
10133
10134
10139
102
1021
10211
10212
1022
10221
10222
1029
10291
10292
10293
10294
10295
10299
103

1030
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307
10309

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การฆาสัตวปกและการผลิตเนื้อสัตวปกสด แชเย็น หรือแชแข็ง
การผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวและเนื้อสัตวปก
การผลิตเนื้อสัตวและเนื้อสัตวปกที่ทําใหแหง ทําเค็ม หรือรมควัน
การผลิตไสกรอก ลูกชิน้ และผลิตภัณฑอื่นที่คลายกัน ทีท่ ําจากเนื้อสัตวและเนื้อสัตวปก
การผลิตเนื้อสัตวและเนื้อสัตวปกบรรจุกระปอง
การผลิตผลิตภัณฑพลอยไดจากสัตวและสัตวปก
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ จากเนื้อสัตวและเนือ้ สัตวปก
การแปรรูปและการถนอมสัตวน้ํา
การผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําสด แชเย็น หรือแชแข็ง
การผลิตปลาและผลิตภัณฑจากปลาสด แชเย็น หรือแชแข็ง
การผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา (ยกเวนปลา) สด แชเย็น หรือแชแข็ง
การผลิตสัตวน้ําบรรจุกระปอง
การผลิตปลาบรรจุกระปอง
การผลิตสัตวน้ํา (ยกเวนปลา) บรรจุกระปอง
การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรูปอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําทีท่ ําใหแหง รมควัน ทําเค็ม แชน้ําเกลือหรือน้ําสมสายชู
การผลิตไสกรอก ลูกชิ้น และผลิตภัณฑอนื่ ที่คลายกัน ที่ทําจากสัตวน้ํา
การผลิตน้ําปลาและผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ไดจากการหมัก
การผลิตปลาปนสําหรับใชเปนอาหารสัตว
การแปรรูปสาหราย
การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรูปอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การแปรรูปและการถนอมผลไมและผัก
การผลิตผลไมและผักแชแข็ง
การผลิตผลไมและผักบรรจุกระปอง
การผลิตน้ําผลไมและน้ําผัก
การถนอมผลไมและผัก โดยทําใหแหง ทําเค็ม แชในน้ํามันหรือน้ําสมสายชู
การผลิตแยม มารมาเลด และเยลลี
การแปรรูปและการถนอมมันฝรั่ง
การผลิตผลิตภัณฑจากผลไมเปลือกแข็ง (นัท)
การแปรรูปและการถนอมผลไมและผักดวยวิธีอื่นๆ
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
104
1041

105

10411
10412
10413
10414
10419
1042 10420
1049
10491
10499
1050
10501
10502
10503
10504
10505
10509

106
1061
10611
10612
10613
10614
10615
10616
10617
10619
1062
10621
10622

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตน้ํามันและไขมันจากพืชและสัตว
การผลิตน้ํามันพืช (ยกเวนน้ํามันปาลม)
การผลิตน้ํามันถั่วเหลือง
การผลิตน้ํามันรําขาว
การผลิตน้ํามันขาวโพด
การผลิตน้ํามันมะพราว
การผลิตน้ํามันพืชอื่นๆ (ยกเวนน้ํามันปาลม)
การผลิตน้ํามันปาลม
การผลิตน้ํามันและไขมันจากสัตวและผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจากน้าํ มันพืช
การผลิตน้ํามันและไขมันจากสัตว
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจากน้ํามันพืช ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การผลิตผลิตภัณฑนม
การผลิตนมสด นมพาสเจอไรส นมสเตอริไลส นมโฮโมจีไนส และ/หรือยูเอชที
การผลิตนมขนหรือนมผง
การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น
การผลิตโยเกิรตและนมเปรีย้ ว
การผลิตเนย
การผลิตผลิตภัณฑนมอืน่ ๆ
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืช สตารชและผลิตภัณฑจากสตารช
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืช
การสีขาว
การผลิตแปงจากขาว
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีขาวสาลี
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีขาวโพด
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืชชนิดอื่นๆ
การผลิตแปงผสมสําเร็จสําหรับใชทําขนมอบและประกอบอาหารอื่นๆ
การผลิตน้ําธัญพืช
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจากการโม-สีธัญพืช
การผลิตสตารช และผลิตภัณฑจากสตารช
การผลิตมันเสนและมันอัดเม็ด
การผลิตสตารชจากมันสําปะหลัง
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
10623
10629
107
1071
10711
10712
10713
1072
10721
10722
10723
1073
10731
10732
10733
10734
10739
1074
10741
10742
10743
10749
1075
10751
10752
1076
10761
10762
10769
1077
10771
10772

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตสตารชจากขาวโพด ธัญพืช และพืชผักอื่นๆ (ยกเวนมันสําปะหลัง)
การผลิตผลิตภัณฑจากสตารชอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑขนมอบ
การผลิตขนมปง เคก และเพสทรี
การผลิตบิสกิตและขนมปงกรอบที่คลายกัน
การผลิตขนมไทยประเภทอบ
การผลิตน้ําตาล
การผลิตน้ําตาลทรายดิบจากออย
การผลิตน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายบริสุทธิ์
การผลิตน้ําตาลจากพืช (ยกเวนออย)
การผลิตโกโก ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ทําจากน้ําตาล
การผลิตโกโกและผลิตภัณฑจากโกโก
การผลิตช็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต
การผลิตหมากฝรั่ง
การถนอมผลไม ผลไมเปลือกแข็ง เปลือกผลไมและสวนอื่นๆ ของพืชโดยใชน้ําตาล
การผลิตลูกกวาดและขนมอืน่ ๆ ที่ทําจากน้าํ ตาล
การผลิตมะกะโรนี เสนกวยเตี๋ยว และผลิตภัณฑอาหารจําพวกแปงที่คลายกัน
การผลิตพาสตา
การผลิตเสนกวยเตีย๋ ว บะหมี่ วุนเสน
การผลิตผลิตภัณฑอาหารจําพวกแปงชนิดสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป
การผลิตผลิตภัณฑอาหารจําพวกแปงอื่นๆ ที่คลายกัน
การผลิตอาหารสําเร็จรูป
การผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
การผลิตอาหารสําเร็จรูปบรรจุในภาชนะปดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ
การผลิตกาแฟ ชา และสมุนไพรผงสําหรับชงเปนเครื่องดื่ม
การผลิตกาแฟ
การผลิตชา
การผลิตสมุนไพรผงสําหรับชงเปนเครื่องดื่ม
การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจําโตะและเครื่องประกอบอาหาร
การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสําเร็จรูป
การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจําโตะ
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
10773
10774
10775
10779
1079
10791
10792
10793
10794
10795
10796
10799
108

1080
10801
10802

หมวดยอย 11
110
1101
11011
11012
1102
11021
11022
11029
1103 11030
1104
11041
11042
11043
11044
11049

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตซีอิ๊ว
การผลิตผงชูรส
การผลิตเกลือบริโภค
การผลิตเครื่องประกอบอาหารอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ
การผลิตขนมไทยและขนมพืน้ เมือง (ยกเวนขนมอบ)
การผลิตซุปและอาหารชนิดพิเศษ
การผลิตอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่เนาเสียงาย
การผลิตน้ําแข็งเพื่อการบริโภค
การผลิตผลิตภัณฑจากไข
การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป
การผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวเลี้ยง
การผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับปศุสัตว
การผลิตเครื่องดื่ม
การผลิตเครื่องดื่ม
การตม การกลั่น และการผสมสุรา
การผลิตสุรากลั่น
การผลิตสุราผสม
การผลิตไวน
การผลิตไวนองุน
การผลิตไวนผลไม (ยกเวนองุน)
การผลิตไวนอนื่ ๆ
การผลิตมอลตและสุราที่ทําจากขาวมอลต
การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําแรและน้ําดื่มบรรจุขวดประเภทอื่นๆ
การผลิตน้ําดื่มบริสุทธิ์และน้ําแรบรรจุขวด
การผลิตน้ําอัดลมและโซดา
การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชา และชาชงสมุนไพรพรอมดืม่
การผลิตเครื่องดื่มใหพลังงาน รวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร
การผลิตเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไมมีแอลกอฮอล
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
หมวดยอย 12
120 1200
12001
12002
12009
หมวดยอย 13
131
1311
13111
13112
13113
1312
13121
13122
13129
1313
13131
13132
13139
139
1391 13910
1392
13921
13922
13929
1393 13930
1394 13940
1399
13991
13992
13999

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ
การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ
การบมและการอบใบยาสูบ
การผลิตบุหรี่และซิการ
การผลิตผลิตภัณฑยาสูบและผลิตภัณฑที่ใชแทนยาสูบอื่นๆ (ยกเวนบุหรี่และซิการ)
การผลิตสิง่ ทอ
การปนดาย การทอ และการแตงสําเร็จสิ่งทอ
การเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอ
การเตรียมเสนใยสิ่งทอ
การปนดายจากเสนใยธรรมชาติ
การปนดายจากเสนใยประดิษฐ
การทอผา
การทอผาจากเสนใยธรรมชาติ
การทอผาจากเสนใยประดิษฐ
การทอผาจากเสนใยอื่นๆ
การแตงสําเร็จสิ่งทอ
การขจัดไขมันและสิ่งสกปรก การฟอกขาว และการยอมสี
การพิมพซิลคสกรีน
การแตงสําเร็จสิ่งทอดวยวิธีอื่นๆ
การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ
การผลิตผาจากการถักนิตและโครเชต
การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูป (ยกเวนเครื่องแตงกาย)
การผลิตเครื่องนอน ผาที่ใชบนโตะอาหาร หองน้ํา และหองครัว
การผลิตผลิตภัณฑจากผาใบและผาอื่นๆ ที่คลายกัน
การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูปอื่นๆ (ยกเวนเครื่องแตงกาย)
การผลิตพรมและสิ่งปูพื้นที่ทาํ จากสิ่งทอ
การผลิตเชือก เชือกเสนใหญ ตาขาย แห และอวน
การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การผลิตผาชนิดไมทอ
การผลิตสิ่งทอชนิดใชในทางอุตสาหกรรม
การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
หมวดยอย 14
141
1411

142
143

14111
14112
14113
14114
14115
14116
1412 14120
1413
14131
14139
1420 14200
1430
14301
14302

หมวดยอย 15
151

152

1511 15110
1512
15121
15122
15129
1520
15201
15202
15203
15204
15209

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย
การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย (ยกเวนเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว)
การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย (ยกเวนรานตัดเย็บเสื้อผา)
การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ใชในงานอุตสาหกรรม วิชาชีพ นักเรียน และนักศึกษา
การผลิตเสื้อผาชั้นนอก
การผลิตเสื้อผาชั้นใน
การผลิตเสื้อผาเด็กออน
การผลิตเสื้อผากีฬา
การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายจากหนัง
รานตัดเย็บเสื้อผา
การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแตงกาย
การผลิตหมวกและเครื่องสวมศีรษะ
การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแตงกายอื่นๆ
การผลิตสิ่งของที่ทําจากขนสัตว
การผลิตเครื่องแตงกายที่ทําจากการถักนิตและโครเชต
การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ทําจากการถักนิตและโครเชต
การผลิตถุงเทา ถุงนอง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ ที่ทําจากการถักนิตและโครเชต
การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
การฟอกและตกแตงหนังฟอก การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ อาน และเครื่อง
ลากเทียมสัตว การตกแตงและยอมสีขนสัตว
การฟอกและตกแตงหนังฟอก การตกแตงและยอมสีขนสัตว
การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ และสิง่ ที่คลายกัน อานและเครื่องลากเทียมสัตว
การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ และสิง่ ที่คลายกัน
การผลิตเครื่องลากเทียมสัตวและของเลนสัตว
การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทําจากหนังฟอกหรือหนังอัด
การผลิตรองเทา
การผลิตรองเทาหนัง
การผลิตรองเทายาง
การผลิตรองเทาไม
การผลิตรองเทากีฬา
การผลิตรองเทาอื่นๆ
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
หมวดยอย 16
161

1610
16101
16102

162
1621 16210
1622 16220
1623 16230
1629
16291
16292
16299
หมวดยอย 17
170
1701

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก (ยกเวนเฟอรนิเจอร) การผลิตสิง่ ของจาก
ฟางและวัสดุถกั สานอื่นๆ
การเลื่อยไมและการไสไม
การเลื่อยไม
การอบและการอัดน้ํายาไม
การผลิตผลิตภัณฑจากไม ไมกอก ฟาง และวัสดุถักสาน
การผลิตแผนไมบางและแผนไมที่คลายกัน
การผลิตผลิตภัณฑไมทใี่ ชในการกอสรางและประกอบอาคาร
การผลิตภาชนะบรรจุที่ทาํ จากไม
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากไม การผลิตสิ่งของที่ทําจากไมกอก ฟาง และวัสดุถักสาน
การผลิตเครื่องใชในบานที่ทาํ จากไมและไมกอก
การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากฟางและวัสดุถักสาน
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากไมและไมกอก ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น

17091
17092
17099

การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง
การผลิตเยื่อกระดาษ
การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก และการผลิตบรรจุภัณฑทที่ ํา
จากกระดาษและกระดาษแข็ง
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง
การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากกระดาษชนิดใชในครัวเรือนและสุขอนามัย
การผลิตอุปกรณเครื่องเขียนจากกระดาษ
การผลิตผลิตภัณฑอนื่ ๆ ที่ทาํ จากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในทีอ่ ื่น

18111
18112
18119

การพิมพและการผลิตซ้ําสื่อบันทึกขอมูล
การพิมพและกิจกรรมบริการที่เกี่ยวของกับการพิมพ
การพิมพ
การพิมพหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร
การพิมพฉลาก
การพิมพอื่นๆ

17011
17012
1702 17020
1709

หมวดยอย 18
181
1811
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
1812

182

18121
18122
1820 18200

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมบริการที่เกี่ยวของกับการพิมพ
การบริการกอนการพิมพ
การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพิมพ
การผลิตซ้ําสื่อบันทึกขอมูล

หมวดยอย 19
191 1910 19100
192 1920
19201
19202
19209

การผลิตถานโคกและผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม
การผลิตถานโคก
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากโรงกลั่นปโตรเลียม
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม

หมวดยอย 20
201

การผลิตเคมีภณ
ั ฑและผลิตภัณฑเคมี
การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ปุยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน พลาสติกและยาง
สังเคราะหขั้นตน
การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน
การผลิตกาซชนิดใชในงานอุตสาหกรรม
การผลิตสียอมและสีผง
การผลิตเคมีภัณฑอนินทรียอ ื่นๆ ขั้นมูลฐาน
การผลิตเอทานอลและเอสเทอร
การผลิตเคมีภัณฑอินทรียอื่นๆ ขั้นมูลฐาน
การผลิตปุยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน
การผลิตปุยเคมี
การผลิตสารประกอบไนโตรเจน
การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะหขั้นตน
การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นตน
การผลิตยางสังเคราะหขั้นตน
การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่นๆ
การผลิตยาปราบศัตรูพืชและผลิตภัณฑเคมีอื่นๆ ทางการเกษตร
การผลิตสี น้ํามันชักเงาและสารเคลือบที่คลายกัน หมึกพิมพ และน้ํามันทาไม
การผลิตสี น้ํามันชักเงาและสารเคลือบที่คลายกัน และน้าํ มันทาไม
การผลิตหมึกพิมพ

2011
20111
20112
20113
20114
20115
2012
20121
20122
2013
20131
20132
202
2021 20210
2022
20221
20222
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
2023
20231
20232
2029

203

20291
20292
20293
20294
20299
2030 20300

หมวดยอย 21
210 2100
21001
21002
หมวดยอย 22
221
2211
22111
22112
2219
22191
22192
22193
22199
222
2221 22210
2222 22220
2223 22230

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตสบูและสารซักฟอก ผลิตภัณฑเคมีที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา น้ําหอม
และเครื่องประทินโฉม
การผลิตสบูและสารซักฟอก ผลิตภัณฑเคมีที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา
การผลิตน้ําหอม เครื่องสําอาง และเครื่องประทินโฉม
การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การผลิตวัตถุระเบิด
การผลิตกาวและเยลาติน
การผลิตน้ํามันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล)
การผลิตผลิตภัณฑเคมีที่ใชในการถายรูป
การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การผลิตเสนใยประดิษฐ
การผลิตเภสัชภัณฑ เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑจากพืชและสัตวที่ใชรักษาโรค
การผลิตเภสัชภัณฑ เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑจากพืชและสัตวที่ใชรักษาโรค
การผลิตเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค
การผลิตผลิตภัณฑจากพืชและสัตวที่ใชรกั ษาโรค
การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑยาง
การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง
การผลิตยางนอกและยางใน
การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง
การผลิตผลิตภัณฑยางอืน่ ๆ
การผลิตยางแผน แทง กอน และรูปทรงตางๆ
การผลิตน้ํายางขน
การผลิตสิ่งของเครื่องใชดานสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทําจากยาง
การผลิตผลิตภัณฑยางอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑที่ใชในการกอสราง/ประกอบอาคารทีท่ ําจากพลาสติก
การผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกกึง่ สําเร็จรูปและสําเร็จรูป
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
2229
22291
22292
22299
หมวดยอย 23
231 2310
23101
23102
23103
23109
239
2391 23910
2392
23921
23922
23923
23929
2393
23931
23932
23933
23939
2394
23941
23942
2395
23951
23952
23953
23954
23959

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกอืน่ ๆ
การผลิตเครื่องใชบนโตะอาหาร ในครัว และในหองน้ํา ที่ทําจากพลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส
การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากแรอโลหะ
การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว
การผลิตแกว/กระจกแผน
การผลิตภาชนะบรรจุและเครื่องใชบนโตะอาหารที่ทําจากแกว
การผลิตไฟเบอรกลาส
การผลิตผลิตภัณฑแกวอืน่ ๆ
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากแรอโลหะ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทีอ่ ื่น
การผลิตผลิตภัณฑวัสดุทนไฟ
การผลิตวัสดุกอ สรางที่ทําจากดินเหนียว
การผลิตอิฐ
การผลิตกระเบื้องปูพื้นและแผนเซรามิก
การผลิตเครื่องสุขภัณฑเซรามิก
การผลิตวัสดุกอ สรางอื่นๆ ที่ทําจากดินเหนียว
การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดพอรชเลนและผลิตภัณฑเซรามิกอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหารทีท่ ําจากเซรามิก
การผลิตผลิตภัณฑประติมากรรมและของประดับตกแตงที่ทําจากเซรามิก
การผลิตฉนวนไฟฟาและอุปกรณติดตั้ง ซึ่งใชเปนฉนวนที่ทําจากเซรามิก
การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดพอรชเลนและผลิตภัณฑเซรามิกอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภท
ไวในที่อื่น
การผลิตปูนซีเมนต ปูนไลม (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร
การผลิตปูนซีเมนต
การผลิตปูนไลม (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร
การผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต ปูนซีเมนต และปูนปลาสเตอร
การผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตที่ใชในงานกอสราง
การผลิตผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรที่ใชในงานกอสราง
การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
การผลิตผลิตภัณฑไฟเบอรซีเมนต
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากคอนกรีต ปูนซีเมนต และปูนปลาสเตอร
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
2396
23961
23969
2399
23991
23992
23999
หมวดยอย 24
241 2410
24101
24102
24103
24109
242

2420
24201
24202
24203
24204
24209

243
2431
24311
24312
2432 24320
หมวดยอย 25
251
2511
25111
25112

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การตัด การขึน้ รูป และการแตงสําเร็จหิน
การผลิตผลิตภัณฑหนิ ที่ใชในการกอสราง
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากหิน
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากแรอโลหะ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การผลิตผลิตภัณฑขัดถู
การผลิตวัสดุที่เปนฉนวนจากแร
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากแรอโลหะ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน
การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐานในขั้นตนและขัน้ กลาง
การผลิตเหล็กและเหล็กกลาแผน
การผลิตหลอด ทอ โฟรไฟลกลวง และอุปกรณติดตั้งที่เกี่ยวของ ทีท่ ําจากเหล็กกลา
การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐานอื่นๆ
การผลิตโลหะมีคาและโลหะอื่นๆ ที่ไมใชเหล็กขั้นมูลฐาน
การผลิตโลหะมีคาขั้นมูลฐาน
การผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑอะลูมิเนียมขั้นมูลฐาน
การผลิตสังกะสี ตะกั่ว และดีบุก และผลิตภัณฑของของดังกลาว ขั้นมูลฐาน
การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑทองแดงขัน้ มูลฐาน
การผลิตโลหะอื่นๆ ที่ไมใชเหล็กขั้นมูลฐาน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การหลอโลหะ
การหลอเหล็กและเหล็กกลา
การหลอเหล็ก
การหลอเหล็กกลา
การหลอโลหะที่ไมใชเหล็กและเหล็กกลา
การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ (ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ)
การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะ ถังน้ําขนาดใหญ ที่เก็บกักน้ํา และเครื่อง
กําเนิดไอน้ํา
การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะ
การผลิตโครงสรางโลหะสําหรับใชในงานกอสราง
การผลิตอาคารสําเร็จรูปที่มีโลหะเปนสวนประกอบหลัก
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
25113
25119
2512
25121

252

25122
25129
2513 25130
2520
25201
25209

259
2591 25910
2592
25921
25922
2593
25931
25932
25939
2594
25941
25949
2595
25951
25952
2599
25991
25992
25993
25999

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตประตู หนาตาง บานเลื่อน ประตูรั้ว และผลิตภัณฑที่คลายกันที่ทําจากโลหะ
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีโครงสรางเปนโลหะ
การผลิตถังน้ําขนาดใหญ ที่เก็บกักน้ํา และภาชนะบรรจุที่ทําจากโลหะ
การผลิตหมอน้ํา (boiler) สําหรับการทําความรอนจากสวนกลาง และเครื่องกระจาย
ความรอน
การผลิตภาชนะบรรจุกาซอัดหรือกาซเหลวที่ทําจากโลหะ
การผลิตถังน้ําขนาดใหญ ที่เก็บกักน้ํา และภาชนะบรรจุอื่นๆ ที่ทําจากโลหะ
การผลิตเครื่องกําเนิดไอน้ํา (ยกเวนหมอน้ํา (boiler) สําหรับการทําความรอนจากสวนกลาง)
การผลิตอาวุธและกระสุน
การผลิตกระสุนและระเบิด
การผลิตอาวุธหนัก อาวุธปน และอาวุธอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่นๆ และกิจกรรมการบริการงานโลหะ
การผลิตผลิตภัณฑโลหะโดยวิธีการตี การกด การตอกพิมพ และการมวนขึ้นรูปโลหะ
รวมถึงกรรมวิธีโลหะผง
การตกแตงและการเคลือบโลหะ การกลึงกัดไสโลหะ
การตกแตงและการเคลือบโลหะ
การกลึงกัดไสโลหะ
การผลิตของใชชนิดมีคม เครื่องมือที่ใชงานดวยมือ และเครื่องโลหะทั่วไป
การผลิตของใชชนิดมีคม
การผลิตกุญแจและบานพับ
การผลิตเครื่องมือที่ใชงานดวยมือและเครื่องโลหะทั่วไปอื่นๆ
การผลิตถัง กระปอง ถังกลมขนาดใหญ และภาชนะบรรจุที่คลายกันที่ทําจากโลหะ
การผลิตถังกลมขนาดใหญและภาชนะบรรจุที่คลายกันทีท่ ําจากโลหะ
การผลิตกระปองโลหะและบรรจุภัณฑอนื่ ๆ ที่ทําจากโลหะ
การผลิตของที่ทําจากลวด โซ สปริง สลักเกลียว และตะปูควง
การผลิตลวด เคเบิล และของที่ทําจากลวด
การผลิตโซ สปริง สลักเกลียว และตะปูควง
การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตเครื่องสุขภัณฑที่ทาํ จากโลหะ
การผลิตเครื่องใชในครัวทีท่ ําจากโลหะ
การผลิตตูนิรภัยและเครื่องใชสํานักงานที่ทําจากโลหะ (ยกเวนเฟอรนิเจอร)
การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

47
หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
หมวดยอย 26
261 2610
26101
26102
26103
26104
26109
262

2620
26201
26202
26203
26209

263

2630
26301
26302
26303
26309

264

2640
26401
26402
26403
26409

265
2651
26511
26512
2652
26521
26529

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตผลิตภัณฑคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร
การผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส
การผลิตชิ้นสวนอุปกรณแสดงภาพ
การผลิตตัวเก็บประจุและตัวตานทานอิเล็กทรอนิกส
การผลิตแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส
การผลิตอุปกรณกึ่งตัวนําและวงจรรวม
การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
การผลิต/ประกอบคอมพิวเตอร
การผลิตอุปกรณจัดเก็บขอมูล
การผลิตจอคอมพิวเตอร
การผลิตอุปกรณตอพวงอื่นๆ
การผลิตอุปกรณสื่อสาร
การผลิตโทรศัพทและโทรสารแบบใชสาย
การผลิตอุปกรณสื่อสารแบบไรสาย
การผลิตอุปกรณสื่อสารที่ใชในการรับ/สงสัญญาณทางวิทยุและโทรทัศน
การผลิตอุปกรณสื่อสารอื่นๆ
การผลิตเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือน
การผลิตเครื่องรับโทรทัศน
การผลิตเครื่องรับวิทยุ เครื่องเลน บันทึก และทําสําเนาเสียงและภาพ
การผลิตไมโครโฟน ลําโพง และเครื่องขยายเสียง
การผลิตเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ชนิดใชในครัวเรือน
การผลิตเครื่องอุปกรณทใี่ ชในการวัด การทดสอบ การนํารอง และการควบคุม รวมถึง
นาฬิกา
การผลิตเครื่องอุปกรณที่ใชในการวัด การทดสอบ การนํารอง และการควบคุม
การผลิตเครื่องอุปกรณที่ใชในการวัด การทดสอบ การนํารอง และการควบคุม (ยกเวน
ที่ใชในทางอุตสาหกรรม)
การผลิตเครื่องอุปกรณที่ใชในการวัด การทดสอบ และการควบคุมกระบวนการผลิต
ในทางอุตสาหกรรม
การผลิตนาฬิกา
การผลิตนาฬิกา
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีเครื่องนาฬิกาประกอบอยู
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
266
267

268

2660 26600
2670
26701
26702
26703
2680 26800

หมวดยอย 27
271 2710

272
273

274

275

279

27101
27102
27103
2720 27200
2731 27310
2732 27320
2733 27330
2740
27401
27409
2750
27501
27502
27503
2790
27901
27902
27909

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟาทางการแพทยและทางกายภาพบําบัด
การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและอุปกรณถายภาพ
การผลิตเลนสที่ใชในทางทัศนศาสตร
การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร (ยกเวนเลนสที่ใชในทางทัศนศาสตร)
การผลิตอุปกรณถายภาพและถายภาพยนตร
การผลิตสื่อแมเหล็กและสื่อเชิงแสง
การผลิตอุปกรณไฟฟา
การผลิตมอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และอุปกรณควบคุมและ
จายไฟฟา
การผลิตมอเตอรไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟา
การผลิตหมอแปลงไฟฟา
การผลิตอุปกรณควบคุมและจายไฟฟา
การผลิตแบตเตอรี่และหมอสะสมไฟฟา
การผลิตสายไฟและอุปกรณการเดินสายไฟฟา
การผลิตเคเบิลใยแกวนําแสง
การผลิตสายไฟและเคเบิลอืน่ ๆ ชนิดใชในทางอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา
การผลิตอุปกรณการเดินสายไฟฟา
การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง
การผลิตหลอดไฟฟา
การผลิตอุปกรณไฟฟาอืน่ ๆ สําหรับใหแสงสวาง
การผลิตเครื่องใชในครัวเรือน
การผลิตเครื่องใชไฟฟาชนิดใชในครัวเรือน (ยกเวนชนิดที่ใหความรอน)
การผลิตเครื่องใชไฟฟาชนิดใชในครัวเรือนที่ใหความรอน
การผลิตเครื่องใชในการประกอบอาหารและใหความรอนชนิดใชในครัวเรือนที่ไมใช
ไฟฟา
การผลิตอุปกรณไฟฟาอืน่ ๆ
การผลิตเครื่องจายไฟฟาสํารอง
การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับใหสัญญาณ
การผลิตอุปกรณไฟฟาอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
หมวดยอย 28
281
2811 28110
2812 28120
2813
28131
28132
2814 28140
2815 28150
2816 28160
2817 28170
2818 28180
2819
28191
28199
282
2821
28211
28219
2822
28221
28229
2823 28230
2824 28240
2825 28250
2826
28261
28269
2829
28291

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทัว่ ไป
การผลิตเครื่องยนตและเครื่องกังหัน (ยกเวน เครื่องยนตที่ใชกับอากาศยาน ยานยนต
และ จักรยานยนต)
การผลิตเครื่องอุปกรณควบคุมกําลังของไหล
การผลิตเครื่องสูบ คอมเพรสเซอร กอก และวาลวอื่นๆ
การผลิตเครื่องสูบและคอมเพรสเซอรอื่น ๆ
การผลิตกอกและวาลวอื่น ๆ
การผลิตตลับลูกปน เกียร และอุปกรณทใี่ ชขับเคลื่อน
การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่องพนหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา
การผลิตเครื่องอุปกรณที่ใชสาํ หรับยกและขนยาย
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใชสํานักงาน (ยกเวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง)
การผลิตเครื่องมือที่ใชงานดวยมือชนิดใชกําลังขับเคลื่อน
การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใชงานทั่วไป
การผลิตเครื่องทําความเย็น
การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใชงานทั่วไป ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะอยาง
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเกษตรและการปาไม
การผลิตแทรกเตอรที่ใชในการเกษตร
การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใชในการเกษตรและการปาไม
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือกล
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการขึ้นรูปโลหะ
การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานโลหะกรรม
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมืองแร เหมืองหิน และการกอสราง
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตสิ่งทอ เสื้อผา เครื่องแตงกาย และเครื่องหนัง
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเตรียม ปน ทอ และถักนิตสิ่งทอ
การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใชในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแตงกาย และเครือ่ งหนัง
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะอยางอื่นๆ
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
28292
28299
หมวดยอย 29
291 2910
29101
29102
29103
29104
29109
292

2920
29201
29202
29203

293

2930
29301
29302
29309

หมวดยอย 30
301
3011
3012
302 3020
303 3030
304 3040
309
3091

30110
30120
30200
30300
30400

30911
30912
3092
30921
30922
3099 30990

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตพลาสติกและยาง
การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานเฉพาะอยางอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งพวง
การผลิตยานยนต
การผลิตเครื่องยนตสําหรับยานยนต
การผลิตรถยนตสวนบุคคล
การผลิตรถกระบะ 1 ตัน
การผลิตยานยนตอื่นๆ ที่ใชเพื่อการโดยสาร
การผลิตยานยนตอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การผลิตตัวถังยานยนต การผลิตรถพวงและรถกึ่งพวง
การผลิตตัวถังยานยนต
การผลิตรถพวงและรถกึ่งพวง
การผลิตตูคอนเทนเนอร
การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมสําหรับยานยนต
การผลิตที่นั่งภายในยานยนต
การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับยานยนต
การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมอื่นๆ สําหรับยานยนต
การผลิตอุปกรณขนสงอื่นๆ
การตอเรือ
การตอเรือใหญและสิ่งกอสรางลอยน้ํา
การตอเรือที่ใชเพื่อความสําราญและการกีฬา
การผลิตหัวรถจักรและตูสําหรับขนสงทางรถไฟและรถราง
การผลิตอากาศยาน ยานอวกาศ และเครื่องจักรที่เกีย่ วของ
การผลิตยานยนตทางการทหารเพื่อใชในการสูรบ
การผลิตอุปกรณขนสง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตจักรยานยนต
การผลิตจักรยานยนต
การผลิตเครื่องยนต ชิ้นสวนและอุปกรณเสริมสําหรับจักรยานยนต
การผลิตรถจักรยานและรถสําหรับคนพิการ
การผลิตรถจักรยาน
การผลิตรถสําหรับคนพิการ
การผลิตอุปกรณขนสงอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
หมวดยอย 31
310 3100
31001
31002
31003
31009
หมวดยอย 32
321
3211

322

323

324

325

329

32111
32112
32113
3212 32120
3220
32201
32209
3230
32301
32302
32303
32309
3240
32401
32402
32409
3250
32501
32502
3290
32901
32902
32903

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตเฟอรนิเจอร
การผลิตเฟอรนิเจอร
การผลิตเฟอรนิเจอรไม
การผลิตเฟอรนิเจอรโลหะ
การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน
การผลิตเฟอรนิเจอรอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย เครื่องประดับอัญมณี และสิ่งของที่เกี่ยวของ
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยแทและสิ่งของที่เกี่ยวของ
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยและโลหะมีคา
การผลิตสิ่งของเครื่องใชจากเพชรพลอยและโลหะมีคา
การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวของ
การผลิตเครื่องดนตรี
การผลิตเครื่องดนตรีไทย
การผลิตเครื่องดนตรีอื่นๆ
การผลิตเครื่องกีฬา
การผลิตลูกบอลที่ใชในการกีฬา
การผลิตกระดานโตคลื่นและเครื่องอุปกรณกฬี าทางน้ํา
การผลิตอุปกรณกฬี าตกปลา
การผลิตเครื่องกีฬาอื่นๆ
การผลิตเกมและของเลน
การผลิตของเลนที่มีลอ
การผลิตตุกตา
การผลิตเกมและของเลนอื่นๆ
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณในทางการแพทยและทางทันตกรรม
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณในทางการแพทย
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณในทางทันตกรรม
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตไมกวาดและแปรง
การผลิตอุปกรณเครื่องเขียน
การผลิตเครื่องอุปกรณดานความปลอดภัย
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32904
32909
หมวดยอย 33
331
3311 33110
3312
33121
33122
3313
33131
33132
33133
3314
33141
33142
33149
3315

332

33151
33152
33159
3319 33190
3320 33200

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตดอกไมและตนไมประดิษฐ
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การซอมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ
การซอมผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ เครื่องจักร และอุปกรณ
การซอมผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ
การซอมเครื่องจักร
การซอมเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไป
การซอมเครื่องจักรที่ใชงานเฉพาะอยาง
การซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณท่ใี ชในทางทัศนศาสตร
การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณเพื่อการวัด การทดสอบ การนํารอง และการควบคุม
การซอมและบํารุงรักษาเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟาทางการแพทยและทางกายภาพบําบัด
การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและอุปกรณถา ยภาพ
การซอมอุปกรณไฟฟา
การซอมมอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และอุปกรณเพื่อการจาย
และควบคุมกระแสไฟฟา
การซอมหมอสะสมไฟฟาและแบตเตอรี่
การซอมอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
การซอมอุปกรณขนสง (ยกเวนยานยนต)
การซอมเรือ
การซอมอากาศยาน
การซอมอุปกรณขนสงอื่นๆ (ยกเวนยานยนต)
การซอมอุปกรณอื่นๆ
การติดตั้งเครือ่ งจักรและอุปกรณชนิดใชในทางอุตสาหกรรม

หมวดใหญ D

ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ

หมวดยอย 35
351 3510

ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ
การผลิต การสง และการจายไฟฟา
การผลิตและการสงไฟฟา
การจายไฟฟา
การผลิตกาซ การจายเชื้อเพลิงกาซผานทอหลัก
การผลิตกาซ
การจายเชื้อเพลิงชนิดกาซผานทอ

35101
35102
352

3520
35201
35202
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353

3530
35301
35302

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การจัดหาไอน้าํ และระบบปรับอากาศ
การผลิตน้ําแข็งชนิดไมใชเพือ่ การบริโภค
การจัดหาไอน้าํ และระบบปรับอากาศ (ยกเวนการผลิตน้าํ แข็งชนิดไมใชเพื่อการบริโภค)

หมวดใหญ E

การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้าํ เสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล

หมวดยอย 36
360 3600

การเก็บกักน้ํา การจัดหาน้ํา และการจายน้ํา
การเก็บกักน้ํา การจัดหาน้ํา และการจายน้าํ
การเก็บกักน้ํา
การจัดหาน้ําและการจายน้ําสําหรับใชในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผานระบบประปา
การจัดหาน้ําและการจายน้ําสําหรับใชในการเกษตร
การจัดหาน้ําและการจายน้ําอื่นๆ

36001
36002
36003
36009
หมวดยอย 37
370 3700 37000

การจัดการน้ําเสีย
การจัดการน้ําเสีย

หมวดยอย 38

การเก็บรวบรวมของเสีย การบําบัด และการกําจัดของเสีย รวมถึงการนําของเสีย
กลับมาใชใหม
การเก็บรวบรวมของเสีย
การเก็บรวบรวมของเสียที่ไมเปนอันตราย
การเก็บรวบรวมของเสียที่เปนอันตราย
การบําบัดและการกําจัดของเสีย
การบําบัดและการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตราย
การบําบัดและการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายโดยการฝงกลบอยางถูกสุขอนามัย
การบําบัดและการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายโดยการเผาดวยเตาเผาขยะ
การบําบัดและการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายโดยวิธชี ีวภาพ
การบําบัดและการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายโดยวิธอี ื่นๆ
การบําบัดและการกําจัดของเสียที่เปนอันตราย
การบําบัดและการกําจัดกากสารกัมมันตรังสี
การบําบัดและการกําจัดของเสียที่เปนอันตราย (ยกเวนกากสารกัมมันตรังสี)
การนําวัสดุทใี่ ชแลวกลับมาใชใหม

381
3811 38110
3812 38120
382
3821
38211
38212
38213
38219
3822

383

38221
38222
3830 38300

หมวดยอย 39
390 3900 39000

กิจกรรมการบําบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ
กิจกรรมการบําบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ
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รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หมวดใหญ F

การกอสราง

หมวดยอย 41
410 4100

การกอสรางอาคาร
การกอสรางอาคาร
การกอสรางอาคารที่อยูอาศัย
การกอสรางอาคารที่ไมใชที่อยูอาศัย

41001
41002
หมวดยอย 42
421 4210
42101
42102
422

4220
42201
42202

429

4290
42901
42909

หมวดยอย 43
431
4311 43110
4312 43120
432
4321 43210
4322
43221
43222
43223
4329
43291
43299
433 4330
43301
43302

งานวิศวกรรมโยธา
การกอสรางถนนและทางรถไฟ
การกอสรางถนน สะพาน และอุโมงค
การกอสรางทางรถไฟและรถใตดิน
การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค
การกอสรางโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ํา น้ํามัน และกาซ
การกอสรางโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับไฟฟาและการสื่อสาร
การกอสรางโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ
การกอสรางทางน้ํา ทาเรือ เขื่อน และโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับน้ํา
การกอสรางโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
งานกอสรางเฉพาะทาง
การรื้อถอนและการเตรียมสถานที่กอสราง
การรื้อถอน
การเตรียมสถานที่กอสราง
กิจกรรมการติดตั้งไฟฟา ระบบทอ และสิ่งกอสรางอื่นๆ
การติดตั้งระบบไฟฟา
การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน และระบบปรับอากาศ
การติดตั้งระบบประปาและระบายน้าํ
การติดตั้งระบบทําความรอน
การติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
การติดตั้งสิ่งกอสรางอื่นๆ
การติดตั้งฉนวน
การติดตั้งสิ่งกอสรางอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ
การติดตั้งสวนประกอบอาคารและอุปกรณตกแตงภายใน
การปูพื้นและผนัง
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43303
43309
439

4390
43901
43909

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การทาสี
การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณอื่นๆ
กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอื่นๆ
การกอสรางฐานราก รวมถึงการตอกเสาเข็ม
กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

หมวดใหญ G

การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต

หมวดยอย 45
451 4510

45401
45402
45403
45404
45405

การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต
การขายยานยนต
การขายยานยนตใหมชนิดรถยนตน่งั สวนบุคคล รถกระบะ รถตู และรถขนาดเล็กที่
คลายกัน
การขายยานยนตใหมชนิดรถบรรทุกและยานยนตหนักอื่นๆ
การขายยานยนตเกาชนิดรถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ รถตู และรถขนาดเล็กที่
คลายกัน
การขายยานยนตเกาชนิดรถบรรทุกและยานยนตหนักอื่นๆ
การบํารุงรักษาและซอมยานยนต
การบํารุงรักษาและซอมระบบเครื่องยนตและชิ้นสวนยานยนต
การซอมตัวถัง ประตู หนาตาง และอื่นๆ ที่คลายกัน
การบํารุงรักษายานยนตทวั่ ไป
การขายชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของยานยนต
การขายสงชิ้นสวนและอุปกรณเสริมใหมของยานยนต
การขายปลีกชิน้ สวนและอุปกรณเสริมใหมของยานยนต
การขายสงและปลีกชิ้นสวนและอุปกรณเสริมเกาของยานยนต
การขาย การบํารุงรักษาและซอมจักรยานยนต ชิ้นสวนและอุปกรณเสริมที่เกี่ยวของ
การขายจักรยานยนต
การขายสงชิ้นสวนและอุปกรณเสริมใหมของจักรยานยนต
การขายปลีกชิน้ สวนและอุปกรณเสริมใหมของจักรยานยนต
การขายสงและปลีกชิ้นสวนและอุปกรณเสริมเกาของจักรยานยนต
การบํารุงรักษาและซอมจักรยานยนต

46101

การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต)
การขายสงโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
การขายสงวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตวมีชวี ิต โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง

45101
45102
45103
45104
452

4520
45201
45202
45203

453

4530
45301
45302
45303

454

4540

หมวดยอย 46
461 4610
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46102
46103
46104
46105
46106
46107
46108
46109
462

4620
46201
46202
46203
46204
46205
46206
46209

463
4631
46311
46312
46313
46314
46315
46316
46317
46318
46319

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การขายสงอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
การขายสงสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา เครื่องหนัง และของใชในครัวเรือน โดยไดรับ
คาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
การขายสงคอมพิวเตอรและซอฟตแวร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม โดย
ไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
การขายสงเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
การขายสงเชื้อเพลิง สินแร และโลหะ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
การขายสงวัสดุกอสราง เครื่องโลหะ และอุปกรณระบบทอ โดยไดรับคาตอบแทน
หรือตามสัญญาจาง
การขายสงสินคาเฉพาะอยางอื่นๆ โดยไดรบั คาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
การขายสงสินคาทั่วไป โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
การขายสงวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตวมีชีวิต
การขายสงขาวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ
การขายสงพืชน้ํามันที่ใชในการผลิตน้ํามันพืช
การขายสงยาสูบที่ยังไมเปนผลิตภัณฑสาํ เร็จรูป
การขายสงสัตวมีชีวิต
การขายสงดอกไม ตนไม และเมล็ดพันธุพ ืช
การขายสงอาหารปศุสัตว
การขายสงวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตร
การขายสงอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
การขายสงอาหาร
การขายสงเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว
การขายสงปลาและผลิตภัณฑสัตวน้ํา
การขายสงผักและผลไม
การขายสงผลิตภัณฑนม
การขายสงขาวและผลิตภัณฑที่ไดจากโรงสีขาว
การขายสงผลิตภัณฑขนมอบ ไข น้ํามันและไขมันทีใ่ ชในการบริโภค
การขายสงน้ําตาล ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ทําจากน้ําตาล
การขายสงกาแฟ ชา โกโก
การขายสงผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
4632
46321
46322
46323
464
4641
46411
46412
46413
46414
46415
4642
46421
46422
4643
46431
46432
46433
46434
46439
4644
46441
46442
46443
4649
46491
46492
46493
46494
46495
46499

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การขายสงเครื่องดื่มและยาสูบ
การขายสงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
การขายสงเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
การขายสงผลิตภัณฑยาสูบ
การขายสงของใชในครัวเรือน
การขายสงสิ่งทอ เสื้อผา และรองเทา
การขายสงดายและผา
การขายสงของใชในครัวเรือนที่ทําจากสิ่งทอ
การขายสงอุปกรณตัดเย็บ
การขายสงเสื้อผา
การขายสงรองเทา
การขายสงเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือน
การขายสงเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือน (ยกเวนอุปกรณไฟฟา
สําหรับใหแสงสวาง)
การขายสงอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง
การขายสงสินคาวัฒนธรรมและนันทนาการ
การขายสงหนังสือ หนังสือพิมพ และเครือ่ งเขียน
การขายสงสื่อบันทึกภาพและเสียงที่บันทึกขอมูลแลว
การขายสงเครื่องกีฬา
การขายสงเกมและของเลน
การขายสงสินคาอื่นๆ ดานวัฒนธรรมและนันทนาการ
การขายสงสินคาทางเภสัชกรรมและทางการแพทย เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม
การขายสงสินคาทางเภสัชกรรมและทางการแพทย
การขายสงเครื่องหอม
การขายสงเครื่องสําอางและเครื่องประทินโฉม
การขายสงของใชในครัวเรือนอื่นๆ
การขายสงอุปกรณถายภาพและทัศนศาสตร
การขายสงนาฬิกา เครื่องประดับเพชรพลอย
การขายสงเครื่องหนังและเครื่องใชสําหรับการเดินทาง
การขายสงเฟอรนิเจอรชนิดใชในครัวเรือน
การขายสงเครื่องดินเผา เครื่องแกว และเครื่องครัว
การขายสงของใชในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
465
4651 46510
4652
46521
46522
4653 46530
4659
46591
46592
46593
46594
46599
466
4661
46611
46612
46613
46614
4662
46621
46622
4663
46631
46632
46633
46634
46639
4669
46691
46692

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การขายสงเครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใช
การขายสงคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง และซอฟตแวร
การขายสงอุปกรณและชิ้นสวนทางอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
การขายสงอุปกรณและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
การขายสงโทรศัพทและอุปกรณโทรคมนาคม
การขายสงเครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องใชทางการเกษตร
การขายสงเครื่องจักรและอุปกรณอื่นๆ
การขายสงอุปกรณการขนสง (ยกเวน ยานยนต จักรยานยนต และรถจักรยาน)
การขายสงเครื่องจักรและอุปกรณงานวิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร และงานกอสราง
การขายสงเครื่องจักรและอุปกรณชนิดใชในงานอุตสาหกรรม
การขายสงเครื่องจักร อุปกรณ และเฟอรนเิ จอรชนิดใชในสํานักงาน
การขายสงเครื่องจักรและอุปกรณอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การขายสงสินคาเฉพาะประเภทอื่นๆ
การขายสงเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงกาซ รวมถึงผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
การขายสงเชื้อเพลิงแข็ง
การขายสงเชื้อเพลิงเหลว
การขายสงเชื้อเพลิงกาซ
การขายสงผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม
การขายสงโลหะและสินแรโลหะ
การขายสงสินแรเหล็กและโลหะที่ไมใชเหล็ก
การขายสงเหล็ก เหล็กกลา และโลหะที่ไมใชเหล็กขั้นมูลฐาน
การขายสงวัสดุกอสราง เครื่องโลหะ เครื่องอุปกรณและวัสดุสําหรับระบบทอและ
ระบบทําความรอน
การขายสงอิฐ หิน ปูน ทราย และผลิตภัณฑคอนกรีต
การขายสงไมและผลิตภัณฑจากไมแปรรูปขั้นตน
การขายสงสี น้ํามันชักเงา และแลกเกอร
การขายสงอุปกรณระบบทอและเครื่องสุขภัณฑ
การขายสงวัสดุกอสรางอื่นๆ
การขายสงของเสียและเศษวัสดุ และผลิตภัณฑอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การขายสงเคมีภัณฑทางอุตสาหกรรม
การขายสงปุยและเคมีภณ
ั ฑทางการเกษตร

59
หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม

469

46693
46694
46695
46699
4690 46900

หมวดยอย 47
471
4711
47111
47112
47113
47114
4719 47190
472
4721
47211
47212
47213
47214
47215
47219
4722

473
474

47221
47222
4723 47230
4730 47300
4741
47411
47412
47413
4742 47420

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การขายสงยางพาราและพลาสติกขั้นตน
การขายสงบรรจุภัณฑชนิดใชในทางอุตสาหกรรม
การขายสงของเสียและเศษวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหม
การขายสงผลิตภัณฑอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การขายสงสินคาทั่วไป
การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต)
รานขายปลีกสินคาทั่วไป
รานขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เปนสินคาหลัก
ซุปเปอรมารเก็ต
ดิสเคาทสโตร/ซุปเปอรเซ็นเตอร/ไฮเปอรมารเก็ต
รานสะดวกซื้อ/มินิมารท
รานขายของชํา
รานขายปลีกสินคาทั่วไปอื่นๆ
รานขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
รานขายปลีกอาหาร
รานขายปลีกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว
รานขายปลีกปลาและผลิตภัณฑสัตวน้ํา
รานขายปลีกผักและผลไม
รานขายปลีกขาว
รานขายปลีกผลิตภัณฑขนมอบ
รานขายปลีกอาหารอื่นๆ
รานขายปลีกเครื่องดื่ม
รานขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
รานขายปลีกเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
รานขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบ
รานขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต
รานขายปลีกอุปกรณสารสนเทศและอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
รานขายปลีกคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง ซอฟตแวร และอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
รานขายปลีกคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
รานขายปลีกเครื่องเลนวีดิโอเกมและซอฟตแวรสําเร็จรูป
รานขายปลีกอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
รานขายปลีกอุปกรณภาพและเสียง
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
475
4751
47511
47512
47513
4752
47521
47522
47523
47524
47525
4753 47530
4759
47591
47592
47593
47594
47595
47599
476
4761
47611
47612
4762 47620
4763 47630
4764 47640
4769
47691
47699

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
รานขายปลีกอุปกรณอื่นๆ ชนิดใชในครัวเรือน
รานขายปลีกสิ่งทอ
รานขายปลีกผา
รานขายปลีกของใชในครัวเรือนที่ทําจากผา
รานขายปลีกอุปกรณตัดเย็บ
รานขายปลีกเครื่องโลหะ สี และกระจก
รานขายปลีกเครื่องโลหะ
รานขายปลีกสี น้ํามันชักเงา และแลกเกอร
รานขายปลีกอุปกรณระบบทอและเครื่องสุขภัณฑ
รานขายปลีกวัสดุกอสรางอื่นๆ
รานขายปลีกวัสดุกอสรางหลายชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณและเครื่องมือชนิดนําไปใช
ทํางานไดดว ยตัวเอง
รานขายปลีกพรม สิ่งปูพื้น วัสดุปดผนังและปูพื้น
รานขายปลีกเครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร อุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง และของ
ใชอื่นๆ ในครัวเรือน
รานขายปลีกเฟอรนิเจอรชนิดใชในครัวเรือน
รานขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่องแกว และเครื่องครัว
รานขายปลีกอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง
รานขายปลีกเครื่องดนตรีและอุปกรณทเี่ กี่ยวของ
รานขายปลีกเครื่องใชไฟฟาชนิดใชในครัวเรือน
รานขายปลีกของใชอื่นๆ ในครัวเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
รานขายปลีกสินคาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รานขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ และเครื่องเขียน
รานขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร
รานขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใชสํานักงาน
รานขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพ
รานขายปลีกเครื่องกีฬา
รานขายปลีกเกมและของเลน
รานขายปลีกสินคาอื่นๆ ดานวัฒนธรรมและนันทนาการ
รานขายปลีกผลิตภัณฑงานฝมือคนไทยและของที่ระลึก
รานขายปลีกสินคาอื่นๆ ดานวัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
477
4771
47711
47712
47713
4772
47721
47722
47723
4773
47731
47732
47733
47734
47735
47739
4774
47741
47742
47743
47744
47745
47749
478
4781
47811
47812
47813
4782
47821
47822

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
รานขายปลีกสินคาประเภทอืน่ ๆ
รานขายปลีกเสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง
รานขายปลีกเสื้อผา
รานขายปลีกรองเทา
รานขายปลีกเครื่องหนัง
รานขายปลีกสินคาทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ เครื่องหอม และเครือ่ งประทินโฉม
รานขายปลีกสินคาทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ
รานขายปลีกเครื่องหอม
รานขายปลีกเครื่องสําอางและเครื่องประทินโฉม
รานขายปลีกสินคาใหมอื่นๆ
รานขายปลีกนาฬิกา แวนตา และอุปกรณถา ยภาพ
รานขายปลีกเครื่องประดับเพชรพลอย
รานขายปลีกดอกไม ตนไม และอุปกรณที่เกี่ยวของ
รานขายปลีกสัตวเลี้ยงและอุปกรณที่เกีย่ วของ
รานขายปลีกกาซบรรจุถัง ถานไม และเชือ้ เพลิงอื่นๆ สําหรับใชในครัวเรือน
รานขายปลีกสินคาใหมอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
รานขายปลีกสินคาใชแลว
รานขายปลีกโบราณวัตถุ
รานขายปลีกเสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง ที่ใชแลว
รานขายปลีกคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ใชแลว
รานขายปลีกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือนที่ใชแลว
รานขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร ที่ใชแลว
รานขายปลีกสินคาใชแลวอืน่ ๆ
การขายปลีกบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑยาสูบ บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกอาหารบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกสินคาสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกสิ่งทอบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกเสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง บนแผงลอยและตลาด
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
4789
47891
47892
47893
47894
47895
47896
47897
47899
479
4791
47911
47912
4799
47991
47999

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การขายปลีกสินคาอื่นๆ บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือนบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกสินคาทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม
บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกนาฬิกา แวนตา เครื่องประดับเพชรพลอย บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกดอกไม ตนไม สัตวเลี้ยง และอาหารสัตวเลี้ยง บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกสินคาอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกโดยไมมีราน
การขายปลีกโดยการรับสั่งสินคาทางไปรษณีย โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท และทาง
อินเตอรเนต
การขายปลีกโดยการรับสั่งสินคาทางไปรษณีย โทรทัศน วิทยุ และโทรศัพท
การขายปลีกทางอินเตอรเน็ต
การขายปลีกโดยไมมีรานดวยวิธีอื่นๆ
การขายตรง
การขายปลีกโดยไมมีรานดวยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

หมวดใหญ H

การขนสงและสถานที่เก็บสินคา

หมวดยอย 49
491
4911 49110
4912 49120
492 4920
49201
49202
49203
49204
49209

การขนสงทางบกและการขนสงทางทอลําเลียง
การขนสงทางรถไฟ
การขนสงผูโดยสารทางรถไฟระหวางเมือง
การขนสงสินคาทางรถไฟ
การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทาง
การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทางระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดอืน่
การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทางระหวางจังหวัด
การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทางในชนบท
การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทางอื่นๆ
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
493

494

4931 49310
4932
49321
49322
49329
4933
49331
49332
49333
49334
49339
4940 49400

หมวดยอย 50
501
5011
50111
50112
50119
5012
50121
50122
502
5021
50211
50212
50219
5022
50221
50222

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การขนสงทางบกอื่นๆ
การขนสงผูโดยสารในเขตเมืองและปริมณฑล (ยกเวนทางรถโดยสารประจําทาง)
การขนสงผูโดยสารทางบกอื่นๆ
การขนสงผูโดยสารโดยรถยนตรับจาง/แท็กซี่
การขนสงผูโดยสารโดยรถสามลอเครื่องและจักรยานยนตรับจาง
การขนสงผูโดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
การขนสงสินคาทางถนน
การขนสงสินคาแชเย็นหรือแชแข็งทางถนน
การขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมทางถนน
การขนสงของเหลวหรือกาซ (ยกเวนกาซธรรมชาติ) ทางถนน
การขนสงสินคาที่บรรจุในตูค อนเทนเนอรทางถนน
การขนสงสินคาอื่นๆ ทางถนน
การขนสงทางทอลําเลียง
การขนสงทางน้ํา
การขนสงทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเล
การขนสงผูโดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเล
การขนสงผูโดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเลโดยเรือโดยสารขามฟาก
การขนสงผูโดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเลโดยเรือทัศนาจรหรือเรือสําราญ
การขนสงผูโดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเลโดยเรืออื่นๆ
การขนสงสินคาทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเล
การขนสงสินคาทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเล
การบริการลากและดันเรือ/สิ่งกอสรางลอยน้ํา ที่ดําเนินการทางทะเลและตามแนวชายฝง
ทะเล
การขนสงทางน้ําภายในประเทศ
การขนสงผูโดยสารทางน้ําภายในประเทศ
การขนสงผูโดยสารทางน้ําภายในประเทศโดยเรือโดยสารขามฟาก
การขนสงผูโดยสารทางน้ําภายในประเทศโดยเรือทัศนาจรหรือเรือสําราญ
การขนสงผูโดยสารทางน้ําภายในประเทศโดยเรืออื่นๆ
การขนสงสินคาทางน้ําภายในประเทศ
การขนสงสินคาทางน้ําภายในประเทศ
การบริการลากและดันเรือ/สิ่งกอสรางลอยน้ํา ที่ดําเนินการทางน้ําภายในประเทศ
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
หมวดยอย 51
511 5110
51101
51102
512

5120
51201
51202

หมวดยอย 52
521 5210
52101
52102
52109
522
5221
52211
52212
52213
52214
52219
5222
52221
52229
5223
52231
52239
5224
52241
52242
5229
52291
52292

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การขนสงทางอากาศ
การขนสงผูโดยสารทางอากาศ
การขนสงผูโดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลา
การขนสงผูโดยสารทางอากาศที่ไมมีตารางเวลา
การขนสงสินคาทางอากาศ
การขนสงสินคาทางอากาศที่มีตารางเวลา
การขนสงสินคาทางอากาศที่ไมมีตารางเวลา
กิจกรรมคลังสินคาและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนสง
กิจกรรมคลังสินคาและการจัดเก็บสินคา
กิจกรรมคลังสินคาและการจัดเก็บสินคาแชเย็นหรือแชแข็ง
กิจกรรมคลังสินคาและการจัดเก็บสินคาธัญพืช
กิจกรรมคลังสินคาและการจัดเก็บสินคาอืน่ ๆ
กิจกรรมที่สนับสนุนการขนสง
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนสงทางบก
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนสงทางรถไฟ
กิจกรรมบริการสถานีรถโดยสาร
กิจกรรมบริการสถานที่จอดยานพาหนะ
กิจกรรมบริการรถยก
กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสงทางบก
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนสงทางน้ํา
การดําเนินงานของทาเรือ (ยกเวนการขนถายสินคา)
กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสงทางน้ํา
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนสงทางอากาศ
การดําเนินงานของสนามบิน (ยกเวนการขนถายสินคา)
กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสงทางอากาศ
การขนถายสินคา
การขนถายสินคา
การขนถายสัมภาระ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสง
กิจกรรมการบริหารจัดการดานการขนสงและสถานที่เก็บสินคา
กิจกรรมตัวแทนรับจัดการสงสินคาและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดําเนินพิธีการศุลกากร)
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
52293
52299

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมบริการบรรจุหีบหอเพื่อการขนสง
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

หมวดยอย 53
531 5310 53100
532 5320 53200

กิจกรรมไปรษณียและการรับสงพัสดุภัณฑ
กิจกรรมไปรษณียแ ละการรับสงพัสดุภัณฑของรัฐ
กิจกรรมไปรษณียแ ละการรับสงพัสดุภัณฑที่มิใชของรัฐ

หมวดใหญ I

ที่พักแรมและบริการดานอาหาร

หมวดยอย 55
551 5510

ที่พักแรม
ที่พักแรมระยะสั้น
โรงแรมและรีสอรท
เกสตเฮาส
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
ที่พักแรมระยะสั้นอื่นๆ สําหรับนักเดินทาง/นักทองเทีย่ ว
ลานตั้งคายพักแรม ที่จอดรถพวง และที่ตั้งที่พักแบบเคลือ่ นที่
ที่พักแรมประเภทอื่นๆ
การบริการหองพักหรือที่พกั อาศัยสําหรับนักเรียน/นักศึกษา
การบริการที่พกั แรมประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น

552
559

55101
55102
55103
55109
5520 55200
5590
55901
55909

หมวดยอย 56
561 5610
56101
56102
56103
562

563

5621 56210
5629
56291
56292
56299
5630
56301
56302

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การบริการอาหาร
การบริการอาหารในภัตตาคาร/รานอาหาร
การบริการอาหารบนแผงลอยและตลาด
การบริการอาหารแบบเคลื่อนที่
การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่และการบริการอาหารประเภทอื่นๆ
การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
การบริการอาหารประเภทอืน่ ๆ
การบริการอาหารสําหรับธุรกิจขนสง
การดําเนินงานของโรงอาหาร
การบริการอาหารประเภทอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
การบริการเครื่องดื่ม
การบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนหลักในราน
การบริการเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลเปนหลักในราน
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
56303
56304

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การบริการเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด
การบริการเครื่องดื่มแบบเคลือ่ นที่

หมวดใหญ J

ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร

หมวดยอย 58
581
5811

การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพร
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือ นิตยสาร และงานอื่นๆ
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือ
การจัดพิมพจาํ หนายหรือเผยแพรตาํ ราเรียน พจนานุกรม และสารานุกรม ลงบนสื่อตางๆ
(ยกเวนทางออนไลน)
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรโบรชัวร ใบปลิว และสิ่งพิมพอื่นๆ ทีค่ ลายกัน ลงบน
สื่อตางๆ (ยกเวนทางออนไลน)
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือออนไลน
การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ําหนังสือเพื่อจําหนายหรือเผยแพร
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรนามานุกรมและรายการชื่อ-ที่อยูทางไปรษณีย
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรนามานุกรมและรายการชื่อ-ที่อยูทางไปรษณียล งบน
สื่อตางๆ (ยกเวนทางออนไลน)
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรนามานุกรมและรายการชื่อ-ที่อยูทางไปรษณียผาน
ทางออนไลน
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือพิมพลงบนสื่อตางๆ (ยกเวนทางออนไลน)
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรวารสารและนิตยสารลงบนสื่อตางๆ (ยกเวนทางออนไลน)
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร ออนไลน
การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ําหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร เพื่อจําหนายหรือเผยแพร
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรงานอื่นๆ
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรงานอื่นๆ ลงบนสื่อตางๆ (ยกเวนทางออนไลน)
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรงานอื่นๆ ผานทางออนไลน
การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ํางานอื่นๆ เพื่อจําหนายหรือเผยแพร
การจัดทําซอฟตแวรสําเร็จรูป
การจัดทําซอฟตแวรเกมสําเร็จรูป
การจัดทําซอฟตแวรสําเร็จรูป (ยกเวนซอฟตแวรเกมสําเร็จรูป)
การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ําซอฟตแวรสําเร็จรูปเพื่อจําหนายหรือเผยแพร

58111
58112
58113
58114
5812
58121
58122
5813
58131
58132
58133
58134
5819
58191
58192
58193
582

5820
58201
58202
58203
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
หมวดยอย 59
591
5911
59111
59112
5912
59121
59122
59129
5913
59131
59132

592

5914 59140
5920
59201
59202
59203

หมวดยอย 60
601 6010
60101
60102
602

6020
60201
60202
60203

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตภาพยนตร วีดิทัศน และรายการโทรทัศน การบันทึกเสียงลงบนสื่อ
และการจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรดนตรี
กิจกรรมที่เกีย่ วของกับภาพยนตร วีดิทัศน และรายการโทรทัศน
การผลิตภาพยนตร วีดิทัศน และรายการโทรทัศน
การผลิตภาพยนตรและวีดิทศั น
การผลิตรายการโทรทัศน
กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร วิดีทศั น และรายการโทรทัศน
การบริการตัดตอภาพและเสียง
การบริการทําคอมพิวเตอรกราฟฟก แอนิเมชั่น และเทคนิคพิเศษ
กิจกรรมอื่นๆ ภายหลังการผลิตภาพยนตร วิดีทัศน และรายการโทรทัศน
การเผยแพรภาพยนตร วีดิทศั น และรายการโทรทัศน
การเผยแพรภาพยนตร วีดิทศั น และรายการโทรทัศน
การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ําภาพยนตร วีดิทศั น และรายการโทรทัศน เพื่อจําหนายหรือ
เผยแพร
การฉายภาพยนตร
การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรดนตรี
การบันทึกเสียงลงบนสื่อ
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรดนตรี
การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ําดนตรี เพื่อจําหนายหรือเผยแพร
การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียง
การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเวนทางออนไลน)
การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงผานทางออนไลน
การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน
การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน โดยไมตองสมัครสมาชิก
(ยกเวนทางออนไลน)
การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน โดยสมัครสมาชิก
(ยกเวนทางออนไลน)
การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศนผานทางออนไลน

68
หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
หมวดยอย 61
611 6110
61101
61102
61109
612

6120
61201
61202
61209

613

6130
61301
61302

619

6190 61900

หมวดยอย 62
620
6201
62011
62012
6202
62021
62022
62023
6209 62090

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การโทรคมนาคม
การโทรคมนาคมแบบใชสาย
การบริการอินเทอรเน็ตแบบใชสาย
การบริการจัดสงรายการโทรทัศน/วิทยุผานสายเคเบิล
การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบใชสาย
การโทรคมนาคมแบบไรสาย
การบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
การบริการอินเทอรเน็ตแบบไรสาย
การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบไรสาย
การโทรคมนาคมผานดาวเทียม
การบริการจัดสงรายการโทรทัศน/วิทยุผานดาวเทียม
การโทรคมนาคมผานดาวเทียม (ยกเวนการบริการจัดสงรายการโทรทัศน/วิทยุผา น
ดาวเทียม)
การโทรคมนาคมอื่นๆ
การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร การใหคาํ ปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ
การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร การใหคาํ ปรึกษาเกีย่ วกับคอมพิวเตอร และกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ
การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรตามวัตถุประสงคของผูใช
การจัดทําโปรแกรมเว็บเพจและเครือขายตามวัตถุประสงคของผูใช
การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรตามวัตถุประสงคของผูใช (ยกเวนโปรแกรมเว็บเพจ
และเครือขาย)
การใหคําปรึกษาเกีย่ วกับคอมพิวเตอรและการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
คอมพิวเตอร
การใหคําปรึกษาดานฮารดแวร
การใหคําปรึกษาดานซอฟตแวร
การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกดานคอมพิวเตอร
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรอื่นๆ
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
หมวดยอย 63
631
6311
63111
63112
6312 63120
639
6391
63911
63912
6399 63990

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การบริการสารสนเทศ
การประมวลผลขอมูล การจัดการและการใหเชาพืน้ ที่บนเครื่องแมขาย และกิจกรรมที่
เกี่ยวของ รวมถึงเวบทา
การประมวลผลขอมูล การจัดการและการใหเชาพืน้ ที่บนเครื่องแมขาย และกิจกรรมที่
เกี่ยวของ
การบริหารจัดการและประมวลผลขอมูล
การจัดการและการใหเชาพืน้ ที่บนเครื่องแมขาย
เวบทา
การบริการสารสนเทศอื่นๆ
กิจกรรมสํานักขาว
กิจกรรมสํานักขาวสื่อสิ่งพิมพ
กิจกรรมสํานักขาวสื่อโสตทัศน
การบริการสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่

หมวดใหญ K

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

หมวดยอย 64
641
6411 64110
6419
64191
64192
64193
64194
64195
642 6420
64201
64202
643 6430
64301
64302
64309

กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเวนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ)
ตัวกลางทางเงินตรา
ธนาคารกลาง
ตัวกลางทางเงินตราอื่นๆ
ธนาคารพาณิชย
บริษัทเงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร
ธนาคารพาณิชยเฉพาะกิจ
สหกรณที่เปนตัวกลางทางการเงิน
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเปนหลัก
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไมไดลงทุนในธุรกิจการเงินเปนหลัก
ทรัสต กองทุน และกิจกรรมทางการเงินอืน่ ๆ ที่คลายกัน
กองทุน
ทรัสต
กิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่คลายกับทรัสตและกองทุน
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
649
6491
64911
64912
64913
6492
64921
64922
64923
64924
64925
64929
6499
64991
64992
64999
หมวดยอย 65

652
653

กิจกรรมบริการทางการเงินอืน่ ๆ (ยกเวนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ)
สัญญาเชาทางการเงิน
สัญญาเชาทางการเงินสําหรับยานยนต
สัญญาเชาทางการเงินสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณเพือ่ การดําเนินธุรกิจ
สัญญาเชาทางการเงินสําหรับสินคาอุปโภค (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต)
การใหสินเชื่อประเภทอื่นๆ
การใหสินเชื่อเพื่อการคาและการลงทุน
การใหสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
การใหสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยูอาศัย
การบริการบัตรเครดิต
การบริการของโรงรับจํานํา
การใหสินเชื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
กิจกรรมบริการทางการเงินอืน่ ๆ (ยกเวนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ)
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การใหเงินทุนนอกเหนือจากการใหกูยืม
การลงทุนที่เปนกิจกรรมของตนเอง
กิจกรรมบริการทางการเงินอืน่ ๆ (ยกเวนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ)
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่

65110
65120
65200
65300

การประกันภัย การประกันภัยตอ และกองทุนบําเหน็จบํานาญ (ยกเวนการประกันสังคม
ภาคบังคับ)
การประกันภัย
การประกันชีวติ
การประกันวินาศภัย
การประกันภัยตอ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ

66111
66112
66113

กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงิน (ยกเวนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ)
การบริหารงานดานตลาดการเงิน
การบริหารงานตลาดเงินและตลาดทุน
การบริหารงานตลาดอนุพันธ
การบริการควบคุมดูแลการบริหารงานตลาดการเงิน

651
6511
6512
6520
6530

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หมวดยอย 66
661
6611
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
6612
66121
66122
66123
6619
66191
66192
66193
66199
662

663

6621 66210
6622
66221
66222
6629 66290
6630
66301
66302

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและตราสารอนุพันธ
กิจกรรมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
กิจกรรมนายหนาซื้อขายตราสารอนุพันธ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการบริการทางการเงิน
การบริการใหคําปรึกษาทางการเงิน
การประมวลผลและการเรียกชําระเงินสําหรับธุรกรรมทางการเงิน
การบริการดูแลและรักษาหลักทรัพย
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการใหบริการทางการเงิน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
กิจกรรมสนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
การประเมินความเสี่ยงภัยและมูลคาความเสียหาย
กิจกรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย
กิจกรรมของตัวแทนและนายหนาประกันชีวิต
กิจกรรมของตัวแทนและนายหนาประกันวินาศภัย
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
การจัดการกองทุน
การจัดการกองทุนและพอรตการลงทุน (ยกเวนกองทุนบําเหน็จบํานาญ)
การจัดการกองทุนบําเหน็จบํานาญ

หมวดใหญ L

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย

หมวดยอย 68
681 6810

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองหรือเชาจากผูอ ื่น
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองเพือ่ การอยูอาศัย
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัย
การใหเชาและการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองหรือเชาจาก
ผูอื่นเพื่อการอยูอาศัย
การใหเชาและการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองหรือเชาจาก
ผูอื่น ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
กิจรรมของตัวแทนอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง

68101
68102
68103
68104
682

6820
68201
68202
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หมวดใหญ M

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค

หมวดยอย 69
691 6910 69100
692 6920 69200

กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี
กิจกรรมทางกฎหมาย
กิจกรรมการบัญชี การทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษาดานภาษี

หมวดยอย 70
701 7010 70100
702 7020
70201
70202
70209

กิจกรรมของสํานักงานใหญและการบริการใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการ
กิจกรรมของสํานักงานใหญ
การบริการใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการ
การบริการใหคําปรึกษาดานการสื่อสารประชาสัมพันธ
การบริการใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการทางการเงิน
การบริการใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการอื่นๆ

หมวดยอย 71

กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะหทาง
เทคนิค
กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม และการใหคําปรึกษาดานเทคนิคที่เกี่ยวของ
กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและการใหคําปรึกษาที่เกีย่ วของ
กิจกรรมดานวิศวกรรมและการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของ
กิจกรรมดานธรณีฟสิกส ธรณีวิทยา และการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของ
การทดสอบและวิเคราะหทางเทคนิค
การทดสอบและวิเคราะหองคประกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ
การตรวจสภาพยานยนตทางเทคนิค
การทดสอบและวิเคราะหทางเทคนิคอื่นๆ

711

7110
71101
71102
71103

712

7120
71201
71202
71209

หมวดยอย 72
721 7210

722

72101
72102
72109
7220 72200

หมวดยอย 73
731 7310

732

73101
73102
7320 73200

การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร
การวิจยั และพัฒนาเชิงทดลองดานวิทยาศาสตรธรรมชาติและวิศวกรรม
การวิจยั และพัฒนาเชิงทดลองดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ
การวิจยั และพัฒนาเชิงทดลองดานเทคโนโลยีชีวภาพ
การวิจยั และพัฒนาเชิงทดลองดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ
การวิจยั และพัฒนาเชิงทดลองดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
การโฆษณาและการวิจัยตลาด
การโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา
การวิจยั ตลาดและการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน

73
หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
หมวดยอย 74
741 7410

742
749

74101
74109
7420 74200
7490
74901
74902
74909

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิคอื่นๆ
กิจกรรมการออกแบบเฉพาะดาน
กิจกรรมการออกแบบตกแตงภายใน
กิจกรรมการออกแบบเฉพาะดานอื่นๆ
กิจกรรมการถายภาพ
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
กิจกรรมการแปลและลาม
การบริการใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิคอื่นๆ ซึง่ มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

หมวดยอย 75
750 7500 75000

การบริการรักษาสัตว
การบริการรักษาสัตว

หมวดใหญ N

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน

หมวดยอย 77
771 7710

กิจกรรมการใหเชา
การใหเชายานยนต
การใหเชายานยนตชนิดนั่งสวนบุคคล รถกระบะ รถตู และรถขนาดเล็กที่คลายกัน
การใหเชายานยนตชนิดรถบรรทุกและยานยนตหนักอื่นๆ
การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
การใหเชาเครื่องอุปกรณเพือ่ การนันทนาการและการกีฬา
การใหเชาสื่อบันทึกเสียงและภาพ
การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนอื่นๆ
การใหเชาหนังสือ
การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การใหเชาเครื่องจักร อุปกรณ และสินคาที่จับตองไดอนื่ ๆ
การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางบก (ยกเวนยานยนต)
การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงน้ํา
การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางอากาศ
การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณทางการเกษตรและการปาไม
การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณในการกอสรางและงานวิศวกรรมโยธา
การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณสํานักงาน
การใหเชาเครื่องจักร อุปกรณ และสินคาที่จับตองไดอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

77101
77109
772

773

7721 77210
7722 77220
7729
77291
77299
7730
77301
77302
77303
77304
77305
77306
77309

74
หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
774

7740 77400

หมวดยอย 78
781 7810

782
783

78101
78109
7820 78200
7830 78300

หมวดยอย 79
791

799

7911 79110
7912 79120
7990
79901
79909

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สัญญาเชาดําเนินงานผลิตภัณฑที่มีทรัพยสินทางปญญาหรือผลิตภัณฑที่คลายกัน
(ยกเวนงานทีม่ ีลิขสิทธิ์)
กิจกรรมการจางงาน
กิจกรรมของสํานักงานหรือตัวแทนจัดหางาน
กิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร โทรทัศน และการแสดงอื่นๆ
กิจกรรมของสํานักงานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ
กิจกรรมของสํานักงานหรือตัวแทนจัดหางานชั่วคราว
กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรบุคคลอื่นๆ
กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว การจัดนําเที่ยว การบริการสํารอง และกิจกรรมที่
เกี่ยวของ
กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจทองเที่ยวและการจัดนําเทีย่ ว
กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว
กิจกรรมการจัดนําเที่ยว
กิจกรรมบริการสํารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กิจกรรมของมัคคุเทศก
กิจกรรมบริการสํารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

หมวดยอย 80
801 8010 80100
802 8020 80200
803 8030 80300

การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน
การบริการรักษาความปลอดภัยสวนบุคคล
การบริการระบบรักษาความปลอดภัย
กิจกรรมการสืบสวน

หมวดยอย 81
811 8110 81100
812
8121 81210
8129
81291
81292
81293
81299

กิจกรรมการบริการสําหรับอาคารและภูมิทศั น
กิจกรรมสนับสนุนการอํานวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ
การบริการทําความสะอาด
การบริการทําความสะอาดทัว่ ไปสําหรับอาคาร
การบริการทําความสะอาดสําหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ
การบริการทําความสะอาดพืน้ ผิวภายนอกอาคาร
การบริการทําความสะอาดภายในทีใ่ ชความชํานาญเฉพาะดาน
การบริการฆาเชื้อและกําจัด
การบริการทําความสะอาดสําหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไว
ในที่อื่น
การบริการดูแลและบํารุงรักษาภูมิทัศน

813

8130 81300

75
หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
หมวดยอย 82
821
8211 82110
8219

822
823

82191
82199
8220 82200
8230
82301
82302

829
8291
82911
82912
8292 82920
8299 82990

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การบริการดานการบริหารและสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน และกิจกรรมอื่นๆ
ที่สนับสนุนทางธุรกิจ
การบริการดานการบริหารและสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน
การบริการดานการบริหารสํานักงานแบบเบ็ดเสร็จ
การถายเอกสาร การเตรียมเอกสาร และกิจกรรมเฉพาะดานอืน่ ๆ ที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานสํานักงาน
การถายเอกสาร
การเตรียมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะดานอื่นๆ ที่สนับสนุนการดําเนินงานสํานักงาน
กิจกรรมศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท
การจัดการประชุมและการแสดงสินคา
การจัดการประชุม
การจัดการแสดงสินคา
กิจกรรมบริการสนับสนุนทางธุรกิจ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
กิจกรรมของตัวแทนจัดเก็บเงินและการบริการขอมูลเครดิต
กิจกรรมของตัวแทนจัดเก็บเงิน
กิจกรรมการบริการขอมูลเครดิต
กิจกรรมการบรรจุหีบหอ
กิจกรรมการบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น

หมวดใหญ O

การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ

หมวดยอย 84
841
8411

การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
การบริหารราชการและนโยบายทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
กิจกรรมการบริหารราชการทั่วไป
กิจกรรมการบริหารราชการโดยรวม
กิจกรรมดานการบริการที่สงเสริมภาครัฐโดยรวม
การกําหนดกฎเกณฑเกีย่ วกับกิจกรรมการใหบริการดานสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม
และการบริการทางสังคมอื่นๆ (ยกเวนการประกันสังคม)
การกําหนดกฎเกณฑเกีย่ วกับกิจกรรมการใหบริการดานการศึกษา
การกําหนดกฎเกณฑเกีย่ วกับกิจกรรมการใหบริการดานสุขภาพ
การกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับกิจกรรมการใหบริการดานการเคหะ ชุมชน และสิ่งแวดลอม
การกําหนดกฎเกณฑของกิจกรรมการใหบริการดานกีฬา นันทนาการ วัฒนธรรม และ
ศาสนา

84111
84114
8412
84121
84122
84123
84124

76
หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
8413
84131
84132
84133
84134
84135
84136
84137
842

843

8421 84210
8422 84220
8423
84231
84232
84233
8430 84300

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทางธุรกิจ
การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดาน
การเกษตร การปาไม การประมง และการลาสัตว
การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดาน
เชื้อเพลิงและพลังงาน
การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดาน
การทําเหมืองแร การผลิต และการกอสราง
การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดาน
การขนสงและโทรคมนาคม
การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดาน
การขายสงและการขายปลีก
การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดาน
การทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวของ
การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทัว่ ไป
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ พาณิชย และแรงงาน
การใหบริการแกสังคมโดยรวม
การตางประเทศ
กิจกรรมการปองกันประเทศ
กิจกรรมการดูแลความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน
กิจกรรมของตํารวจ
กิจกรรมของศาลและการบริหารงานยุติธรรม
กิจกรรมอื่นๆ ในการดูแลความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน
การประกันสังคมภาคบังคับ

หมวดใหญ P

การศึกษา

หมวดยอย 85
851 8510

การศึกษา
การศึกษาระดับประถมศึกษา
การศึกษาระดับประถมศึกษาในชั้นเรียนปกติสําหรับเด็กทั่วไป
การศึกษาระดับประถมศึกษาในชั้นเรียนปกติสําหรับเด็กพิการ
การศึกษาระดับประถมศึกษาที่ไมไดสอนในชั้นเรียนปกติ

85101
85102
85103

77
หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
852
8521

853

85211
85212
85213
8522 85220
8530
85301
85302
85303

854

855
856

8541 85410
8542
85421
85422
85423
85429
8549
85491
85492
85493
85494
85495
85496
85497
85499
8550 85500
8560
85601
85602

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาในชัน้ เรียนปกติสําหรับบุคคลทั่วไป
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาในชัน้ เรียนปกติสําหรับผูพิการ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาที่ไมไดสอนในชั้นเรียนปกติ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาทีต่ ่ํากวาปริญญาตรี
การศึกษาระดับปริญญาตรี
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
การศึกษาประเภทอื่นๆ
การศึกษาดานกีฬาและนันทนาการ
การศึกษาดานวัฒนธรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนเตนรํา
กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี
กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ
การศึกษาดานวัฒนธรรมอื่นๆ
การศึกษาประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
กิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมการกวดวิชาทั่วไป
กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสื้อผาและเสริมสวย
กิจกรรมการเรียนการสอนสปาบําบัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนวด
กิจกรรมการเรียนการสอนขับขี่
การศึกษาประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การบริการที่สนับสนุนการศึกษา
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาสําหรับเด็กทั่วไป
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาสําหรับเด็กพิการ
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หมวดใหญ Q

กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห

หมวดยอย 86
861 8610

กิจกรรมดานสุขภาพมนุษย
กิจกรรมโรงพยาบาล
กิจกรรมโรงพยาบาล (ยกเวนโรงพยาบาลเฉพาะทาง)
กิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง
กิจกรรมทางการแพทยและทันตกรรม
กิจกรรมคลินกิ โรคทั่วไป
กิจกรรมคลินกิ โรคเฉพาะทาง
กิจกรรมทางทันตกรรม
กิจกรรมอื่นๆ ดานสุขภาพมนุษย
กิจกรรมดานการพยาบาลและผดุงครรภ
กิจกรรมดานกายภาพบําบัด
กิจกรรมของหองปฏิบัติการทางการแพทย
กิจกรรมอื่นๆ ดานสุขภาพมนุษย ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

86101
86102
862

8620
86201
86202
86203

869

8690
86901
86902
86903
86909

หมวดยอย 87
871 8710 87100
872 8720
87201
87202
87203
873

8730
87301
87302
87303

879

8790
87901
87902
87909

กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พัก
สถานบริการดานการพยาบาลที่ใหที่พัก
กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูพิการทางสติปญญา ผูมีปญหาสุขภาพจิต และผู
ติดยาเสพติด
กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูพิการทางสติปญญา
กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูมีปญ
 หาสุขภาพจิต
กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูติดยาเสพติด
กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูสูงอายุและผูพกิ าร
กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูสูงอายุ
กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกเด็กและเยาวชนทีพ่ ิการ
กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูใหญที่พิการ
กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกบุคคลอื่นๆ
กิจกรรมการใหการดูแลทีใ่ หที่พักแกเด็กและเยาวชน (ยกเวน ที่พกิ าร มีปญหาสุขภาพจิต
และติดยาเสพติด)
กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกหญิงที่ประสบปญหาทางสังคม
กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
หมวดยอย 88
881 8810
88101
88102
889

8890
88901
88909

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พัก
กิจกรรมสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พกั แกผสู ูงอายุและผูพกิ าร
กิจกรรมสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พกั แกผสู ูงอายุ
กิจกรรมสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พกั แกผพู ิการ
กิจกรรมสังคมสงเคราะหอื่นๆ ที่ไมใหที่พกั
กิจกรรรมการดูแลเด็กเวลากลางวัน
กิจกรรมสังคมสงเคราะหอื่นๆ ที่ไมใหที่พกั ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

หมวดใหญ R

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ

หมวดยอย 90
900 9000

กิจกรรมการสรางสรรคศิลปะและความบันเทิง
กิจกรรมการสรางสรรคศิลปะและความบันเทิง
กิจกรรมการสรางสรรคศิลปะ
กิจกรรมดานความบันเทิง

90001
90002
หมวดยอย 91
910
9101

91031
91032

กิจกรรมหองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ
กิจกรรมหองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ
กิจกรรมหองสมุดและหอจดหมายเหตุ
กิจกรรมหองสมุด
กิจกรรมหอจดหมายเหตุ
กิจกรรมพิพิธภัณฑและการดําเนินงานเกีย่ วกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร
กิจกรรมพิพิธภัณฑ
การดําเนินงานเกี่ยวกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร
กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว และการอนุรักษธรรมชาติ
กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว
กิจกรรมการอนุรักษธรรมชาติ

92001
92009

กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค
กิจกรรมการพนันและการเสีย่ งโชค
การดําเนินงานเกี่ยวกับสลากกินแบง
กิจกรรมการพนันและการเสีย่ งโชคอื่นๆ

91011
91012
9102
91021
91022
9103

หมวดยอย 92
920 9200
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
หมวดยอย 93
931
9311
93111
93112
9312 93120
9319
93191
93192
93199
932
9321 93210
9329
93291
93292
93293
93299

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมดานการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ
กิจกรรมดานการกีฬา
การดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกดานการกีฬา
การดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกดานการกีฬา
การดําเนินงานของศูนยฟตเนสและการออกกําลังกายเพือ่ ฝกความยืดหยุนของรางกาย
กิจกรรมสโมสรกีฬา
กิจกรรมอื่นๆ ดานการกีฬา
กิจกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
กิจกรรมของสมาคม/สมาพันธกีฬา
กิจกรรมอื่นๆ ดานการกีฬา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
กิจกรรมดานความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ
กิจกรรมสวนสนุกและธีมปารค
กิจกรรมดานความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
กิจกรรมสวนสาธารณะและชายหาด
กิจกรรมการแสดงโชวเพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ
กิจกรรมการดําเนินงานรานเกมและตูเกมหยอดเหรียญ
กิจกรรมดานความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

หมวดใหญ S

กิจกรรมบริการดานอื่นๆ

หมวดยอย 94
941
9411
9412
942 9420
949
9491
9492
9499

กิจกรรมองคการสมาชิก
กิจกรรมองคการทางธุรกิจ องคการนายจาง และองคการทางวิชาชีพ
กิจกรรมองคการทางธุรกิจและองคการนายจาง
กิจกรรมองคการทางวิชาชีพ
กิจกรรมสหภาพแรงงาน
กิจกรรมองคการสมาชิกอื่นๆ
กิจกรรมองคการทางศาสนา
กิจกรรมองคการทางการเมือง
กิจกรรมองคการสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
กิจกรรมองคการสิทธิมนุษยชน
กิจกรรมสมาคมเยาวชน
กิจกรรมองคการดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา

94110
94120
94200
94910
94920
94991
94992
94993
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หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
94994
94999
หมวดยอย 95
951
9511
9512
952
9521
9522
9523
9524
9529

95110
95120
95210
95220
95230
95240
95291
95292
95293
95294
95295
95299

หมวดยอย 96
961 9610
96101
96102
96103
96104
96109
962

9620
96201
96202
96203

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมสมาคมดานวัฒนธรรมและนันทนาการ
กิจกรรมองคการสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การซอมคอมพิวเตอรและของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
การซอมอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
การซอมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
การซอมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
การซอมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
การซอมเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสในครัวเรือน
การซอมเครื่องใชในครัวเรือนและอุปกรณสําหรับบานและสวน
การซอมรองเทาและเครื่องหนัง
การซอมเฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน
การซอมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนอื่นๆ
การซอมนาฬิกา
การซอมเสื้อผาเครื่องแตงกาย
การซอมรถจักรยาน
การซอมเครื่องดนตรี
การซอมเครื่องกีฬา
การซอมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
กิจกรรมบริการสวนบุคคลอืน่ ๆ
กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสรางสุขภาพรางกาย (ยกเวนกิจกรรมดานการกีฬา)
กิจกรรมสปาและการนวด
กิจกรรมบริการลดน้ําหนัก
กิจกรรมการแตงผม
กิจกรรมการดูแลความงาม แตงเล็บมือและเล็บเทา
กิจกรรมบริการอื่นๆ เพื่อเสริมสรางสุขภาพรางกาย (ยกเวนกิจกรรมดานการกีฬา)
การบริการซักรีดและซักแหง
การบริการซักรีดและซักแหง (ยกเวนโดยเครื่องซักผาชนิดหยอดเหรียญ)
การบริการซักรีดและซักแหง โดยเครื่องซักผาชนิดหยอดเหรียญ
การบริการฟอกและยอมสี

82
หมูใหญ หมูยอย กิจกรรม
963

9630
96301
96302
96303
96304
96305
96309

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมบริการสวนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
การทําศพและกิจกรรมที่เกีย่ วของ
กิจกรรมการดูแลสัตวเลี้ยง
กิจกรรมบริการดวยเครื่องหยอดเหรียญ
กิจกรรมโหราศาสตรและไสยศาสตร
กิจกรรมบริการอาบ อบ นวด และบริการอื่นๆ ที่คลายกัน
กิจกรรมบริการสวนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น

หมวดใหญ T

กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินคาและบริการที่ทําขึ้นเอง
เพื่อใชในครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน

หมวดยอย 97
970 9700 97000

กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล
กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล

หมวดยอย 98

กิจกรรมการผลิตสินคาและบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจําแนก
กิจกรรมไดอยางชัดเจน
กิจกรรมการผลิตสินคาเพือ่ ใชในครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน
กิจกรรมการบริการเพื่อใชในครัวเรือน ซึง่ ไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน

981
982

9810 98100
9820 98200

หมวดใหญ U

กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก

หมวดยอย 99
990 9900

กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก
กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก
กิจกรรมของคณะผูแทนทางการทูตและกงสุลจากประเทศตางๆ
กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิกอืน่ ๆ

99001
99009

ฌ

คําอธิบายการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ซ

หมวดใหญ A เกษตรกรรม การปาไม และการประมง
(หมวดยอย 01 - 03)
ในหมวดใหญนี้ไดแก การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่เปนพืชและสัตว ซึ่งประกอบดวย
กิจกรรมตางๆ ของการเพาะปลูกพืชผล การเลี้ยงสัตวและการเพาะพันธุสัตว การทําไม และการเก็บเกีย่ วพืชผล
รวมทั้งการใชประโยชนจากสัตวและผลผลิตจากสัตว จากฟารมเลี้ยงสัตว หรือจากทีอ่ าศัยอยูตามธรรมชาติ
หมวดยอย 01 การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว การลาสัตว และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวของ
ในหมวดยอยนี้ประกอบดวย กิจกรรมพืน้ ฐาน 2 กิจกรรม คือ การผลิตผลผลิตจากพืชและสัตว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการทําเกษตรอินทรีย1/ การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตวทมี่ ีการตัดแตงพันธุกรรม รวมถึงกิจกรรมดาน
การบริการที่เกี่ยวของกับการเกษตร การลาสัตว การดักสัตว และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
ในหมวดยอยนี้ ไดแยกกิจกรรมการทําฟารมผสมผสานระหวางการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว
เปนอีกหนึ่งหมูใหญ (หมูใ หญ 015) ตามหลักเกณฑการกําหนดกิจกรรมหลัก เนื่องจากมีผูถือครองทําการเกษตร
หลายรายที่ทําการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตวในสัดสวนที่ใกลเคียงกันมาก
จึงไมเหมาะสมที่จะจัดประเภท
กิจกรรมลักษณะนี้ไวทกี่ ารปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตวอยางใดอยางหนึง่
การเตรียมผลผลิตเพื่อนําไปจําหนายในตลาดซื้อขายสินคาเกษตร ถือวาเปนกิจกรรมทางการเกษตร
แตไมรวมถึงการนําผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปตอ (ไดจดั ประเภทไวในหมวดยอย 10 และ 11 (การผลิต
ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดืม่ ) และหมวดยอย 12 (การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ))
ยกเวน
− การสรางคันดินกั้นน้ําบนพืน
้ ที่ทางการเกษตร การระบายน้ํา การพัฒนาที่ดินเพื่อเปนสถานที่ทํา
การเกษตร ไดจัดประเภทไวในหมวดใหญ F (การกอสราง)
− ผูซื้อ/ขายและสมาคมสหกรณที่เกีย
่ วของกับการซื้อขายผลผลิตจากฟารม ไดจัดประเภทไวใน
หมวดใหญ G (การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต)
หมูใหญ 011 การปลูกพืชลมลุก
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การปลูกพืชลมลุก (พืชที่มีอายุไมเกิน 2 ฤดูกาลเพาะปลูก) เชน ธัญพืชทุกชนิด
พืชตระกูลถั่ว พืชที่เมล็ดใหน้ํามัน พืชผักสวนครัว ออย ยาสูบ พืชที่ใหเสนใย ไมดอก และพืชลมลุกอื่นๆ รวมถึง
การปลูกพืชเพือ่ วัตถุประสงคในการผลิตเมล็ดพันธุ

1/

เกษตรอินทรีย (Organic farming) คือ ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเสนใย ดวยความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเนน
หลักการปรับปรุงบํารุงดิน การเคารพตอศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรียจึงลดการใชปจจัยการผลิตจาก
ภายนอก และหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสังเคราะห เชน ปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑสําหรับสัตว ในขณะเดียวกันก็ พยายามประยุกตใช
ธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาความตานทานตอโรคของพืชและสัตวเลี้ยง (ที่มา: สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (IFOAM))
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การปลูกธัญพืช (ยกเวนขาว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดใหน้ํามัน
ในหมูย อยนี้ไดแก การปลูกธัญพืชทุกชนิด (ยกเวนขาว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดใหน้ํามัน
รวมถึงการทําเกษตรอินทรียแ ละการปลูกพืชที่มีการตัดแตงพันธุกรรม
01111 การปลูกขาวโพดที่ใชเมล็ดแก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกขาวโพดที่เก็บเกี่ยวเมล็ดแกมาใชประโยชนเพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตแปง น้ํามันพืช
หรืออาหารเชาจากธัญพืช (คอรนเฟล็กซ)
ยกเวน
− การปลูกขาวโพดทีก
่ ินฝกสด เชน ขาวโพดหวาน ขาวโพดฝกออน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
01132
− การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01191
01112 การปลูกธัญพืช (ยกเวนขาวและขาวโพด) ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การปลูกขาวฟาง ขาวสาลี ขาวบารเลย ขาวไรย ขาวโอต ลูกเดือย และธัญพืชอื่นๆ
ยกเวน
− การปลูกขาว ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 0112
− การปลูกขาวโพดที่ใชเมล็ดแก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01111
− การปลูกขาวโพดที่กินฝกสด เชน ขาวโพดหวาน ขาวโพดฝกออน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
01132
− การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01191
01113 การปลูกพืชตระกูลถั่ว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกถั่วเขียว ถั่วลันเตา ถั่วบีน ถั่วปากอา ถั่วหัวชาง ถั่วมะแฮะ และพืชตระกูลถั่วอื่นๆ
ยกเวน
− การปลูกถั่วเหลือง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01114
− การปลูกถั่วลิสง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01115
− การปลูกถั่วฝกยาว ถั่วแขก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01132
01114 การปลูกถั่วเหลือง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกถั่วเหลือง
ยกเวน
− การปลูกพืชที่เมล็ดใหน้ํามัน (ยกเวนถั่วเหลือง) ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01115
01115 การปลูกพืชที่เมล็ดใหน้ํามัน (ยกเวนถั่วเหลือง) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกถั่วลิสง ดอกคําฝอย ดอกทานตะวัน งา ละหุง ลินสีด มัสตารด ไนเจอร เรป และ
พืชที่เมล็ดใหน้ํามันอื่นๆ
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ยกเวน
− การปลูกถั่วเหลือง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01114
− การปลูกไมยืนตนที่ใหน้ํามัน เชน ปาลมน้า
ํ มัน มะพราว ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 0126
0112

การปลูกขาว
ในหมูย อยนี้ไดแก การปลูกขาวจาวและขาวเหนียว รวมถึงขาวอินทรียและขาวตัดแตงพันธุกรรม
ยกเวน
− การปลูกขาวฟาง ขาวสาลี ขาวบารเลย ขาวไรย และขาวโอต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01112
01121 การปลูกขาวจาว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกขาวจาว
01122 การปลูกขาวเหนียว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกขาวเหนียว

0113

การปลูกพืชผัก แตง และพืชหัว
ในหมูย อยนี้ไดแก การปลูกพืชผักทั้งชนิดกินใบ ลําตน ผล ราก หรือหัวใตดนิ การเพาะเห็ด
รวมถึงการปลูกพืชผักเพื่อเอาเมล็ดพันธุ (ยกเวนเมล็ดบีต) โดยจัดประเภทไปตามชนิดของพืชผัก
ยกเวน
− การปลูกพืชที่ใชเปนอาหารสัตวเพื่อเอาเมล็ดพันธุ เชน เมล็ดบีต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
01199
− การจัดการเมล็ดพันธุเพื่อการขยายพันธุ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01640
01131 การปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกินตน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกผักคะนา ผักบุง ผักขม ผักกาดหอม กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก หนอไมฝรั่ง ชิโครี่
บรอกโคลี อาติโชก และพืชผักกินใบและพืชผักกินตนอื่นๆ
− การปลูกไผเพือ
่ เอาหนอ เชน ไผหวาน ไผตง ฯลฯ
ยกเวน
− การปลูกไผเพื่อใชเปนวัสดุถักสาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01292
− การปลูกไผประดับ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01301
01132 การปลูกพืชผักกินผล รวมถึงแตงชนิดตางๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกมะเขือมวง มะเขือเทศ ฟก ฟกทอง ถั่วแขก ถั่วฝกยาว ขาวโพดที่กน
ิ ฝกสด2/ (เชน
ขาวโพดเทียน ขาวโพดขาวเหนียว ขาวโพดหวาน ขาวโพดฝกออน) และพืชผักกินผลอื่นๆ
− การปลูกแตงราน แตงกวา แตงโม แคนตาลูป และพืชผักจําพวกแตงอื่นๆ

2/

ขาวโพดที่กินฝกสด คือ ขาวโพดที่เก็บเกี่ยวตอนเมล็ดโตเต็มที่แตยังไมแกและไหมเริ่มมีสีน้ําตาล นิยมบริโภคฝกสดเปนอาหาร
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ยกเวน
− การปลูกขาวโพดที่ใชเมล็ดแก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01111
− การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01191
01133 การปลูกพืชผักกินรากและหัวใตดิน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกแครอท
เทอรนิป กระเทียม หอมหัวใหญ หอมแดง พืชผักจําพวกหอมและ
กระเทียมอื่นๆ และพืชผักกินรากหรือหัวใตดินอื่นๆ
01134 การปลูกพืชผักจําพวกรากและหัวที่ใหสตารชและอินนูลินสูง (ยกเวนมันสําปะหลัง) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกมันฝรั่ง มันเทศ เผือก กลอย มันเสา ทาวยายมอม และพืชผักจําพวกรากและหัวที่ให
สตารชและอินนูลินสูงอื่นๆ
01135 การปลูกมันสําปะหลัง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกมันสําปะหลัง
01136 การเพาะเห็ด ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การปลูกเห็ดชนิดมัชรูม (เชน เห็ดหอม เห็ดฟาง เห็ดนางฟา ฯลฯ) และเห็ดชนิดทรัฟเฟล
ยกเวน
− การเพาะเชื้อเห็ด/สาเห็ด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01302
01139 การปลูกพืชผักอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกพืชผักกินดอก เชน แค โสน ขจร เปนตน
− การปลูกชูการบีตและพืชผักอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การปลูกพริกและพริกไทย พืชที่นําไปทําเครื่องเทศและน้ํามันหอมระเหย ไดจัดประเภทไว
ในหมูย อย 0128
0114 01140 การปลูกออย ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การปลูกออย
ยกเวน
− การปลูกชูการบีต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01139
0115 01150 การปลูกยาสูบ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกยาสูบ รวมถึงการแปรรูปใบยาสูบเบื้องตน (เชน การตาก การมวน การหมัก การบม
ใบยาสูบ) ที่ดาํ เนินการในแหลงเดียวกัน
ยกเวน
− การบริการตาก มวน หมัก และบมใบยาสูบ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 01630
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การปลูกพืชเสนใย
01161 การปลูกฝาย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกฝาย รวมถึงการหีบฝายที่ดําเนินการในแหลงเดียวกัน
ยกเวน
− การบริการหีบฝาย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01630
01169 การปลูกพืชเสนใยอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกปอ ปอกระเจา ปอแกว ปอเทือง และพืชอืน
่ ๆ ที่ใหเสนใยจากสวนของเปลือกหรือ
เนื้อเยื่อดานในของเปลือกหุมลําตน
− การปลูกปานลินิน ปานแท ปานศรนารายณ ปานอะบากา ปานรามี และพืชเสนใยอื่นๆ ซึ่ง
มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
− การแชพืชในน้ําเพื่อใหไดเสนใยสิ่งทอ (ปอกระเจา ปานลินิน หรือใยมะพราว)

0119

การปลูกพืชลมลุกชนิดอื่นๆ
ในหมูย อยนี้ไดแก การปลูกพืชที่ใชเปนอาหารสัตว ไมดอก และพืชลมลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั
ประเภทไวในที่อื่น
01191 การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ยกเวน
− การปลูกขาวโพดที่ใชเมล็ดแก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01111
− การปลูกขาวโพดที่กินฝกสด เชน ขาวโพดหวาน ขาวโพดฝกออน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
01132
01192 การปลูกพืชลมลุกที่ใชเปนอาหารสัตว (ยกเวนขาวโพดเลีย้ งสัตว) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกสวีด แมงโกลด รากพืชที่ใชเปนอาหารสัตว โคลเวอร หญาแอลฟาลฟา เซนฟอน
เคลและหญาชนิดอื่นๆ ที่ใชเปนอาหารสัตว และผลิตภัณฑที่คลายกันที่ใชเปนอาหารสัตว
01193 การปลูกกลวยไม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกกลวยไมพันธุตางๆ
ยกเวน
− การปลูกไมดอกอื่นๆ (ยกเวนกลวยไม) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01194
− การขยายพันธุกลวยไม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01302
01194 การปลูกไมดอกอื่นๆ (ยกเวนกลวยไม) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกมะลิ ดาวเรือง กุหลาบ และไมดอกอื่นๆ รวมถึงไมตัดดอกและตนออน
− การปลูกไมดอกเพื่อเอาเมล็ดพันธุ
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ยกเวน
− การปลูกกลวยไม ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01193
− การทําสวนไมประดับ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01301
− การจัดการเมล็ดพันธุเพื่อการขยายพันธุ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01640
01199 การปลูกพืชลมลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกพืชทีใ่ ชเปนอาหารสัตวเพื่อเอาเมล็ดพันธุ เชน เมล็ดบีต (ยกเวนเมล็ดชูการบีต) และ
เมล็ดของพืชอื่นๆ ที่ใชเปนอาหารสัตว
− การปลูกพืชลมลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่
ยกเวน
− การปลูกชูการบีตเพื่อเอาเมล็ดพันธุ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01139
− การปลูกพืชลมลุกที่นําไปทําเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชกรรม ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 0128
− การจัดการเมล็ดพันธุเพื่อการขยายพันธุ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01640
หมูใหญ 012 การปลูกพืชยืนตน
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การปลูกพืชยืนตนซึ่งหมายถึง พืชที่มอี ายุการปลูกเกิน 2 ฤดูกาล ไมวาจะแหงตาย
หลังจากสิ้นสุดแตละฤดูกาลหรือเจริญเติบโตตอไป รวมถึงการปลูกพืชเหลานี้เพื่อเอาเมล็ดพันธุ ไดจัดประเภทไป
ตามชนิดของพืชในหมูยอยตางๆ
0121 01210 การปลูกองุน ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การปลูกองุนทั้งชนิดที่ใชทาํ ไวนและรับประทานสด
ยกเวน
− การผลิตไวนจากองุนที่ปลูกเอง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 11021
0122

การปลูกไมผลเมืองรอนและกึ่งรอน
01221 การปลูกสับปะรด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกสับปะรดภูเก็ต สับปะรดศรีราชา และสับปะรดอื่นๆ
01222 การปลูกทุเรียน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนกานยาน ทุเรียนชะนี และทุเรียนอืน
่ ๆ
01223 การปลูกลําไย ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การปลูกลําไย
01224 การปลูกมะมวง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกมะมวงน้ําดอกไม มะมวงมหาชนก มะมวงเขียวเสวย และมะมวงอื่นๆ
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01225 การปลูกกลวย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกกลวยหอม กลวยน้าํ วา และกลวยอื่นๆ
01226 การปลูกมังคุด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกมังคุด
01227 การปลูกเงาะ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การปลูกเงาะ
01228 การปลูกลิ้นจี่ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การปลูกลิ้นจี่
01229 การปลูกไมผลเมืองรอนและกึ่งรอนอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกมะละกอ อะโวกาโด มะเดื่อ อินทผลัม พุทรา และไมผลเมืองรอนและกึ่งรอนอื่นๆ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
0123

การปลูกไมผลตระกูลสม
01231 การปลูกสม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกสมเขียวหวาน สมสายน้ําผึ้ง สมโชกุน สมแมนดาริน สมเชง และสมอื่นๆ
01239 การปลูกไมผลตระกูลสมอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
3/
− การปลูกมะนาว เลมอน และมะกรูด
− การปลูกสมโอและเกรปฟรุท และไมผลตระกูลสมอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทีอ
่ ื่น

0124

การปลูกไมผลตระกูลแอปเปลและไมผลชนิดเมล็ดแข็ง
01241 การปลูกไมผลตระกูลแอปเปล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกแอปเปล แพร และไมผลอื่นๆ ตระกูลแอปเปล
01249 การปลูกไมผลชนิดเมล็ดแข็งอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกแอปริคอต เชอรรี่ ทอ (พีช) พลัม และไมผลชนิดเมล็ดแข็งอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภท
ไวในที่อื่น

0125

การปลูกไมผลยืนตน ไมผลที่มีตนเปนพุม และไมผลเปลือกแข็งที่กินได
01251 การปลูกไมผลเปลือกแข็งที่กินได ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกอัลมอนด มะมวงหิมพานต เกาลัด เฮเซลนัต พิสตาชิโอ มันฮอ (walnut) และไมผล
เปลือกแข็งอื่นๆ ที่กินได

3/

เลมอน (Lemon) เปนพืชสกุลสม ผลสวนใหญใชทําน้ําเลมอน (เลมอนเนด) กากและเปลือกใชทําอาหาร/ของหวาน (เชน พายเลมอน) นอกจากนี้
ยังใชแตงกลิ่นในน้ําอัดลม (เชน ในเครื่องดื่มยี่หอสไปรทและเซเวนอัพ) ซึ่งเลมอนมีสวนประกอบของกรดซิตริกประมาณ 5% ทําใหมีรสชาดเปรี้ยว
และมีคา pH ประมาณ 2-3 ดวยความเปนกรดนี้ ในบางประเทศใชเปนวัตถุในการทดสอบทางวิทยาศาสตรทดแทนสารที่เปนกรดอื่นที่มีราคาสูงกวา
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01252 การปลูกไมผลที่มีตนเปนพุม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกสตรอเบอรรี่ บลูเบอรรี่ เคอรแรนต กูสเบอรรี่ กีวีฟรุต ราสพเบอรรี่ และไมผลที่มี
ตนเปนพุมอืน่ ๆ
01259 การปลูกไมผลยืนตนอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกโลคัสบีนและไมผลยืนตนอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่
0126

การปลูกไมยืนตนที่ใหน้ํามัน
ในหมูย อยนี้ไดแก การปลูกปาลมน้ํามัน มะพราว และไมยืนตนอื่นๆ ที่ใหน้ํามัน
ยกเวน
− การปลูกถั่วเหลือง ถั่วลิสง และพืชที่เมล็ดใหน้ํามัน ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 0111
01261 การปลูกปาลมน้ํามัน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกปาลมชนิดที่ใหน้ํามัน
ยกเวน
− การปลูกปาลมประดับ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01301
01262 การปลูกมะพราว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกมะพราวทั้งชนิดทีใ่ ชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ํามันมะพราว และเพื่อวัตถุประสงคอื่น
เชน มะพราวน้ําหอม มะพราวกะทิ
01269 การปลูกไมยืนตนอื่นๆ ที่ใหนา้ํ มัน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกมะกอก สบูดํา และไมยืนตนอื่นๆ ที่ใหน้ํามัน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่

0127

การปลูกพืชทีน่ ําไปทําเครื่องดื่ม
01271 การปลูกชา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกชา ชาจีน ชาเขียว ชามาเต และชาอื่นๆ
01272 การปลูกกาแฟ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกกาแฟ
01279 การปลูกพืชอืน่ ๆ ที่นําไปทําเครื่องดื่ม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกโกโก
− การปลูกพืชทีน
่ ําไปทําเครื่องดื่มสมุนไพร (เชน เก็กฮวย กระเจีย๊ บแดง หมอน) และพืชอื่นๆ ที่
นําไปทําเครื่องดื่ม ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การปลูกหมอนเพื่อเลี้ยงไหม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01492
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0128

การปลูกพืชทีน่ ําไปทําเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ
01281 การปลูกพริก ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การปลูกพริกขี้หนู พริกชี้ฟาแดงและเขียว พริกเหลือง พริกหนุม พริกหวาน และพริกหยวก ฯลฯ
ยกเวน
− การแปรรูปพริก เชน พริกแหง พริกปน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10771
01282 การปลูกพริกไทย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกพริกไทย
ยกเวน
− การแปรรูปพริกไทย ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 10771
01289 การปลูกพืชอืน่ ๆ ที่นาํ ไปทําเครื่องเทศ เครือ่ งหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การปลูกพืชลมลุกและพืชยืนตนที่นําไปทําเครื่องเทศ พืชสมุนไพร และพืชน้ํามันหอมระเหย
• การปลูกลูกจันทนเทศ ดอกจันทนเทศ และกระวาน
• การปลูกผักชี ยี่หรา โปยกั๊ก และเทียนขาวเปลือก
• การปลูกอบเชย (คาเนลลา) กานพลู
• การปลูกวานิลา มัสตารด หญาฝรั่น ฮอฟ มินท
• การปลูกขิง ขา ตะไคร ขมิน
้
• การปลูกมะขามแขก ฟาทะลายโจร เหงือกปลาหมอ
• การปลูกพืชทีน
่ ําไปทําเครื่องเทศ พืชสมุนไพร และพืชที่นําไปทําน้าํ มันหอมระเหยอื่นๆ
− การปลูกพืชเสพติด (ยกเวนยาสูบ) เชน กัญชา ฝน กระทอม
− การปลูกพืชทีน
่ ําไปทําเครื่องหอม ใชในทางเภสัชกรรม หรือใชสําหรับฆาแมลง ฆารา หรือ
วัตถุประสงคที่คลายกัน
ยกเวน
− การปลูกยาสูบ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01150

0129

การปลูกพืชยืนตนประเภทอื่นๆ
01291 การปลูกตนยางพารา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกยางพารา
ยกเวน
− การรวบรวมน้าํ หลอเลี้ยงตนไมหรือยางไมในปา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 02300
01292 การปลูกพืชที่ใชในการถักสาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกไผ หวาย ออ กก และพืชที่ใชในการถักสานอื่นๆ
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ยกเวน
− การปลูกไผเพือ
่ เอาหนอ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01131
− การปลูกไผประดับ ไดจัดประเภทไวในกิจรรม 01301
− การเก็บ/หาไผ หวาย ออ กก และพืชทีใ่ ชในการถักสานอื่นๆ จากปาหรือแหลงธรรมชาติอน
ื่ ๆ
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 02300
01299 การปลูกพืชยืนตนประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกตนไมเพื่อสกัดเอาน้ําหลอเลี้ยง เชน การปลูกตนเมเปล
− การปลูกตนสนและตนสนทีใ่ ชประดับในงานคริสตมาส
− การปลูกพืชยืนตนชนิดอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
หมูใหญ 013 การทําสวนไมประดับและการขยายพันธุพชื
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การทําสวนไมประดับ การผลิตกิ่งชํา หนอ และกลาไมเพื่อการขยายพันธุ หรือ
นํามาทํากิ่งพันธุโดยการติดตา ทาบกิ่ง หรือตอนกิ่ง เพื่อนําไปปลูกตอไป
ยกเวน
− การปลูกพืชเพือ
่ เอาเมล็ดพันธุ ไดจัดประเภทไปตามชนิดของพืชในหมูใหญ 011 และ 012
− การปลูกกลวยไม ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01193
− การปลูกไมดอก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01194
− การเพาะพันธุก
 ลาไมปา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 02100
0130

การทําสวนไมประดับและการขยายพันธุพชื
01301 การทําสวนไมประดับ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกไมประดับภายใตโรงเรือนหรือกลางแจง รวมถึงหญาชนิดที่ใชเพื่อประดับหรือตกแตง
01302 การขยายพันธุพ ืช ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเพาะพันธุ/ ขยายพันธุพืชเพื่อนําไปปลูกตอ เชน กลวยไม ไมดอก ไมผล
− การปลูกพืชเพือ
่ เอาหัว หนอ และราก รวมถึงกิ่งชําและกิ่งตอน
− การเพาะเชื้อเห็ด/สาเห็ด
− การเพาะพันธุ/ขยายพันธุกลาไมยืนตน (ยกเวนกลาไมปา)

หมูใหญ 014 การเลี้ยงสัตว
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การเลี้ยง (การทําฟารม) การเพาะพันธุ และการผสมพันธุสัตวทุกชนิด (ยกเวน
สัตวน้ํา) รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑที่เปนผลพลอยไดจากการทําฟารมปศุสัตว เชน ขนสัตวและหนังสัตว ไดจดั
ประเภทไปตามชนิดของสัตวที่เลี้ยง
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ยกเวน
− การบริการที่สนับสนุนการแพรพันธุสัตว เชน การใหบริการพอพันธุ
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 01621
− การบริการจัดที่พักพรอมอาหารและการดูแลสัตวในฟารม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01629
− การผลิตหนังสัตวซึ่งเปนผลพลอยไดจากการฆาสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 101
0141

การเลี้ยงโคและกระบือ
01411 การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการผสมพันธุโคนมและโคเนื้อ รวมถึงการผลิตน้ําเชื้อของสัตวดังกลาว
− การผลิตน้ํานมดิบที่ไดจากการเลี้ยงโคนม
ยกเวน
− การแปรรูปนม ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ย 1050
01412 การเลี้ยงกระบือนมและกระบือเนื้อ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการผสมพันธุกระบือนมและกระบือเนื้อ รวมถึงการผลิตน้ําเชื้อ
ของสัตวดังกลาว
− การผลิตน้ํานมดิบที่ไดจากการเลี้ยงกระบือนม
ยกเวน
− การแปรรูปนม ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ย 1050
01419 การเลี้ยงโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงคอนื่ ๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการผสมพันธุโคและกระบือเพื่อการอนุรก
ั ษ การทองเที่ยว และ
การกีฬา รวมถึงการผลิตน้ําเชื้อของโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว

0142 01420 การเลี้ยงมา ลา ลอ มาลอ และสัตวอื่นๆ ที่คลายมา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการผสมพันธุมา มาแขง ลา มาลอ และสัตวอื่นๆ ที่คลายมา
ยกเวน
− การดําเนินงานคอกมาแขงและคอกมาขี่ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 93199
0143 01430 การเลี้ยงอูฐ ในกิจกรรมนี้ไดแก
4/
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการผสมพันธุอูฐ (เชน อูฐตะโหนกเดียว ) และสัตวจําพวกอูฐอืน
่ ๆ
รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑทเี่ ปนผลพลอยไดจากการทําฟารม เชน น้าํ นมดิบ ขนอูฐ หนังอูฐ ฯลฯ
4/

อูฐตะโหนกเดียว (dromedary) เปนอูฐที่เลี้ยงในที่รอนแหงแลงแบบทะเลทรายทางตอนใตของประเทศแถบอาหรับ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชบริโภค
เนื้อและนมเปนหลัก และใชบรรทุกของ ทํางาน ขี่ และใชประโยชนจากหนังและขน ซึ่งรัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหกรมปศุสัตวสงเสริมการเลี้ยง
อูฐเพื่อเปนสัตวเศรษฐกิจพันธุใหมกับเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือในที่แหงแลง เนื่องจากอูฐเปนสัตวที่สามารถอยูในสภาพแหงแลงและ
ใชอาหารที่มีคุณภาพต่ําไดเปนอยางดี อีกทั้งความตองการพลังงานในการสรางน้ํานมต่ํากวาโคมาก
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0144

การเลี้ยงแกะและแพะ
01441 การเลี้ยงแกะ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการผสมพันธุแกะ
− การผลิตน้ํานมดิบที่ไดจากแกะ
− การผลิตขนแกะดิบทีไ
่ ดจากการตัด
ยกเวน
− การบริการตัดขนแกะ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
01629
− การผลิตขนแกะที่ไดจากการดึงหรือถอน ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการฆาแกะ ไดจด
ั ประเภทไว
ในกิจกรรม 10111
− การแปรรูปนม ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ย 1050
01442 การเลี้ยงแพะ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการผสมพันธุแพะ
− การผลิตน้ํานมดิบที่ไดจากแพะ
ยกเวน
− การแปรรูปนม ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ย 1050

0145 01450 การเลี้ยงสุกร ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการผสมพันธุสุกร
0146

การเลี้ยงสัตวปก5/
ในหมูย อยนี้ไดแก การเลี้ยง (การทําฟารม) และการผสมพันธุสัตวปกที่เลี้ยงไวเปนอาหาร ไดแก
ไก ไกงวง เปด และหาน
ยกเวน
− การเลี้ยงนก ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 0149
01461 การเลี้ยงไกไข ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการผสมพันธุไกไข
− การดําเนินการฟกไขไก
− การผลิตไขไกสด
ยกเวน
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการผสมพันธุไกงวง ไกชน ไกแจ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01469

5/

สัตวปก (poultry) หมายถึง สัตวปกที่เลี้ยงไวเปนอาหารในครัวเรือน ไดแก ไก ไกตอน ไกงวง เปด และหาน
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01462 การเลี้ยงไกเนือ้ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการผสมพันธุไกเนื้อ
ยกเวน
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการผสมพันธุไกงวง ไกชน ไกแจ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01469
01463 การเลี้ยงเปด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการผสมพันธุเปดไข เปดเนื้อ เปดเทศ
− การดําเนินการฟกไขเปด
− การผลิตไขเปด
01469 การเลี้ยงสัตวปกอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการผสมพันธุ รวมถึงการดําเนินการฟกไขสัตวปกอื่นๆ
• ไกพื้นเมือง เชน ไกตอก/ไกแจ ไกชน ไกอู ไกตะเภา ไกเบตง
• ไกงวง
• หาน
− การผลิตไขของสัตวดังกลาว
ยกเวน
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการผสมพันธุไกไขและไกเนือ
้ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01461
และ 01462 ตามลําดับ
− การผลิตขนแข็งหรือขนออน ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการฆาสัตวปก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม
10120
0149

การเลี้ยงสัตวประเภทอื่นๆ
ในหมูย อยนี้ไดแก การเลี้ยง (การทําฟารม) การเพาะพันธุ และการผสมพันธุสัตวกึ่งสัตวเลี้ยงและ
สัตวอื่นๆ (ยกเวนสัตวน้ํา) รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑที่เปนผลพลอยไดจากการทําฟารมเลี้ยงสัตว
เชน ขนสัตว ขนนก และหนังสัตวเลื้อยคลาน ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรมตางๆ ตามชนิดของ
สัตวที่เลี้ยง
01491 การเลี้ยงนกกระจอกเทศและนกอีมู ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ และการผสมพันธุ รวมถึงการดําเนินการฟกไขนกกระจอกเทศและ
นกอีมู
− การผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อ หนัง และขนนกกระจอกเทศและนกอีมูที่ดําเนินการภายในฟารม
01492 การเลี้ยงไหม ผีเสื้อ และแมลง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยงและการขยายพันธุไหม ผีเสื้อ และแมลง
− การผลิตไขไหม รังไหมดิบ รวมถึงการปลูกหมอนเพื่อเลี้ยงไหม
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ยกเวน
− การปลูกหมอนเพื่อนําไปทําเครื่องดื่ม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01279
− การแปรรูปไหมที่ไมไดดําเนินการตอเนื่องจากการเลี้ยงไหม ไดจด
ั ประเภทไวในหมวดยอย 13
01493 การเลี้ยงผึง้ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยงและการขยายพันธุผงึ้
− การผลิตน้ําผึ้ง ขี้ผึ้ง และผลผลิตอื่นๆ ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการเลี้ยงผึ้ง
ยกเวน
− การผลิตน้ําผึ้งแทที่ผานกระบวนการแปรรูป (เชน ผานการฆาเชื้อ) ซึ่งมิไดทําตอเนื่องจากการเลี้ยง
ผึ้ง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10779
01494 การเลี้ยงนกนางแอน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยงและการขยายพันธุนกนางแอน
− การดําเนินกิจการบานหรือคอนโดเพื่อเลี้ยงนกนางแอน
− การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการเลี้ยงนกนางแอน เชน รังนกดิบ
ยกเวน
− การผลิตรังนก ที่นํามาตกแตง ทําความสะอาด และบรรจุภาชนะ เชน รังนกแหง รังนกกึ่ง
สําเร็จรูป รังนกสดพรอมปรุง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10134
− การผลิตเครื่องดื่มรังนกสําเร็จรูป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10799
− การสรางบานหรือคอนโดนกนางแอน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 41002
01495 การทําฟารมงู ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การเลี้ยงและการผสมพันธุงู รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อหรือหนังงูที่ดําเนินการในฟารม
01496 การทําฟารมสัตวเลี้ยง (ยกเวนสัตวนา้ํ ) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยง การคัดสายพันธุ การเพาะพันธุ และการผสมพันธุสุนัขและแมว
− การทําฟารมสัตวเลี้ยงอื่นๆ
• นก เชน นกแกวเล็ก นกหงสหยก นกเขา นกกรงหัวจุก ฯลฯ
• หนูแฮมสเตอร ฯลฯ
ยกเวน
− กิจกรรมการดูแลสัตวเลี้ยง เชน การฝกสัตวเลี้ยง การตัดแตงขนสัตวเลีย
้ ง ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 96302
01499 การเลี้ยงสัตวประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยงและการผสมพันธุสัตวกึ่งสัตวเลี้ยง
• กระตายและสัตวที่มีขนอื่นๆ
• นกกระทาและนกอื่นๆ (ยกเวนนกที่เปนสัตวเลี้ยงและนกนางแอน)
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การทําฟารมไสเดือน ทาก หอยที่อาศัยบนบก
− การเลี้ยงและการผสมพันธุสัตวลา
− การเลี้ยงสัตวประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่
ยกเวน
− การเลี้ยงนกนางแอน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01494
− การผลิตหนังสัตวที่ไดจากการลาสัตวและการดักสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01700
− การทําฟารมกบ จระเข เมนทะเล ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 0321 และ 0322
− การเพาะเลีย
้ งสัตวน้ํา ไดจดั ประเภทไวในหมูยอย 0321 และ 0322
−

หมูใหญ 015 การทําฟารมผสมผสาน
0150 01500 การทําฟารมผสมผสาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําฟารมแบบผสมผสานระหวางการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว โดยไมไดทําการปลูกพืช
หรือเลี้ยงสัตวอยางหนึ่งอยางใดเปนพิเศษ หมายถึง การปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตวอยางใดอยาง
หนึ่งไมเกิน 2 ใน 3 (นอยกวา 66 เปอรเซ็นต) ของกิจกรรมทั้งหมด
ยกเวน
− การปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตวอยางใดอยางหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 (มากกวา 66 เปอรเซ็นต) ของ
กิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมที่ทํารวมกันนี้ใหจัดประเภทไวในการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว
อยางใดอยางหนึ่ง
• การปลูกพืช ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 011 และ 012
• การเลี้ยงสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 014
หมูใหญ 016 กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตรและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
ในหมูใหญนี้ไดแก กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมที่คลายกับการเกษตร
แตไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการผลิต (การเก็บเกีย่ วผลผลิตทางการเกษตร) ที่กระทําโดยไดรับคาตอบแทนหรือตาม
สัญญาจาง รวมถึงกิจกรรมหลังการเก็บเกีย่ วซึ่งมีวตั ถุประสงคเพื่อการเตรียมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจําหนายใน
ตลาดซื้อขายสินคาเกษตร
0161

กิจกรรมที่สนับสนุนการผลิตพืชผล
01611 การควบคุมแมลงและสัตวศัตรูพืช ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการควบคุมหรือกําจัดแมลงและสัตวศัตรูพืชทางการเกษตร
โดยไดรบั คาตอบแทน
หรือตามสัญญาจาง
• การพนยาฆาแมลงและกําจัดวัชพืช รวมถึงการฉีดพนทางอากาศ
• การควบคุมศัตรูพืชและโรคระบาด (รวมถึงกระตาย) ที่เกีย
่ วของกับการเกษตร
• การรมยาเพื่อควบคุมและกําจัดศัตรูพืช
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01612 การดําเนินการเกี่ยวกับอุปกรณการใหนา้ํ และเครื่องมือชลประทานทางการเกษตร ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− กิจกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับอุปกรณการใหน้ําและเครื่องมือชลประทานทางการเกษตร โดย
ไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง เชน อุปกรณใหน้ําแบบฉีดฝอย (สปริงเกอร) อุปกรณ
ใหน้ําแบบน้ําหยดทั้งทางผิวดินและใตดนิ
01619 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการผลิตพืชผล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมทางการเกษตร โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก
• การปลูกพืช การดูแลพืช
• การตัดแตงกิ่งกานไมผลและไมเลื้อย
• การปกดําขาว
• การเก็บเกีย
่ว
− การจัดหาเครื่องจักรทางการเกษตรพรอมผูควบคุมและคนงาน
− การบํารุงรักษาที่ดินเพื่อใหอยูในสภาพที่ดพ
ี รอมสําหรับการใชงานทางการเกษตร
− การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณทางการเกษตร โดยมีผค
ู วบคุม
ยกเวน
− กิจกรรมหลังการเก็บเกีย
่ วพืชผล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01630
− กิจกรรมภูมิสถาปตยกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 71101
− กิจกรรมของนักปฐพีวท
ิ ยาและนักเศรษฐศาสตรทางการเกษตร ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 74909
− กิจกรรมการดูแลและบํารุงรักษาภูมิทศ
ั น ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 81300
− การบํารุงรักษาที่ดินเพื่อใหมร
ี ะบบนิเวศวิทยาที่ดี ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 81300
− องคการที่จัดงานแสดงผลผลิตทางการเกษตร ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 82302
0162

กิจกรรมที่สนับสนุนการเลี้ยงสัตว
01621 กิจกรรมที่สนับสนุนการแพรพันธุสัตว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมที่เกีย
่ วของกับการแพรพันธุ การเพาะพันธุ การผสมพันธุ และการผสมเทียมสัตว
รวมถึงการบริการพอ-แมพันธุสัตว โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ยกเวน
− กิจกรรมการผสมพันธุสัตวที่ดําเนินการโดยฟารมเลี้ยงสัตว
ไดจดั ประเภทไวตามชนิดของ
สัตวที่เลี้ยง
01629 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการเลี้ยงสัตว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการทดสอบฝูง การบริการตอนฝูงสัตว การบริการเลี้ยงสัตว การทําความสะอาดเลา
− การบริการตัดขนแกะ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
− การบริการจัดที่พักพรอมอาหารและการดูแลสัตวในฟารม
− กิจกรรมของชางตีเหล็กใสเกือกมา
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ยกเวน
− การบริการใหเชาพื้นที่เพื่อเปนที่พักและใหอาหารสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 68104
− การบริการรักษาและฉีดวัคซีนใหกับสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 75000
− การบริการจัดที่พักพรอมอาหารสําหรับสัตวเลี้ยง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 96302
0163 01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− บริการหลังการเก็บเกีย
่ วพืชผล โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• บริการเตรียมพืชผลเพื่อจําหนายในตลาดซื้อขายสินคาเกษตร เชน การทําความสะอาด การ
ตัดแตง การคัดขนาด การกําจัดเชื้อโรค
• บริการหีบฝาย
• บริการเตรียมใบยาสูบ เชน ตาก มวน หมัก และบมใบยาสูบ
• บริการเตรียมเมล็ดโกโก
• บริการเคลือบผิวผลไมดวยขีผ
้ ึ้ง
• บริการทําใหผก
ั และผลไมแหงดวยการตากแดด เชน ลานตากขาว ขาวโพด ฯลฯ
ยกเวน
− การเตรียมผลิตผลทางการเกษตรโดยผูผลิต ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอ ยที่เกีย่ วของในหมูใ หญ
011 หรือ 012
− กิจกรรมลานตากมัน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10621
− การบมและการอบใบยาสูบ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 12001
− การขายสงวัตถุดิบทางการเกษตร ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 462
0164 01640 การจัดการเมล็ดพันธุเพื่อการขยายพันธุ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมภายหลังการเก็บเกี่ยวทุกชนิดที่มีวต
ั ถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ โดย
การคัดแยกสิ่งเจือปน เมล็ดที่ไมไดขนาด เมล็ดที่ไดรบั ความเสียหายจากแมลงหรือเครื่องจักร
เมล็ดที่ไมสมบูรณ และการกําจัดความชื้นของเมล็ดพันธุใหอยูในระดับที่เหมาะกับการเก็บรักษา
− การทําเมล็ดพันธุใหแหง การทําความสะอาด การคัดขนาด และการรักษาเมล็ดพันธุ กอนนํา
ออกจําหนายในตลาด รวมถึงการดูแลเมล็ดตัดแตงพันธุกรรม
ยกเวน
− การปลูกพืชดวยเมล็ด ไดจด
ั ประเภทไวในหมูใหญ 011 และ 012
− การผลิตน้ํามันจากเมล็ดพืช ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 104
− การวิจย
ั เพื่อการพัฒนาหรือการดัดแปลงเมล็ดพันธุใหม ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 7210
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หมูใหญ 017 การลาสัตว การดักสัตว และกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
0170 01700 การลาสัตว การดักสัตว และกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การลาสัตวและการดักสัตวเพื่อการพาณิชย
− การนําสัตวที่ลา หรือดักไดทั้งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิตเพื่อเปนอาหาร ทําขนสัตว ทําหนังสัตว ใช
ประโยชนในงานวิจยั ไวในสวนสัตว หรือเปนสัตวเลี้ยงในบาน
− การผลิตขนสัตว หนังสัตวเลื้อยคลาน หรือขนนกที่ไดจากการลาสัตวหรือการดักสัตว
− การจับสัตวทะเลที่เลี้ยงลูกดวยนมบนบก เชน วอลรัสและแมวน้ํา
ยกเวน
− การผลิตขนสัตว หนังสัตวเลื้อยคลาน หรือขนนกที่ไดจากการเลี้ยงสัตว ไดจัดประเภทไวใน
หมูใหญ 014
− การเลี้ยงสัตวลา ในฟารมปศุสัตว ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01499
− การจับวาฬ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 03111
− การผลิตหนังสัตวที่เปนผลพลอยไดจากการฆาสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 101
− การลาสัตวเพือ
่ การกีฬาหรือนันทนาการ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 93199
− กิจกรรมขององคกรที่สงเสริมการลาสัตวและการดักสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 94999
หมวดยอย 02 การปาไมและการทําไม
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตไมทอนกลมเพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ
จากปาไม (หมวดยอย 16 และ 17) การหาของปาที่ไมใชไมซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติ นอกจากการผลิตไมซุงแลว
ยังรวมถึงกิจกรรมปาไมที่ใชกระบวนการผลิตอยางงาย เชน ฟน ถานไม ชิ้นไม และไมทอนกลมซึ่งนําไปใชโดย
ไมตองผานการแปรรูป เชน ไมเสาอุโมงคเหมือง ไมค้ํา เสาเข็ม ไมทําเยื่อกระดาษ เปนตน กิจกรรมเหลานี้กระทํา
ไดทั้งในปาธรรมชาติหรือสวนปา
หมูใหญ 021 วนวัฒนวิทยา6/ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับปาไม
0210 02100 วนวัฒนวิทยา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับปาไม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูกไมปายืนตน รวมถึง การปลูกทดแทน การยายไปปลูกที่ใหม การตัดสางขยายระยะ
การอนุรักษปา และการดูแลทางเพื่อชักลากไม
− การปลูกปาละเมาะ
6/

วนวัฒนวิทยา (silviculture) มาจากคําวา silvi (ปา + ตนไม) + culture (ปลูก) เปนสาขาหนึ่งของวิชาวนศาสตรที่วาดวยการประยุกตศิลปและ
วิทยาศาสตรเพื่อควบคุมการเกิด การเติบโต องคประกอบ สุขภาพ และคุณภาพของหมูไมเพื่อตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจอัน
หลากหลายของสังคมอยางยั่งยืน โดยแบงออกเปน 2 สาขาหลัก คือ “รากฐานวนวัฒนวิทยา” (foundations of silviculture) หรือ “วนวัฒน” (silvics) ที่วา
ดวยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และ “ปฏิบัติการทางวนวัฒนวิทยา” (practices of silviculture) ซึ่งเนนการนําพื้นฐานทางวิทยาศาสตรไปประยุกตใช
(ที่มา: บุญวงศ ไทยอุตสาห http://www.rmutphysics.com/charud/general/1/silviculture/lesson1.1.htm)
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การปลูกไมทําเยื่อกระดาษและไมที่ใชเปนเชื้อเพลิง (ฟน)
− การเพาะพันธุ/ขยายพันธุกลาไมปา
กิจกรรมดังกลาวขางตนเกิดขึ้นไดทั้งในปาธรรมชาติหรือปาที่ปลูกขึ้น
ยกเวน
− การปลูกตนสนที่ใชประดับในงานคริสตมาส ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01299
− การเพาะพันธุ/ขยายพันธุกลาไมยืนตน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01302
− การหาของปาที่ไมใชไมซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 02300
− การผลิตชิ้นไมและเศษไมทไ
ี่ มเกี่ยวของกับการทําไม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 16101
−

หมูใหญ 022 การทําไม
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การแปรรูปไมจากปาในขั้นตนหรือในลักษณะหยาบๆ ซึ่งผลผลิตของกิจกรรม
นี้อยูในรูปของไมซุง ชิ้นไม หรือไมฟน
0220 02200 การทําไม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตไมทอนกลมสําหรับใชในอุตสาหกรรมการผลิต
− การผลิตไมทอนกลมสําหรับนําไปใชโดยไมตองผานการแปรรูป เชน ไมเสาอุโมงคเหมือง ไมค้ํา
เสาเข็ม เสารั้ว เสาโทรศัพท และเสาไฟฟา
− การหาและการทําไมฟน
− การเผาถานไมในปาโดยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม
ยกเวน
− การปลูกตนสนที่ใชประดับในงานคริสตมาส ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01299
− การปลูกและเพาะพันธุ/ขยายพันธุกลาไมปา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 02100
− การหาของปาที่ไมใชไมซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 02300
− การผลิตชิ้นไมและเศษไมทไ
ี่ มเกี่ยวของกับการทําไม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 16101
− การผลิตถานไมที่ไดจากการกลั่นไม ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 20115
หมูใหญ 023 การเก็บหาของปา
0230 02300 การเก็บหาของปา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเก็บหาของปา (ที่ไมใชไม) และพืชอืน
่ ๆ ที่ขึ้นในปา
• เห็ดชนิดมัชรูมและชนิดทรัฟเฟล
• ไมไผ หนอไม หวาย กก เปลือกไม สมุนไพร ผลไมปา ดอกไมปา และรากไม
• เบอรรี่ ผลไมเปลือกแข็ง (นัท)
• เถาวัลย ผลโอก เมล็ดเกาลัด
• ไมกอก ครั่ง ยางสน บาลาตา และกัมที่เหมือนยางอืน
่ ๆ
• ชันหอม ปุยพืช มอสและไลเคน
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ยกเวน
− การปลูกพืชเพือ
่ ใหไดผลผลิตเหลานี้ (ยกเวนการปลูกตนกอก) ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 01
− การเพาะเห็ดชนิดมัชรูมและชนิดทรัฟเฟล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01136
− การปลูกไมผลเปลือกแข็งที่กน
ิ ได (นัท) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01251
− การปลูกไมผลที่มีตนเปนพุม (เบอรรี่) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01252
− การหาไมฟน
 ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 02200
หมูใหญ 024 การบริการที่สนับสนุนการปาไม
0240 02400 การบริการที่สนับสนุนการปาไม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการที่สนับสนุนการปาไม ที่ดําเนินการโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• กิจกรรมบริการเกี่ยวกับปาไม
 การสํารวจทรัพยากรปาไม
 การบริการใหคําปรึกษาดานการจัดการปาไม
 การประเมินคุณภาพไม
 การดับไฟปาและการปองกันไฟปา
 การควบคุมแมลงศัตรูปาไม
• กิจกรรมบริการทําไม
 การชักลากทอนซุงภายในปา
− การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณการปาไม โดยมีผูควบคุม
ยกเวน
− การเพาะพันธุ/ขยายพันธุกลาไมปา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 02100
− การระบายน้ําออกจากพืน
้ ทีป่ าไม ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 43120
หมวดยอย 03 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ในหมวดยอยนี้ไดแก การจับสัตวน้ําและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําซึ่งครอบคลุมถึงการใชทรัพยากร
ธรรมชาติในสิ่งแวดลอมทางทะเล ชายฝงทีเ่ ปนน้ํากรอย และในแหลงน้ําจืด ซึ่งมีวตั ถุประสงคเพื่อการจับหรือหา
ปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย7/ โมลลุสก8/ สิ่งมีชีวิตและของที่อยูในทะเลอื่นๆ (เชน พืชหรือสาหรายทะเล
ไขมุกธรรมชาติ ฟองน้ํา ฯลฯ) นอกจากนีย้ ังรวมถึงกิจกรรมที่โดยทั่วไปแลวมักดําเนินการเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการผลิต (เชน การเพาะเลี้ยงหอยมุกเพื่อผลิตไขมุก)

7/

ครัสตาเซีย (crustacean) คือ สัตวน้ําทีม่ ีสวนหัวและสวนอกรวมกัน เชน กุงและปู

8/

โมลลุสก (mollusc) คือ สัตวน้ําประเภทปลาหมึกและหอย
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ยกเวน
− การแปรรูปปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย หรือโมลลุสก ไมวาจะดําเนินการในโรงงานบนฝง
หรือบนเรือประมง ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 102
− การตอเรือ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30110
− การซอมเรือ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 33151
− การตกปลาเพือ
่ การกีฬาหรือนันทนาการ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 93199
หมูใหญ 031 การประมง
ในหมูใ หญนไี้ ดแก “การจับสัตวน้ํา” คือ การลา การจับ และการหาเพือ่ เคลื่อนยายหรือเก็บรวบรวม
สิ่งมีชีวิตที่อยูในน้ํา (โดยเฉพาะปลา สัตวนา้ํ จําพวกโมลลุสกและครัสตาเซีย) รวมถึงพืชในทะเล ชายฝงทะเล หรือ
ในแหลงน้ําจืด ทั้งเพื่อใชเปนอาหารของมนุษยและเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ โดยใชมอื หรืออุปกรณจับสัตวน้ําตางๆ
(เชน ตาขาย เบ็ด อวน แห) และเครื่องมือชนิดวางประจําที่อื่นๆ (เชน ลอบ สะดุง9/) ซึ่งกิจกรรมเหลานี้สามารถ
กระทําไดตามแนวชายฝงทะเลที่มีระดับน้ําขึ้นลง (เชน การจับหอยสองฝา หอยนางรม หรือหอยมุก) หรือตาม
ชายฝงทั่วไปโดยใชตาขายหรือเครื่องมือขุดหาที่ทําขึ้นเอง หรือโดยสวนใหญมักใชเรือประมงพาณิชยทําการประมง
ตามชายฝงหรือในทะเล
การจับสัตวน้ําแตกตางจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (หมูใหญ 032) ตรงที่สัตวน้ําที่จับจากแหลง
ธรรมชาติถือเปนทรัพยากรที่ทุกคนมีสิทธิที่จะใชประโยชนรวมกัน โดยไมคํานึงถึงสิทธิในการใชประโยชนวา
ถูกตองหรือไม นอกจากนี้กิจกรรมดังกลาวยังรวมถึงการจับสัตวน้ําในแหลงน้ําที่มีการปลอยพันธุสัตวน้ําลงไปดวย
0311

การประมงทะเล
ในหมูย อยนี้ไดแก การประมงเชิงพาณิชยในทะเลและชายฝง รวมถึงการจับสัตวทะเลจําพวก
ครัสตาเซียและโมลลุสก การลาวาฬ การจับสัตวทะเล (เชน เตาทะเล ปลิงทะเล เพรียง เมนทะเล)
การเก็บสิ่งมีชีวิตในทะเลและของที่อยูในทะเลอื่นๆ (เชน ไขมุกธรรมชาติ ฟองน้ํา ปะการัง สาหราย)
รวมถึงกิจกรรมเรือประมงที่ดําเนินการทั้งจับสัตวน้ํา แปรรูป และเก็บถนอมสัตวน้ํา
ยกเวน
− การจับสัตวทะเลที่เลี้ยงลูกดวยนม เชน วอลรัส แมวน้ํา (ยกเวนวาฬ)
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 01700
− การแปรรูปปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียหรือโมลลุสก ไมวาจะดําเนินการในโรงงานบนฝง
หรือบนเรือประมง ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 102

9/

สะดุง คือ ยอยกขนาดยักษ ที่ประกอบกับกวาน และคันขนาดใหญบนแพที่มีเรือนอยูดวย มักสรางประจําที่ริมฝงแมน้ําลําคลอง จับปลาไดโดยวางยอ
ลงในน้ํา ใชเหยื่อพวกรําหรือเศษขาวลอใหปลาเขามาตอดอาศัยอยู 2 – 3 วัน จากนั้นจึงยกกวานขึ้น ที่กนยอจะมีตะของหรือถุงรวบรวมปลาไว

106
−

−

−
−

การบริการใหเชาเรือทัศนาจรหรือเรือสําราญ เพื่อการขนสงผูโดยสารทางทะเลและตามแนว
ชายฝงทะเล พรอมผูควบคุม เชน เรือสําราญเพื่อตกปลา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 50112
การตรวจตรา การปองกัน และการบริการลาดตระเวนเกีย่ วกับการประมง ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 84233
การตกปลาเพือ่ การกีฬาหรือนันทนาการ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 93199
การดําเนินงานกิจกรรมกีฬาตกปลาเชิงอนุรักษ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 93199

03111 การจับปลาทะเล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจับปลาทะเล เชน ปลาทู ปลาอินทรี ปลาสําลี ปลากุเรา ฯลฯ รวมถึงการจับวาฬ
− การแปรรูปและการเก็บถนอมปลาบนเรือประมง ที่ดําเนินการตอเนื่องจากการประมง
03112 การจับกุงทะเล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจับกุงทะเล เชน กุงแชบวย กุงกุลาดํา กุงกุลาลาย กุงเหลือง ฯลฯ
− การจับกั้งทะเล เชน กั้งกระดาน กั้งตั๊กแตน ฯลฯ
− การจับเคย
− การแปรรูปและการเก็บถนอมกุงและกั้งบนเรือประมง ที่ดําเนินการตอเนื่องจากการประมง
03113 การจับปูทะเล ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การจับปูทะเล เชน ปูมา ปูทะเล ฯลฯ
− การแปรรูปและการเก็บถนอมปูบนเรือประมง ที่ดําเนินการตอเนื่องจากการประมง
03114 การจับหมึก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจับหมึก เชน หมึกกลวย หมึกกระดอง หมึกสาย ฯลฯ
− การแปรรูปและการเก็บถนอมหมึกบนเรือประมง ที่ดําเนินการตอเนื่องจากการประมง
03115 การจับหอยทะเล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจับหอยทะเล เชน หอยแครง หอยแมลงภู หอยนางรม หอยลาย ปลิงทะเล แมงกะพรุน ฯลฯ
− การแปรรูปและการเก็บถนอมหอยบนเรือประมง ที่ดําเนินการตอเนื่องจากการประมง
03119 การประมงทะเลอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจับสัตวทะเลอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน เตาทะเล เพรียงหัวหอม เมนทะเล ฯลฯ
− การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวทะเลอื่นๆ บนเรือประมง ที่ดําเนินการตอเนื่องจากการประมง
− การเก็บสิ่งมีชว
ี ิตในทะเลและของที่อยูในทะเลอื่นๆ เชน ไขมกุ ธรรมชาติ ฟองน้าํ ปะการัง
สาหรายทะเล ฯลฯ
0312

การประมงน้ําจืด
ในหมูย อยนี้ไดแก การประมงน้ําจืดเชิงพาณิชย รวมถึงการจับปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียและ
โมลลุสก และการหาสิ่งมีชวี ิตอื่นๆ ในแหลงน้ําจืด
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ยกเวน
− การแปรรูปปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียและโมลลุสก ไมวาจะดําเนินการในโรงงานบนฝง
หรือบนเรือประมง ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 102
− การตรวจตรา การปองกัน และการบริการลาดตระเวนเกีย
่ วกับการประมง ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 84233
− การดําเนินงานกิจกรรมกีฬาตกปลาเชิงอนุรักษ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 93199
− การตกปลาเพือ
่ การกีฬาหรือนันทนาการ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 93199
03121 การจับปลาน้ําจืด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจับปลาน้ําจืด เชน ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาดุก ปลาชอน ปลาไน ปลาไหล ฯลฯ
03122 การจับกุงน้ําจืด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจับกุงน้ําจืด เชน กุงแมน้ํา กุงนาง กุง ฝอย ฯลฯ
03129 การประมงน้ําจืดอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจับสัตวน้ําจืดอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่ เชน กบ หอยหวาน หอยขม ฯลฯ
− การเก็บสิ่งมีชว
ี ิตในแหลงน้ําจืด เชน สาหราย ฯลฯ
หมูใหญ 032 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ในหมูใ หญนไี้ ดแก “การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา” (หรือการทําฟารมสัตวน้ํา) เปนกระบวนการผลิตที่
เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงหรือการทําฟารมสิ่งมีชีวิตในน้ํา (เชน ปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียและโมลลุสก พืชน้ํา
สัตวจําพวกจระเข และสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา) รวมถึงการเก็บผลผลิต โดยใชเทคนิคตางๆ ที่คิดคนขึ้นมาเพื่อเพิม่
ผลผลิตใหสูงกวาที่สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ (เชน การปลอยพันธุสัตวน้ําลงเลี้ยง การใหอาหาร และการปองกัน/
กําจัดศัตรูที่มาจับกิน)
การเพาะเลีย้ ง/การทําฟารมสัตวน้ํา หมายถึง การเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตขางตนในระยะตัวออนและ/หรือ
โตเต็มวัยจนไดขนาดในพื้นที่จํากัด/พื้นที่ลอมขัง นอกจากนี้คําวา “การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา” ยังครอบคลุมถึงกิจกรรม
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําแตละชนิดที่บุคคล บริษัท หรือรัฐ เปนเจาของดําเนินการตั้งแตขั้นตอนการเพาะเลี้ยงจนโต
และรวมถึงการเก็บผลผลิตหรือจับขาย
0321

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทะเล
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทะเลไมวาจะในน้ํากรอย ในน้ําเค็มที่อยูใ นบอพักน้ํา
หรือในอางเก็บน้ําทะเล ที่อาจดําเนินการตั้งแตการเพาะพันธุจนถึงการเลี้ยงใหไดขนาดตามที่ตลาด
ตองการ หรือซื้อสัตวน้ําทะเลขนาดเล็กมาเลี้ยงจนไดขนาดตามที่ตลาดตองการหรือซื้อมาอนุบาล
เพื่อจําหนาย รวมถึงการดําเนินงานเกี่ยวกับโรงเพาะฟกและอนุบาลสัตวน้ําทะเลและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ในทะเล
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03211 การเพาะเลี้ยงปลาทะเล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําฟารมเลี้ยงปลาทะเล เชน ปลากะพงขาว ปลานวลจันทรทะเล ปลากะรัง ฯลฯ
− การเพาะพันธุแ
 ละการอนุบาลปลาทะเล รวมถึงการเลี้ยงพอพันธุ แมพันธุปลาทะเลเพื่อการ
เพาะพันธุ
03212 การเพาะเลี้ยงกุงทะเล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยงกุงทะเลและน้ํากรอย เชน กุงมังกร กุงแชบวย กุงขาว กุงกุลาดํา ฯลฯ รวมถึงกั้งทะเล
− การเพาะพันธุและการอนุบาลกุงทะเล รวมถึงการเลี้ยงพอพันธุ แมพันธุก
 ุงทะเลเพื่อการเพาะพันธุ
03213 การเพาะเลี้ยงหอยทะเล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยงหอยทะเล เชน หอยแครง หอยลาย หอยแมลงภู หอยนางรม หอยเปาฮื้อ ฯลฯ
รวมถึงการเพาะเลี้ยงหอยมุก
− การเพาะพันธุและการอนุบาลหอยทะเล รวมถึงการเลี้ยงพอพันธุ แมพน
ั ธุหอยทะเลเพือ่ การเพาะพันธุ
03214 การเพาะเลี้ยงสัตวทะเลสวยงาม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยงพอพันธุ แมพันธุสต
ั วทะเลสวยงามเพื่อการเพาะพันธุ
− การเพาะพันธุแ
 ละการอนุบาลสัตวทะเลสวยงาม (เชน ปลาการตูน ปลาหูชาง ฯลฯ) มาน้ํา
ดอกไมทะเล ปะการัง เห็ดทะเล และสิ่งมีชีวิตในทะเลอื่นๆ ที่เลี้ยงเพือ่ ความสวยงาม
ยกเวน
− การเพาะเลีย
้ งสัตวน้ําจืดสวยงาม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 03225
03219 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทะเลอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเพาะพันธุ การอนุบาล และการเลี้ยงปูทะเล รวมถึงการเลี้ยงพอพันธุ แมพันธุป
 ูทะเลเพื่อ
การเพาะพันธุ
− การเพาะเลีย
้ งและทําฟารมหนอนทะเล เมนทะเล ปลิงทะเล และสัตวน้ําทะเลอื่นๆ ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น
− การปลูกสาหรายเลเวอรและสาหรายทะเลชนิดอื่นที่รับประทานได
ยกเวน
− การเพาะเลีย
้ งกบ ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 03223
− การดําเนินกิจกรรมกีฬาตกปลาเชิงอนุรักษ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 93199
0322

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
ในหมูย อยนี้ไดแก การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดและสิ่งมีชวี ติ อื่นๆ ในน้าํ จืด ที่อาจดําเนินการตั้งแต
การเพาะพันธุจ นถึงการเลี้ยงใหไดขนาดตามที่ตลาดตองการ หรือซื้อสัตวน้ําจืดขนาดเล็กมาเลี้ยง
จนไดขนาดตามที่ตลาดตองการหรือซื้อมาอนุบาลเพื่อจําหนาย รวมถึงการเพาะพันธุ การเพาะฟก
และอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ําจืด
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ยกเวน
− กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวทะเลในน้ําเค็มที่อยูในบอพักน้ําหรือในอางเก็บน้ําทะเล ไดจด
ั ประเภท
ไวในหมูย อย 0321
− การดําเนินงานกิจกรรมกีฬาตกปลาเชิงอนุรักษ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 93199
03221 การเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยงปลาน้าํ จืด เชน ปลาชอน ปลาทับทิม ปลาแรด ปลานิล ปลาไน ปลาสลิด ฯลฯ
− การเพาะพันธุแ
 ละการอนุบาลปลาน้ําจืด รวมถึงการเลี้ยงพอพันธุ แมพันธุปลาน้ําจืดเพื่อการ
เพาะพันธุ
03222 การเพาะเลี้ยงกุงน้ําจืด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลี้ยงกุงน้ําจืด เชน กุงกามกราม
− การเพาะพันธุแ
 ละการอนุบาลกุงน้ําจืด รวมถึงการเลี้ยงพอพันธุ
เพาะพันธุ

แมพันธุกุงน้ําจืดเพื่อการ

03223 การเพาะเลี้ยงกบ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเพาะพันธุ การอนุบาล และการเลี้ยงกบ
03224 การเพาะเลี้ยงจระเข ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเพาะพันธุ การอนุบาล และการเลี้ยงจระเข รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑที่เปนผลพลอยไดจาก
การทําฟารมจระเข เชน หนัง
03225 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสวยงาม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเพาะพันธุแ
 ละการอนุบาลสัตวน้ําจืดสวยงาม เชน ปลาทอง ปลาหางนกยูง ฯลฯ รวมถึง
พรรณไมน้ํา และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน้ําจืดที่เลี้ยงเพื่อความสวยงาม
− การเลี้ยงพอพันธุ แมพันธุสต
ั วน้ําจืดสวยงามเพื่อการเพาะพันธุ
ยกเวน
− การเพาะเลีย
้ งสัตวทะเลสวยงาม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 03214
03229 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอืน่ ๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเพาะเลีย
้ งเตาและตะพาบน้ํา
− การเพาะเลีย
้ งไรแดง
− การเพาะเลีย
้ งสาหรายน้ําจืด หอยน้ําจืด สัตวและสิ่งมีชีวิตในน้ําจืดอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไว
ในที่อื่น
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หมวดใหญ B การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
(หมวดยอย 05 – 09)
ในหมวดใหญนี้ไดแก การขุดแรที่เกิดตามธรรมชาติทั้งในสถานะของแข็ง (ถานหินและสินแร)
ของเหลว (ปโตรเลียม) หรือกาซ (กาซธรรมชาติ) การขุดแรสามารถทําไดหลายวิธี เชน การทําเหมืองใตดินหรือ
บนผิวดิน การทําบอน้ํามันหรือบอแร การทําเหมืองแรในทะเล เปนตน
นอกจากนี้ยังรวมถึง กิจกรรมตางๆ ที่เกีย่ วของกับการทําเหมืองแรทมี่ ีวัตถุประสงคเพื่อการเตรียม
วัตถุดิบเพื่อจําหนายออกสูตลาด เชน การยอยแร การบดแร การแตงแร การทําความสะอาดแร การทําแรใหแหง
การแยกประเภทแร การทําแรใหเปนหัวแร10/ การเปลี่ยนกาซธรรมชาติใหอยูใ นสถานะของเหลว และการอัดกอน
เชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งโดยทั่วไปการดําเนินการดังกลาวนี้มักกระทํา ณ ที่ตั้งแหลงแรและ/หรือใกลกับแหลงแรนั้นๆ
กิจกรรมการทําเหมืองแรไดแบงออกเปนหมวดยอย (division) หมูใหญ (group) และหมูยอย (class)
ตามชนิดของแรที่ผลิตไดเปนหลัก โดยที่หมวดยอย 05 และ 06 เกี่ยวของกับการทําเหมืองแรเชื้อเพลิงฟอสซิล
(ถานหิน ลิกไนต ปโตรเลียม กาซ) หมวดยอย 07 และ 08 เกีย่ วของกับสินแรโลหะ แรอื่นๆ และผลิตภัณฑตางๆ
จากเหมืองหิน
กิจกรรมทางเทคนิคบางกิจกรรมในหมวดใหญนี้ โดยเฉพาะการสกัดไฮโดรคารบอนที่ดําเนินการ
ใหกับบุคคลทีส่ ามโดยหนวยงานเฉพาะทางในฐานะที่เปนหนวยงานที่ใหบริการทางอุตสาหกรรม ไดจดั ประเภท
ไวในหมวดยอย 09
ยกเวน
− การแปรรูปสินแรและแรธาตุอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในหมวดใหญ C (การผลิต)
− การใชวัสดุทไ
ี่ ดจากการทําเหมืองโดยไมผานการแปรรูปในการกอสราง ไดจดั ประเภทไวใน
หมวดใหญ F (การกอสราง)
− การบรรจุขวดน้ําพุและน้ําแรธรรมชาติ ณ แหลงน้ําพุและบอน้ําแร
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 11041
− การยอย การบด หรือการจัดการเกีย
่ วกับดิน หิน และแรอื่นๆ ที่มิไดเกี่ยวของกับการทําเหมือง
แรและเหมืองหิน ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 2399
− การเก็บกักน้ํา การจัดหาน้ํา และการจายน้าํ ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ย 3600
− การเตรียมสถานที่สําหรับทําเหมือง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 43120
− การสํารวจทางธรณีฟสิกส ทางธรณีวิทยา และการสํารวจเกี่ยวกับแผนดินไหว ไดจด
ั ประเภท
ไวในกิจกรรม 71103

10/

หัวแร (ores) หมายถึง สินแรที่มีเนื้อสารชนิดนั้นทั้งหมด หรือมีสารชนิดอื่นปนบางสวนซึ่งจะถูกกําจัดออกไปโดยวิธีการเฉพาะ
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หมวดยอย 05 การทําเหมืองถานหินและลิกไนต
ในหมวดยอยนี้ไดแก การขุดแรเชื้อเพลิงธรรมชาติ การทําเหมืองใตดินหรือเหมืองเปดผิวดิน
รวมถึงการคัดคุณภาพ การคัดขนาด การทําความสะอาด การบีบอัด และการดําเนินการอื่นๆ ที่จําเปนตอการขนสง
เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่สามารถจําหนายออกสูตลาด
ยกเวน
− การบริการที่สนับสนุนการทําเหมืองถานหินและลิกไนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 09900
− การผลิตถานโคก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 19100
− การผลิตถานหินอัดกอน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 19209
หมูใหญ 051 การทําเหมืองถานหินคุณภาพสูง
0510 05100 การทําเหมืองถานหินคุณภาพสูง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําเหมืองถานหินคุณภาพสูง ที่เปนเหมืองใตดินหรือเหมืองเปดผิวดิน รวมถึงการทําเหมือง
ดวยกรรมวิธีทาํ ถานหินใหเปนเชื้อเพลิงเหลว
− การทําความสะอาด การคัดขนาด การคัดคุณภาพ การบด การอัดกอน และการดําเนินการอื่นๆ
กับถานหินเพื่อคัดแยกประเภท ปรับปรุงคุณภาพ หรือเพื่อความสะดวกในการขนสงหรือจัดเก็บ
− การแยกถานหินคุณภาพสูงออกจากเศษถานหิน
ยกเวน
− การทําเหมืองลิกไนต ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 05200
− การขุดพีตและการอัดพีตใหเปนกอน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 08920
− การเจาะทดสอบเพื่อทําเหมืองถานหิน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 09900
− กิจกรรมที่สนับสนุนการทําเหมืองถานหินคุณภาพสูง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 09900
− การเผาถานโคกเพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็ง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 19100
− การผลิตถานหินคุณภาพสูงอัดกอน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 19209
− การพัฒนาและการเตรียมสถานที่สําหรับการทําเหมืองถานหิน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43120
หมูใหญ 052 การทําเหมืองลิกไนต
0520 05200 การทําเหมืองลิกไนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําเหมืองลิกไนต (ถานหินสีน้ําตาล) ที่เปนเหมืองใตดน
ิ หรือเหมืองเปดผิวดิน รวมถึงการทํา
เหมืองโดยการเปลี่ยนสถานะใหเปนของเหลว
− การลาง การขจัดน้ํา การบด การอัดกอนลิกไนตเพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือเพื่อความสะดวกใน
การขนสงหรือการเก็บรักษา
ยกเวน
− การทําเหมืองถานหินคุณภาพสูง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 05100
− การขุดพีต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 08920
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−
−
−
−

การเจาะทดสอบเพื่อทําเหมืองถานหิน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 09900
กิจกรรมที่สนับสนุนการทําเหมืองลิกไนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 09900
การผลิตลิกไนตอัดกอน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 19209
การพัฒนาและการเตรียมสถานที่สําหรับการทําเหมืองถานหิน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43120

หมวดยอย 06 การขุดเจาะปโตรเลียมดิบและกาซธรรมชาติ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตปโตรเลียมดิบ การทําเหมืองและการขุดเจาะน้ํามันจากหินน้ํามัน
และทรายน้ํามัน การผลิตกาซธรรมชาติและการแยกสารประกอบไฮโดรคารบอนเหลว และกิจกรรมทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับการดําเนินการและ/หรือการพัฒนาแหลงน้ํามันและกาซ รวมถึงการขุดเจาะ การเตรียมหลุมผลิต และ
การติดตั้งอุปกรณตางๆ ไดแก อุปกรณแยกน้ํามัน อุปกรณแยกน้ําออกจากน้ํามัน อุปกรณแยกโคลนเลนและ
สิ่งเจือปนอื่นๆ ออกจากน้ํามัน ระบบทอรวบรวมปโตรเลียมดิบจากบริเวณตางๆ และกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมดใน
การเตรียมน้ํามันและกาซใหพรอมเพื่อการขนสงและจําหนาย
ยกเวน
− กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะปโตรเลียมและกาซ เชน การบริการที่เกี่ยวของกับแหลงน้ํามัน
และกาซ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง การสํารวจบอน้ํามันและกาซ การเจาะ
ทดสอบและการเจาะหลุมทดสอบ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 09100
− การกลั่นผลิตภัณฑปโตรเลียม ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 1920
− การสํารวจทางธรณีฟสิกส ทางธรณีวิทยา และการสํารวจเกี่ยวกับแผนดินไหว ไดจด
ั ประเภท
ไวในกิจกรรม 71103
หมูใหญ 061 การขุดเจาะปโตรเลียมดิบ
0610 06100 การขุดเจาะปโตรเลียมดิบ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมดิบ
− การขุดเจาะหินดินดานบิทูมน
ิ ัสหรือหินน้ํามันและทรายน้ํามัน
− การขุดเจาะปโตรเลียมดิบจากหินดินดานและทรายบิทูมน
ิ ัส
− กระบวนการเพื่อใหไดน้ํามันดิบ เชน การถายน้ํามัน การแยกเกลือออกจากน้ํามัน การแยกน้ํา
ออกจากน้ํามัน การทําน้ํามันใหเสถียร ฯลฯ
ยกเวน
− กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะน้าํ มันและกาซ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 09100
− การบริการสํารวจบอน้ํามันและกาซ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 09100
− การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 1920
− การแยกกาซปโตรเลียมเหลวในการกลั่นปโตรเลียม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 19201
− การขนสงทางทอลําเลียง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 49400
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หมูใหญ 062 การขุดเจาะกาซธรรมชาติ
0620 06200 การขุดเจาะกาซธรรมชาติ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตกาซไฮโดรคารบอนดิบ (กาซธรรมชาติ)
− การขุดเจาะกาซธรรมชาติเหลว
− การระบายและแยกสวนของไฮโดรคารบอนเหลว
− การกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด
− การทําเหมืองไฮโดรคารบอนเหลว โดยกระบวนการเปลี่ยนสถานะกาซใหเปนของเหลวหรือ
การเผาไหมแบบไพโรไลซิส11/
ยกเวน
− กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะน้าํ มันและกาซ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 09100
− การบริการสํารวจบอน้ํามันและกาซ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 09100
− การแยกกาซปโตรเลียมเหลวในการกลั่นปโตรเลียม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 19201
− การผลิตกาซชนิดใชในงานอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20111
− การขนสงทางทอลําเลียง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 49400
หมวดยอย 07 การทําเหมืองสินแรโลหะ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การทําเหมืองสินแรโลหะชนิดตางๆ ไมวาจะเปนการทําเหมืองใตดินหรือ
เหมืองเปดผิวดิน หรือการทําเหมืองในทะเล ฯลฯ รวมถึงการแตงแรและการปรับปรุงคุณภาพแร เชน การยอย
การบด การลาง การทําใหแหง การเผาใหเปนกอน12/ การเผาโดยวิธีคาลซีเนชั่นหรือการละลายสินแร การแยก
สินแรโดยอาศัยความแตกตางของความถวงจําเพาะของแรหรือการลอยแร
ยกเวน
− การเผาแรเหล็กไพไรต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20113
− การผลิตอะลูมิเนียมออกไซต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 24202
− การดําเนินการเกี่ยวกับการถลุงเหล็กและโลหะที่ไมใชเหล็กจากเตาถลุงแบบพนลม
ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 2410 และ 2420 ตามลําดับ

11/

การเผาไหมแบบไพโรไลซิส (pyrolysis) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีโดยใชความรอนในสภาวะไรอากาศ โดยเกิดการแตก
ของพันธะโมเลกุลในองคประกอบจากสายโซพันธะเคมียาวๆ กลายเปนสายโซสั้นๆสวนที่เปนองคประกอบคารบอนระเหยได ก็กลายเปนกาซ
เชื้อเพลิง บางสวนที่ถูกควบแนนก็กลายเปนของเหลว (น้าํ มัน)

12/

การเผาใหเปนกอน (sintering) คือ การใหความรอนกับผงโลหะจนมีอุณหภูมิสูงพอที่จะทําใหผงโลหะชิดตัวเขาหากันจนเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหวาง
อะตอม
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หมูใหญ 071 การทําเหมืองสินแรเหล็ก
0710 07100 การทําเหมืองสินแรเหล็ก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําเหมืองสินแรที่ใหแรเหล็กเปนหลัก
− การปรับปรุงคุณภาพสินแรและการทําใหสน
ิ แรเหล็กเปนกอน
ยกเวน
− การขุดและการตกแตงแรไพไรตและแรพิรโ
 รไทต (ยกเวนการเผาแรดังกลาว) ไดจดั ประเภท
ไวในกิจกรรม 08910
หมูใหญ 072 การทําเหมืองสินแรโลหะที่ไมใชสินแรเหล็ก (ยกเวนโลหะมีคา)
0721 07210 การทําเหมืองสินแรยูเรเนียมและทอเรียม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําเหมืองสินแรที่ใหแรยูเรเนียมและแรทอเรียมเปนหลัก เชน แรพิตชเบลนด ฯลฯ
− การแยกแรยเู รเนียมและทอเรียม
13/
− การผลิตเคกเหลือง
ยกเวน
− การเสริมสมรรถนะแรยูเรเนียมและทอเรียม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20113
− การผลิตโลหะยูเรเนียมจากแรพิตชเบลนดหรือจากสินแรอน
ื่ ๆ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 24209
− การถลุงและการทําใหยูเรเนียมบริสุทธิ์ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 24209
0729

การทําเหมืองสินแรโลหะอื่นๆ ที่ไมใชสินแรเหล็ก
07291 การทําเหมืองสินแรดีบุก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงานหลักเกีย
่ วกับการทําเหมือง การขุด และการแตงแรดีบุกแคสซิเทอไรตและแร
ดีบุกชนิดอืน่ ๆ
07292 การทําเหมืองสินแรสังกะสี ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การดําเนินงานหลักเกีย
่ วกับการทําเหมือง การขุด และการแตงแรสังกะสีซิลิเกตและแรสังกะสี
ชนิดอื่นๆ
07299 การทําเหมืองสินแรโลหะอื่นๆ ที่ไมใชสนิ แรเหล็ก ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงานหลักเกีย
่ วกับการทําเหมือง การขุด และการแตงแรโลหะอื่นๆ ที่มิใชเหล็ก ซึ่ง
มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน อะลูมิเนียม (บอกไซต) ทองแดง ตะกั่ว แมงกานีส โครเมียม
นิกเกิล โคบอลต โมลิบดินัม แทนทาลัม เวนาเดียม ฯลฯ

13/

เคกเหลือง (yellowcake) ไดจากการนําแรดิบมาละลายในกรดหรือดาง และทําใหตกตะกอนจนไดเปนยูเรเนียมออกไซด (U3O8) หรือเคกเหลือง ซึ่ง
แรดิบอาจมียูเรเนียมต่ํากวา 0.1% แต yellowcake นี้มักมียูเรเนียมอยูเกิน 80%
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ยกเวน
− การทําเหมืองและแตงแรยูเรเนียมและแรทอเรียม ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 07210
− การผลิตอะลูมิเนียมออกไซด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 24202
− การผลิตแมตตของทองแดง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 24204
− การผลิตแมตตของนิกเกิล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 24209
หมูใหญ 073 การทําเหมืองสินแรโลหะมีคา
0730 07300 การทําเหมืองสินแรโลหะมีคา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําเหมืองสินแรโลหะมีคา เชน ทองคํา เงิน แพลทินัม และโลหะมีคาอื่นๆ
กระบวนการแยกสวนที่เปนอโลหะชนิดอืน่ ออก

รวมถึง

หมวดยอย 08 การทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่นๆ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การทําเหมืองแรหรือเหมืองหิน รวมถึงการขุดแรจากแหลงตะกอนนําพา14/
การบดหิน และการใชประโยชนจากพรุน้ําเค็ม15/ ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้โดยสวนใหญจะถูกนําไปใชในการกอสราง
(เชน ทราย หิน เปนตน) การผลิตวัสดุ (เชน ดิน ยิปซัม แคลเซียม เปนตน) การผลิตเคมีภัณฑ ฯลฯ
ยกเวน
− การแปรรูปแรและหินที่ขุดได (ที่ไมใชการยอย การบด การตัด การทําความสะอาด การตาก
แหง การแยกประเภท และการผสม) ไดจัดประเภทไวในหมวดใหญ C (การผลิต)
หมูใหญ 081 การทําเหมืองหิน ทราย และดิน
0810

การทําเหมืองหิน ทราย และดิน
ในหมูย อยนี้ไดแก การทําเหมืองหินทีใ่ ชในการกอสราง การทําเหมืองหินปูน การทําเหมือง
ยิปซัม แอนไฮไดรต ชอลก และโดโลไมต การทําเหมืองทราย การทําเหมืองดินเหนียวและดินขาว
ยกเวน
− การทําเหมืองแรที่ใชในการทําเคมีภัณฑและปุย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 08910
08101 การทําเหมืองหินที่ใชในการกอสราง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําเหมืองหินเพื่อใชทําหินบดและหินประดับ เชน หินออน หินแกรนิต หินชนวน
หินทราย ฯลฯ

14/

แหลงตะกอนนําพา (alluvial deposit) คือ บริเวณที่ราบน้ําทวมถึงแถบแมน้ําซึ่งเกิดจากแมน้ําลําธารพัดพาตะกอนมาทับถม

15/

พรุน้ําเค็ม คือ ในชวงเวลาน้ําขึ้นในบริเวณที่ราบลุมชายเลน น้ําทะเลจะไหลบาขึ้นมาทวมแตระดับน้ําจะลึกไมมากนักและมีพืชน้ําเค็มเจริญเติบโต
พืชเหลานี้จะมีสวนชวยในการดักจับตะกอนที่กระแสน้ําพัดพามา ซึ่งจะทําใหระดับของที่ลุมราบชายเลนสูงขึ้นเทากับระดับน้ําทะเลที่ขึ้นสูงสุดใน
บริเวณนั้น และตอมากลายเปนพรุน้ําเค็ม
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การตัดและตกแตงหินอยางหยาบๆ ดวยการเลื่อยหรือดวยวิธีอื่นๆ ที่ทาํ ในเหมืองสําหรับใชทํา
อนุสาวรียและใชในการกอสราง
ยกเวน
− การตัด การขึน
้ รูป และการแตงสําเร็จหิน ซึ่งมิไดดําเนินการตอเนื่องกับการทําเหมืองหิน ได
จัดประเภทไวในกิจกรรม 23961
−

08102 การทําเหมืองหินปูน ยิปซัม ชอลก และโดโลไมต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําเหมืองหินปูน รวมถึงการบดและการยอยหินปูน
− การทําเหมืองยิปซัมและแอนไฮไดรต
− การทําเหมืองชอลกและโดโลไมตที่ยังไมผา นการเผาโดยวิธีคาลซีเนชั่น
ยกเวน
− การผลิตโดโลไมตที่ผานการเผาโดยวิธีคาลซีเนชั่น ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 23942
08103 การขุดกรวดและทราย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําเหมืองทราย รวมถึงการสกัด การขุด การรอน การคัดขนาดทรายและกรวด ชนิดใชใน
งานอุตสาหกรรมและงานกอสราง
ยกเวน
− การทําเหมืองทรายบิทูมินัส ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 06100
08104 การทําเหมืองดิน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําเหมืองดินตางๆ เชน ดินเหนียว ดินทนไฟ ดินขาว ฯลฯ ที่ใชในอุตสาหกรรมเครื่องดินเผา
อิฐทนไฟ และผลิตภัณฑอื่นๆ
− การผลิตโคลนเจาะ
หมูใหญ 089 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
0891 08910 การทําเหมืองแรที่ใชทําเคมีภัณฑและปุย ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การทําเหมืองแรฟอสเฟตธรรมชาติและเกลือโปแตสเซียมธรรมชาติ
− การทําเหมืองแรกํามะถัน
− การขุดและการตกแตงแรไพไรตและแรพิรโ
 รไทต (ยกเวนการเผาแรดังกลาว)
− การทําเหมืองแรแบเรียมซัลเฟตและแบเรียมคารบอเนตที่เกิดตามธรรมชาติ (แรแบไรตและแร
วิเทอรไรต) แรโบเรตที่เกิดตามธรรมชาติ แรแมกนีเซียมซัลเฟตที่เกิดตามธรรมชาติ (คีเซอไรต)
− การทําเหมืองดินสี แรฟลูออรสปาร และแรอื่นๆ ที่ใชทาํ เคมีภัณฑ
− การขุดมูลนกและมูลคางคาว
ยกเวน
− การทําเหมืองเกลือ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0893
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−
−

การเผาแรเหล็กไพไรต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20113
การผลิตปุยสังเคราะหและสารประกอบไนโตรเจน ไดจดั ประเภทไวในหมูยอย 2012

0892 08920 การขุตพีต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขุดพีต
− การอัดกอนพีต
− การเตรียมพีตเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ หรือเพื่อความสะดวกในการขนสงหรือเก็บรักษา
ยกเวน
− กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทําเหมืองพีต ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 09900
− การผลิตผลิตภัณฑจากพีต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23999
0893

การทําเหมืองเกลือ
08931 การทําเหมืองเกลือสินเธาว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การสกัดเกลือจากใตดิน โดยการละลายหินเกลือที่อยูใ ตดินและการสูบน้ําเกลือขึ้นมาตากหรือ
ตมใหน้ําระเหย รวมถึงการบดเกลือ การทําใหเกลือบริสุทธิ์ และการกลั่นเกลือโดยเจาของเหมือง
ยกเวน
− การผลิตเกลือบริโภค/เกลือแกงทีใ่ ชปรุงแตงรสอาหาร เชน เกลือแกงที่เติมสารประกอบไอโอดีน
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10775
08932 การทําเหมืองเกลือสมุทร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําเหมืองเกลือสมุทร โดยกระบวนการระเหยของน้ําทะเลหรือน้าํ เค็มจากแหลงธรรมชาติ
รวมถึงการบดเกลือ การทําใหเกลือบริสุทธิ์ และการกลัน่ เกลือโดยเจาของเหมือง
ยกเวน
− การผลิตเกลือบริโภค/เกลือแกงทีใ่ ชปรุงแตงรสอาหาร เชน เกลือแกงที่เติมสารประกอบไอโอดีน
ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 10775
− การผลิตน้ําดื่มโดยใชการระเหยของน้ําทะเล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 36009

0899

การทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
08991 การทําเหมืองแรรัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การทําเหมืองแรรัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ เชน เพชร พลอย ทับทิม บุษราคัม มรกต หยก ฯลฯ
ที่ยังไมไดตกแตง รวมถึงการทําเหมืองแรเขี้ยวหนุมาน (ควอตซ) และแรกลีบหิน (ไมกา)
ยกเวน
− การเพาะเลีย
้ งหอยมุก ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 03213
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08999 การทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําเหมืองแรและเหมืองหินจากแรธาตุและวัตถุตางๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่
• วัตถุขัดถู แอสเบสทอส ดินซากหอย (เชน คีเซลกูหร ไทรโพไลต และไดอะโตไมต)
แรแกรไฟตที่เกิดตามธรรมชาติ แรสตีไทต (ทัลก) แรฟนมา (เฟลดสปาร) ฯลฯ
16/
• แอสฟลตธรรมชาติ แอสฟลไตต และหินแอสฟลต รวมถึงบิทูเมนที่เกิดตามธรรมชาติ
หมวดยอย 09 กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทําเหมืองแร
ในหมวดยอยนี้ไดแก การบริการที่สนับสนุนการทําเหมืองโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
การบริการสํารวจโดยวิธีตางๆ ไดแก การเจาะเก็บแทงตัวอยางแร การสํารวจทางธรณีวทิ ยา การขุดเจาะ การเจาะ
ทดสอบหรือการเจาะซ้ําสําหรับหลุมน้ํามัน แรโลหะ และแรอโลหะ และการบริการอื่นๆ เชน การสรางแทนขุด
เจาะหลุมน้ํามันและกาซ การอัดซีเมนตเพื่อยึดทอกรุ17/ของหลุมน้ํามันและกาซ การทําความสะอาด การวิด และ
การเช็ดสิ่งสกปรกในหลุมเจาะน้ํามันและกาซ การระบายและการสูบแรในเหมือง การบริการขนหนาดินที่เหมือง
ฯลฯ
หมูใหญ 091 กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
0910 09100 กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขุดเจาะน้ํามันและกาซ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• การบริการสํารวจที่เกี่ยวของกับการขุดเจาะปโตรเลียมและกาซ โดยวิธีการที่ปฏิบัติกันทัว
่ ไป
เชน การสํารวจทางธรณีวิทยา ณ สถานที่คาดวาจะเปนแหลงน้ํามันและกาซธรรมชาติ
• การขุดเจาะแบบควบคุมทิศทางและการขุดเจาะซ้ํา การเจาะเปดปากหลุม การสรางแทน
ขุดเจาะ ณ แหลงน้ํามันหรือแหลงกาซ การซอมแซมและรื้อถอน การอัดซีเมนตยดึ ทอกรุ
หลุมน้ํามันและกาซ การสูบน้ํามันจากหลุม การปดและการสละหลุมที่ไมใช ฯลฯ
• การเปลี่ยนสถานะกาซธรรมชาติใหเปนของเหลว และจากของเหลวใหกลับเปนกาซ เพื่อ
การขนสง ที่ดาํ เนินการ ณ แหลงกาซ
• การบริการระบายและการสูบหลุม โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• การเจาะทดสอบที่เกี่ยวของกับการขุดเจาะปโตรเลียมและกาซ
• การบริการดับเพลิงและผจญเพลิงบริเวณแหลงน้ํามันและกาซ

16/

หินแอสฟลต (Rock Asphalt) คือ หินปูนที่มียางมะตอยที่เกิดตามธรรมชาติแทรกอยูในชั้นหิน

17/

ทอกรุ (Casting) เปนทอโลหะที่ใสลงไปในหลุมเจาะหรือบอเจาะในระหวางการเจาะหรือหลังการเจาะแลวอัดซีเมนตเขาไปเพื่อใหอยูกับที่ เพื่อ
ปองกันการพังทลายของผนังหลุมเจาะ ปองกันการสูญเสียน้ําโคลนเจาะ หรือปองกันไมใหของไหลที่ไมตองการเขามาในหลุม และเพื่อชวยควบคุม
ความดันของหลุมเจาะ และไวสําหรับขั้นตอนการผลิตแกสและน้ํามัน (ที่มา: คําอธิบายศัพทเกี่ยวกับธรณีวิทยาปโตรเลียม, วิชาการธรณีไทย,
http:geothai.net)
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ยกเวน
− กิจกรรมบริการที่ดําเนินงานโดยผูขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
06100 และ 06200
− การซอมเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมืองแร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 33122
− การเปลี่ยนสถานะกาซธรรมชาติใหเปนของเหลว และจากของเหลวใหกลับเปนกาซเพือ
่ การขนสง
ที่ไมไดดําเนินการ ณ แหลงกาซ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 52219
− การสํารวจทางธรณีฟสิกส ทางธรณีวิทยา และการสํารวจเกี่ยวกับแผนดินไหว ไดจด
ั ประเภท
ไวในกิจกรรม 71103
หมูใหญ 099 กิจกรรมที่สนับสนุนการทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่นๆ
0990 09900 กิจกรรมที่สนับสนุนการทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการที่สนับสนุนกิจกรรมการทําเหมืองในหมวดยอย 05 (การทําเหมืองถานหินและ
ลิกไนต) หมวดยอย 07 (การทําเหมืองสินแรโลหะ) และหมวดยอย 08 (การทําเหมืองแรและ
เหมืองหินอืน่ ๆ) โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• การบริการสํารวจเหมือง เชน การเจาะเก็บแทงตัวอยางแรและการสํารวจทางธรณีวิทยา ณ
สถานที่คาดวาจะเปนแหลงแรและหิน
• การระบายและการสูบที่ดําเนินการโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• การเจาะทดสอบและการเจาะหลุมทดสอบเพื่อการทําเหมืองแรและเหมือนหิน
ยกเวน
− การทําเหมืองแรและเหมืองหินโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ไดจด
ั ประเภทไวใน
หมวดยอย 05, 07 หรือ 08
− การซอมเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมืองแร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 33122
− การสํารวจทางธรณีฟสิกส โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 71103

หมวดใหญ C การผลิต
(หมวดยอย 10 – 33)
การผลิตในที่นี้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวัตถุหรือสวนประกอบของวัตถุในทางกายภาพหรือทางเคมีให
เปนผลิตภัณฑชนิดใหม
ถึงแมวาความหมายดังกลาวจะไมสามารถนํามาใชเปนกฎเกณฑเพียงหนึ่งเดียวที่ใช
กําหนดคํานิยามของคําวา “การผลิต” (ดูหมายเหตุในสวนของการแปรรูปของเสียดานลาง) วัตถุหรือสวนประกอบ
ของวัตถุที่ถูกทําใหเปลี่ยนแปลงไปนั้นเปนวัตถุดิบที่เปนผลผลิตของภาคการเกษตร การปาไม เหมืองแรหรือ
เหมืองหิน รวมถึงผลผลิตของกิจกรรมภาคการผลิตอื่นๆ การนําสินคามาทําการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชดั
การนําสินคามาปรับปรุงใหม หรือการทําสินคาขึ้นมาใหมใหถือวาเปนการผลิตเชนกัน
หนวยที่ทําการผลิตมักเรียกวา โรงงาน โรงสี หรือโรงโม โดยมีการใชเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟาหรือ
เครื่องอุปกรณสาํ หรับขนถายวัสดุ แตอยางไรก็ตามหนวยที่ทําการแปรสภาพวัตถุไปเปนผลิตภัณฑใหมดวยมือ
หรือที่ดําเนินงานในบานของคนงาน และทําการขายผลิตภัณฑแกสาธารณชน ณ สถานที่เดียวกันกับที่ทําการผลิต
เชน รานขนมอบและรานตัดเสื้อผา ใหจดั ประเภทไวในการผลิตนี้ดว ย หนวยผลิตอาจทําการแปรรูปวัตถุหรืออาจ
ทําสัญญาจางกับหนวยอืน่ ใหทําการแปรรูปวัตถุให ก็ถือวาเปนการผลิตเชนกัน
ผลผลิตของกระบวนการผลิตอาจถูกผลิตขึ้นอยางสมบูรณในแงของความพรอมสําหรับการใชงานหรือการ
บริโภค หรืออาจเปนเพียงผลผลิตที่กึ่งสําเร็จเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตในขั้นตอไป ตัวอยางเชน
ผลผลิตของอลูมินาบริสุทธิ์เปนวัตถุดิบเพือ่ ใชในการผลิตอะลูมิเนียมขัน้ ปฐมภูมิ และอะลูมิเนียมขั้นปฐมภูมิเปน
วัตถุดิบเพื่อการดึงลวดอะลูมเิ นียม และลวดอะลูมิเนียมเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑลวดประดิษฐ
การผลิตสวนประกอบ/ชิ้นสวน และอุปกรณประกอบ/อุปกรณเสริมเฉพาะอยางของเครื่องจักรและเครื่อง
อุปกรณ โดยทั่วไปไดจดั ประเภทไวในหมูยอยเดียวกันกับการผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณที่ชิ้นสวนและ
อุปกรณประกอบดังกลาวนัน้ ใชรวมกัน
สําหรับการผลิตสวนประกอบและชิน้ สวนของเครือ่ งจักรและเครื่อง
อุปกรณทั่วไป เชน เครื่องยนต ลูกสูบ มอเตอรไฟฟา อุปกรณประกอบที่ใชไฟฟา วาลว เกียร โรลเลอรแบริ่ง ได
จัดประเภทไวในหมูย อยที่เหมาะสมของภาคการผลิต โดยไมคํานึงวาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณนั้นๆ จะมี
สิ่งของเหลานี้รวมอยู อยางไรก็ตาม การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมโดยการหลอหรือการอัดรีดวัตถุที่ทําจาก
พลาสติก ไดจดั ประเภทไวในหมูใหญ 222
การประกอบชิน้ สวนของผลิตภัณฑใหถือวาเปนการผลิตดวย รวมถึงการประกอบชิน้ สวนของผลิตภัณฑ
จากสวนประกอบไมวาจะไดจากที่ผลิตขึ้นเองหรือที่ซื้อมา
การนําของเสียกลับมาใชประโยชนใหม เชน การแปรรูปของเสียเปนวัตถุดิบทุติยภูมิ 18/ ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 3830 (การนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชใหม) ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมีแตไมถือ
วาเปนสวนหนึ่งของการผลิต วัตถุประสงคหลักของกิจกรรมเหลานี้ คือการบําบัดหรือการแปรรูปของเสีย ซึ่งไดจัด
ประเภทไวในหมวดใหญ E (การจัดหาน้ํา การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล) อยางไรก็ตาม
18/

วัตถุดิบทุติยภูมิหรือวัตถุดิบลําดับรอง (secondary raw materials) คือ วัตถุดิบที่มีการผลิตมาขั้นหนึ่งกอนแลว และใชเปนวัตถุดิบในการผลิตตอ
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การผลิตผลิตภัณฑขั้นสุดทายขึ้นมาใหม (ที่ไมใชผลิตภัณฑที่ใชเพื่อการผลิตตอ) ไดจัดประเภทไวในการผลิต
ถึงแมวาเปนการแปรรูปที่ใชของเสียเปนวัตถุดิบ ตัวอยางเชน การผลิตเงินจากฟลมที่ใชประโยชนไมไดใหจัด
ประเภทไวในการผลิต
การบํารุงรักษาและซอมเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณชนิดใชในทางอุตสาหกรรม ทางพาณิชยกรรม
และที่คลายกัน ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 33 (การซอมและติดตัง้ เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ) อยางไรก็ตาม
การซอมคอมพิวเตอรและของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 95 (การซอม
คอมพิวเตอรและของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน) ในขณะที่การซอมยานยนต ไดจดั ประเภทไวใน
หมวดยอย 45 (การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต)
การติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณซึ่งดําเนินงานเปนกิจกรรมเฉพาะ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 33200
หมายเหตุ : ขอบเขตระหวางการผลิตกับประเภทอื่นๆ ในระบบการจัดจําแนกนี้ ยังมีบางสวนที่ไมชัดเจน
โดยกฎเกณฑทั่วไป กิจกรรมในภาคการผลิตเปนการแปลงสภาพวัตถุเปนผลิตภัณฑใหม ซึ่งผลผลิตของกิจกรรม
ดังกลาวคือผลิตภัณฑใหม อยางไรก็ตาม คําจํากัดความทีว่ า “อะไรคือการทําใหเกิดผลิตภัณฑใหม” อาจมีบางครั้งที่
ตองอาศัยวิจารณญาณของแตละบุคคล ดังนัน้ เพื่อความชัดเจนกิจกรรมตอไปนี้ใน ISIC ใหจดั ประเภทไวในการผลิต
− การแปรรูปสัตวน้ํา (การแกะหอยนางรม การแลสัตวน้ํา) ที่ไมไดทําบนเรือประมง
ไดจัด
ประเภทไวในหมูใหญ 102
− การพาสเจอไรสนมและการบรรจุขวด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10501
− การแปรสภาพหนังฟอก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 15110
− การอบและการอัดน้ํายาไมเพื่อถนอมรักษาเนื้อไม ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 16102
− การพิมพและกิจกรรมบริการที่เกี่ยวของ ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 1811 และ 1812
− การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23953
− การชุบโลหะดวยไฟฟา การชุบโลหะ การอบชุบโลหะ และการขัดเงา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
2592
− การสรางหรือการผลิตเครื่องจักรใหม ไดจัดประเภทไปตามชนิดเครื่องจักร (เชน การผลิต
เครื่องยนตของยานยนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 29101)
− การหลอดอกยางใหม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22112
ในทางกลับกัน มีบางกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการแปลงสภาพ แตถูกจัดประเภทไวในหมวดใหญอื่น
ของ ISIC (หรืออีกนัยหนึ่งคือไมไดจัดประเภทไวในการผลิต) ไดแก
− การทําไม ไดจัดประเภทไวในหมวดใหญ A (เกษตรกรรม การปาไม และการประมง)
− การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหดีขึ้น ไดจัดประเภทไวในหมวดใหญ A (เกษตรกรรม
การปาไม และการประมง)
− การแปรรูปสินแรและแรธาตุอื่นๆ
ไดจัดประเภทไวในหมวดใหญ B (การทําเหมืองแรและ
เหมืองหิน)
− การกอสรางสิ่งกอสรางและการประกอบชิน
้ สวนอาคารที่ดําเนินงาน ณ สถานที่กอสราง ไดจัด
ประเภทไวในหมวดใหญ F (การกอสราง)
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−

กิจกรรมการแบงบรรจุและการแบงสินคามาขายปลีกในปริมาณที่นอยลง รวมถึง การนําผลิตภัณฑ
มาบรรจุหีบหอ การเปลี่ยนบรรจุภัณฑใหม และการนําผลิตภัณฑมาบรรจุขวด เชน สุราหรือ
สารเคมี การแยกประเภทเศษที่ใชไมได การผสมสีตามคําสั่งของลูกคา การตัดเหล็กตามคําสั่ง
ของลูกคา การผลิตนําผลิตภัณฑเดิมมาทําการปรับปรุงใหม ไดจัดประเภทไวในหมวดใหญ G
(การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต)

หมวดยอย 10 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร
ในหมวดยอยนี้ไดแก การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การปาไม และการประมง เพื่อเปนอาหารสําหรับ
มนุษยหรือสัตว รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑขั้นกลางชนิดตางๆ ที่ไมไดเปนผลิตภัณฑอาหารโดยตรง เปนกิจกรรมที่
มักจะกอใหเกิดผลผลิตพลอยไดทใี่ หมูลคามากกวาหรือนอยกวา (เชน หนังสัตวที่ไดจากการฆาสัตว หรือกาก
น้ํามัน (ออยลเคก) ที่ไดจากการผลิตน้ํามัน)
กิจกรรมทีจ่ ัดประเภทไวในหมวดยอยนีเ้ ปนกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับผลิตภัณฑชนิดตางๆ
ประกอบดวย
เนื้อสัตว สัตวน้ํา ผลไมและผัก ไขมันและน้ํามัน ผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืช อาหารสัตว
และผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ การผลิตดังกลาวอาจเปนการดําเนินงานเพือ่ ตนเองหรือผูอื่น
กิจกรรมบางกิจกรรมอาจพิจารณาใหจัดประเภทไวในกิจกรรมการผลิต แมวาจะมีการขายปลีกสินคาในราน
ของผูที่ทําการผลิตสินคาเองก็ตาม เชน กิจกรรมที่ทําในรานขนมอบ และรานขายเนื้อปรุงสําเร็จ เปนตน ซึ่งเปน
การขายผลผลิตที่ทําขึ้นเอง อยางไรก็ตาม ถามีการแปรรูปเพียงเล็กนอยและไมไดมีการเปลี่ยนสภาพอยางชัดเจน
ใหจดั ประเภทกิจกรรมเหลานั้นไวในการขายสงและการขายปลีก (หมวดใหญ G)
ยกเวน
− การผลิตอาหารสัตวจากของเสียหรือผลพลอยไดจากการฆาสัตว
ไดจัดประเภทไวในหมูย อย
1080 ตามชนิดของอาหารสัตว
− การกําจัดเศษ/ของเสียจากอาหารและเครื่องดื่ม ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 3821
− การแปรรูปของเสียและเศษที่เหลือจากอาหารและเครื่องดื่ม ใหเปนวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิต
ตอไป ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 38300
หมูใหญ 101 การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การดําเนินงานของโรงฆาสัตว การผลิตเนื้อสัตวและเนื้อสัตวปก ทั้งชนิดสด
แชเย็น หรือแชแข็ง 20/ ทั้งตัว เปนชิ้นหรือสัดสวนตามตองการ การผลิตผลิตภัณฑทไี่ ดจากการแปรรูปเนื้อสัตว
และเนื้อสัตวปก รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑพลอยไดจากสัตว เชน ไขมันหมูและไขมันจากสัตวอื่นๆ ที่บริโภคได
หนังดิบและหนังฟอก ขนแกะ ขนแข็งหรือขนออน ฟนหรือกระดูก เปนตน
19/

19/

เนื้อแชเย็น (chilled meat) คือ เนื้อที่ผา นการลดอุณหภูมิโดยมีอุณหภูมิเนื้อ 4°C

20/

เนื้อแชแข็ง (frozen meat) คือ เนือ้ ที่นําไปแชแข็งใหไดอณ
ุ หภูมิเนื้อ -40°C แลวจึงนําไปเก็บที่หองเก็บเย็นซึง่ มีอุณหภูมิ -18°C กอนนําไปใชประโยชน
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ยกเวน
− การขายสงเนื้อสัตว ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 46311
− การบรรจุหีบหอเนื้อสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 82920
1011

การผลิตเนื้อสัตว (ยกเวนสัตวปก)
ในหมูย อยนี้ไดแก การดําเนินการของโรงฆาสัตว การผลิตเนื้อสัตว (ยกเวนสัตวปก ) ที่สด แชเย็น
หรือแชแข็ง ทั้งตัว เปนชิ้นหรือสัดสวนตามตองการ และการผลิตสวนอื่นของสัตว (ยกเวนสัตวปก)
ที่บริโภคได
ยกเวน
− การผลิตเนื้อสัตวปก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10120
10111 การฆาสัตว (ยกเวนสัตวปก) ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การดําเนินการเกี่ยวกับการฆาสัตวเพื่อใชเปนอาหารมนุษย เชน วัว สุกร แพะ แกะ กระตาย
อูฐ สัตวลา หรือสัตวอื่นๆ ที่ใชเปนอาหารมนุษย (ยกเวนสัตวปก)
− การตัดแตงเนือ
้ สัตวสด (ยกเวนสัตวปก ) เปนชิ้นหรือสัดสวนตามตองการ การทําความสะอาด
และการบรรจุภาชนะ ที่ดําเนินการตอเนื่องจากการฆาสัตว
− การผลิตผลพลอยไดที่ไดจากการฆาสัตวทย
ี่ ังไมไดผานกระบวนการแปรรูป เชน เครื่องในสัตว
ไขมันและมันหมูไมมีเนื้อติด ยังไมเจียวหรือสกัดโดยวิธอี ื่น กระดูก เขา หนังดิบ ฯลฯ
− การฆาและแปรรูปวาฬบนฝง หรือบนเรือขนาดใหญ
ยกเวน
− การตัดแตงชิน
้ เนื้อ การทําความสะอาด เพือ่ นํามาแชเย็นหรือแชแข็ง ที่ดําเนินการตอเนื่องจาก
เนื้อสัตวที่ซื้อมา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10112
− การฆาสัตวปก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10120
− การผลิตผลิตภัณฑพลอยไดที่ไดจากโรงฆาสัตว ที่ผานกระบวนการแปรรูป ไดจัดประเภทไว
ในกิจกรรม 10134
10112 การผลิตเนื้อสัตว (ยกเวนสัตวปก) สด แชเย็น หรือแชแข็ง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเนื้อสัตว (ยกเวนสัตวปก) รวมถึงสวนอื่นของสัตวที่บริโภคได ทั้งชนิดสด แชเย็น หรือ
แชแข็ง ที่นํามาตัดแตงเปนชิ้นหรือสัดสวนตามตองการ ทําความสะอาด และบรรจุภาชนะ ที่
ดําเนินการจากเนื้อสัตวที่ซื้อมา
ยกเวน
− การตัดแตงเนือ
้ สัตวสด (ยกเวนสัตวปก) เปนชิ้นหรือสัดสวนตามตองการ การทําความสะอาด
และการบรรจุภาชนะ ที่ดําเนินการตอเนื่องจากการฆาสัตว ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 10111
− การผลิตเนื้อสัตวปกสด แชเย็น หรือแชแข็ง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10120
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1012 10120 การฆาสัตวปกและการผลิตเนื้อสัตวปกสด แชเย็น หรือแชแข็ง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การฆาสัตวปก เชน ไก เปด หาน ไกงวง
− การแปรรูปเนือ
้ สัตวปก
โดยไมคํานึงวาจะดําเนินการตอเนื่องจากการฆาสัตวปกหรือจาก
เนื้อสัตวปกทีซ่ ื้อมาก็ตาม
• การผลิตเนื้อสัตวปกสด แชเย็น หรือแชแข็ง
• การตัดแตงเนือ
้ สัตวปกเปนชิ้นหรือสัดสวนตามตองการ
• การทําความสะอาดและบรรจุภาชนะ
− การผลิตสวนอื่นของสัตวปกที่บริโภคได เชน เครื่องใน รวมถึงขนแข็งหรือขนออนที่ดําเนินการ
ตอเนื่องจากการฆาสัตว
ยกเวน
− การฆาสัตว (ยกเวนสัตวปก) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10111
− การผลิตเนื้อสัตว (ยกเวนสัตวปก) แชเย็น หรือแชแข็ง ทีน
่ ํามาตกแตงชิน้ เนื้อ ทําความสะอาด
และบรรจุภาชนะ ที่ดําเนินการจากเนื้อสัตวที่ซื้อมา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10112
− การผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวปก
 ไดจดั ประเภทไวในหมูยอ ย 1013
− การผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่มีเนื้อสัตวปกเปนสวนประกอบหลัก
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 10139
− การผลิตอาหารพรอมบริโภคที่ประกอบดวยเครื่องปรุงหลักที่แตกตางกันอยางนอย 2 ชนิด เชน
สตูเนื้อ พาสตา ขาวปนหนาทะเล ฯลฯ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1075
1013

การผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวและเนื้อสัตวปก
10131 การผลิตเนื้อสัตวและเนื้อสัตวปกที่ทําใหแหง ทําเค็ม หรือรมควัน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การถนอมและการปรุงแตงเนื้อสัตวและเนือ
้ สัตวปก ที่เปนการแปรรูปขั้นตนเพื่อไมใหเสีย โดย
กรรมวิธีทําใหแหง ทําเค็ม รมควัน แชในน้ําเกลือ แชในน้ํามัน เชน แฮม เบคอน เนื้อเค็ม
ตากแหง ฯลฯ
10132 การผลิตไสกรอก ลูกชิน้ และผลิตภัณฑอื่นที่คลายกัน ที่ทาํ จากเนื้อสัตวและเนื้อสัตวปก ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อ ไสกรอก ซาลามิ โบโลนา ไสกรอกที่ทําจากเครื่องในหมู ไสกรอก
สําหรับทําแซนดวิช และไสกรอกชนิดตางๆ กุนเชียง ไสอั่ว ไสกรอกพื้นบาน แหนม หมูยอ
และผลิตภัณฑอื่นที่คลายกันที่ทําจากเนื้อสัตวและเนื้อสัตวปก
10133 การผลิตเนื้อสัตวและเนื้อสัตวปกบรรจุกระปอง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเนื้อสัตวบรรจุกระปองหรือบรรจุภณ
ั ฑที่ปดสนิทอื่นๆ ที่ผานกรรมวิธีใหความรอนใน
ระดับที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรียสว นใหญที่กอใหเกิดโรคและทําใหอาหารเสีย โดยมีเนื้อสัตว
หรือเนื้อสัตวปกเปนสวนประกอบหลัก ซึ่งผานกระบวนการปรุงสุก บรรจุในน้ําเกลือ ซอส
น้ํามัน หรือสิง่ อื่นที่ไมใชเครื่องปรุง เชน คอรนบีฟ

126
ยกเวน
− การผลิตอาหารสําเร็จรูปที่มีเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตวปกเปนสวนประกอบหลัก ไดจด
ั ประเภทไว
ในกิจกรรม 10139
− การผลิตอาหารพรอมบริโภคบรรจุกระปองที่ประกอบดวยเครื่องปรุงหลักทีแ
่ ตกตางกันอยางนอย
2 ชนิด เชน สตูเนื้อ พาสตา ฯลฯ ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 10752
10134 การผลิตผลิตภัณฑพลอยไดจากสัตวและสัตวปก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเจียวและการกลั่นน้ํามันจากไขมันหมูและไขมันจากสัตวอื่นๆ ที่บริโภคได เชน น้ํามันหมู
(ลารด)
− การผลิตน้ําปลาจากหนังสัตวหมักเกลือ
− การนําหนังดิบซึ่งเปนผลพลอยไดจากโรงฆาสัตวมาผานกระบวนการเก็บรักษา เชน หนังแช
น้ําเกลือ หนังหมักเกลือเปยก หนังหมักเกลือแหง หนังตากแหง และหนังอาบน้ํายา
21/
− การผลิตขนแกะที่ไดจากการดึงหรือถอน
ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการฆาแกะ
− การผลิตรังนก ที่นํามาตกแตง ทําความสะอาด และบรรจุภาชนะ เชน รังนกแหง รังนกกึ่ง
สําเร็จรูป รังนกสดพรอมปรุง
− การจัดการของเสียจากการฆาสัตวที่ไมใชเพื่อการผลิตอาหารสัตว
− การผลิตผลิตภัณฑพลอยไดอน
ื่ ๆ จากสัตวและสัตวปก ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การผลิตหนังสัตวที่เปนสวนหนึ่งของการเลี้ยงสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 014
− การผลิตน้ําปลาจากการหมักสัตวน้ํา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 10293
− การผลิตน้ํามันและไขมันจากสัตวที่บริโภคไมได ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10491
− การผลิตเครื่องดื่มรังนกสําเร็จรูป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10799
− การจัดการของเสียจากการฆาสัตวเพื่อผลิตอาหารสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1080
− การฟอกและตกแตงหนังฟอก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 15110
10139 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ จากเนื้อสัตวและเนื้อสัตวปก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปที่ทําจากเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตวปกเปนหลัก
อาจอยูในรูป
ของผลิตภัณฑแชแข็ง บรรจุในกระปอง พลาสติกสุญญากาศ22/ หรือขวดแกว เชน เนื้อไก
และเนื้อสันในไกชุบแปงบางๆ ทอด ไกยางยากิโทริ เนื้อไกหอสาหรายทอด เปนตน
− การผลิตแคบหมู แคบเนื้อ หมูแผน หมูหยอง เนื้อสวรรค หมูหวาน
− การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ จากเนื้อสัตวและเนือ
้ สัตวปก ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
21/

ขนแกะที่ไดจากการดึงหรือถอน (pulled wool) ซึ่งเปนผลพลอยไดที่ไดจากการฆาแกะ โดยการฆาแกะที่เลี้ยงเอาเนื้อบริโภค นําหนังที่ลอกออกมา
ไปทําความสะอาด แชในสารเคมีใหขนหลุด ขนที่ไดมีคณ
ุ ภาพดอยกวาขนแกะตัด เพราะขนถูกสารเคมีละลายใหหลุดจากหนัง

22/

พลาสติกสุญญากาศ (retort pouch) เปนบรรจุภัณฑชนิดออนตัว ใชบรรจุอาหารที่มีน้ําหนักเบา เก็บรักษาที่อุณหภูมิหองไดสะดวก เปดไดงาย สามารถ
อุนรับประทานไดอยางรวดเร็วโดยจุม ในน้ําเดือดเวลาสัน้
เหมาะกับอาหารที่ตองการความรอนในการทําลายจุลินทรียที่ไมสูงมากเพื่อคงคุณภาพ
ทางลักษณะปรากฏและรสชาติของอาหารไว ผลิตภัณฑจากสัตวน้ําที่นํามาบรรจุในถุงทนความรอน เชน แกงเขียวหวานกุง ตมยํากุง เปนตน
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ยกเวน
− การผลิตเนื้อสัตวและเนื้อสัตวปกบรรจุกระปอง ซึ่งผานกระบวนการปรุงสุก บรรจุในน้ําเกลือ
ซอส น้ํามัน หรือสิ่งอื่นที่ไมใชเครื่องปรุง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10133
− การผลิตอาหารพรอมบริโภคที่ประกอบดวยเครื่องปรุงหลักที่แตกตางกันอยางนอย 2 ชนิด เชน
สตูเนื้อ พาสตา ขาวปนหนาทะเล ฯลฯ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1075
− การผลิตสิ่งสกัดและน้ําคัน
้ ทีไ่ ดจากเนื้อสัตวและเนื้อสัตวปก ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 10799
หมูใหญ 102 การแปรรูปและการถนอมสัตวน้ํา
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตผลิตภัณฑสตั วน้ําสด แชเย็น หรือแชแข็ง การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ํา
บรรจุกระปอง การแปรรูปและเก็บถนอมสัตวน้ําดวยกรรมวิธีตางๆ เชน หมัก ตากแหง ใสเกลือ เปนตน การผลิต
ปลาปน การแปรรูปสาหราย และกิจกรรมของเรือที่เกี่ยวของกับการแปรรูปและเก็บถนอมสัตวนา้ํ ไดจัดประเภท
ไวในหมูใ หญนี้ดวย
1021

การผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําสด แชเย็น หรือแชแข็ง
10211 การผลิตปลาและผลิตภัณฑจากปลาสด แชเย็น หรือแชแข็ง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตปลาสด แชเย็น หรือแชแข็ง ทั้งตัวหรือที่นํามาตัดแตงเปนชิ้นหรือสัดสวนตามตองการ
ทําความสะอาด ทําใหสุก และบรรจุภาชนะ เชน ปลาทั้งตัว เนื้อปลาแบบฟลเล และเนื้อปลา
แบบอื่น ตับและไขปลาคารเวีย ของที่ใชแทนคารเวีย
10212 การผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา (ยกเวนปลา) สด แชเย็น หรือแชแข็ง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตสัตวน้ํา (ยกเวนปลา) สด แชเย็น หรือแชแข็ง ทั้งตัวหรือที่นํามาตัดแตงเปนชิ้นหรือ
สัดสวนตามตองการ ทําความสะอาด ทําใหสุก และบรรจุภาชนะ เชน
• กุงทั้งตัวไมเด็ดหัวหรือแกะเปลือก กุงเด็ดหัวแตไมแกะเปลือก ฯลฯ
• ปลาหมึกทั้งตัว ปลาหมึกทัง้ ตัวที่ลอกตา ปาก และอวัยวะภายในออก ปลาหมึกทั้งตัวที่เอา
ถุงหมึกออก ฯลฯ
• หอยนางรม หอยแครง หอยแมลงภู หอยลอย ฯลฯ

1022

การผลิตสัตวน้ําบรรจุกระปอง
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตสัตวน้ําบรรจุกระปองหรือบรรจุภัณฑที่ปด สนิทอื่นๆ โดยมีเนื้อสัตวน้ํา
เปนสวนประกอบหลัก ที่ผานกรรมวิธีใหความรอนในระดับที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรียสวนใหญ
ที่กอใหเกิดโรคและทําใหอาหารเสีย จากนัน้ จึงทําการบรรจุลงกระปองหรือบรรจุภัณฑที่ปดสนิท
ยกเวน
− การผลิตอาหารสําเร็จรูปที่มส
ี ัตวน้ําเปนสวนประกอบหลัก ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 10299
− การผลิตอาหารพรอมบริโภคบรรจุกระปองที่ประกอบดวยเครื่องปรุงหลักทีแ
่ ตกตางกันอยางนอย
2 ชนิด เชน สตูเนื้อ พาสตา ฯลฯ ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 10752
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10221 การผลิตปลาบรรจุกระปอง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตปลาบรรจุกระปองหรือบรรจุภัณฑที่ปดสนิทอื่นๆ โดยมีเนื้อปลาเปนสวนประกอบหลัก
ซึ่งผานกระบวนการปรุงสุก บรรจุในน้ําเกลือ ซอส น้ํามัน หรือสิ่งอื่นที่ไมใชเครื่องปรุง เชน
ปลาทูนาในน้ําเกลือ ปลาทูนาในน้าํ มัน ปลาซารดีนในซอสมะเขือเทศ เปนตน โดยผาน
กรรมวิธีใหความรอนในระดับที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรียสวนใหญที่กอใหเกิดโรคและทําให
อาหารเสีย จากนั้นจึงทําการบรรจุลงกระปองหรือบรรจุภณ
ั ฑที่ปดสนิท
ยกเวน
− การผลิตปลากระปองสําหรับเปนอาหารสัตวเลี้ยง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 10801
10222 การผลิตสัตวน้ํา (ยกเวนปลา) บรรจุกระปอง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตสัตวน้ํา (ยกเวนปลา) บรรจุกระปองหรือบรรจุภณ
ั ฑที่ปดสนิทอื่นๆ โดยมีเนื้อสัตวน้ํา
(ยกเวนปลา) เปนสวนประกอบหลักซึ่งผานกระบวนการปรุงสุก บรรจุในน้ําเกลือ ซอส น้ํามัน
หรือสิ่งอื่นที่ไมใชเครื่องปรุง เชน กุงกระปอง ปลาหมึกกระปอง หอยลายกระปอง ปูกระปอง
เปนตน
โดยผานกรรมวิธีใหความรอนในระดับที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรียสวนใหญที่
กอใหเกิดโรคและทําใหอาหารเสีย จากนั้นจึงทําการบรรจุลงกระปองหรือบรรจุภัณฑที่ปดสนิท
1029

การผลิตผลิตภัณฑสัตวนา้ํ แปรรูปอื่นๆ
10291 การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ทําใหแหง รมควัน ทําเค็ม แชน้ําเกลือหรือน้ําสมสายชู ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การถนอมและการปรุงแตงเนื้อสัตวน้ําที่เปนการแปรรูปขั้นตนเพื่อไมใหเสียโดยกรรมวิธีที่ทํา
ใหแหง รมควัน ทําเค็ม แชในน้ําเกลือ แชในน้ํามัน เชน ปลาเค็ม ปลาตากแหง กุง แหง ปลา
รมควัน หอยดอง เปนตน
10292 การผลิตไสกรอก ลูกชิ้น และผลิตภัณฑอนื่ ที่คลายกัน ที่ทําจากสัตวน้ํา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตไสกรอก ลูกชิ้น และผลิตภัณฑอื่นที่คลายกันที่ทา
ํ จากสัตวนา้ํ เชน ลูกชิน้ ปลา ลูกชิ้นกุง
ลูกชิ้นปลาเสน ไสกรอกปลา ปลาแผน เนื้อปลาบด ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตขาวเกรียบกุง ขาวเกรียบปลา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 10791
10293 การผลิตน้าํ ปลาและผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ไดจากการหมัก ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ไดจากการหมักทั้งในรูปของอาหารและเครื่องปรุงรส เชน น้ําปลา
กะป บูดู ปลารา ปลาสม ปลาจอม ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตน้ําปลาจากหนังสัตวหมักเกลือ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10134
10294 การผลิตปลาปนสําหรับใชเปนอาหารสัตว ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตปลาปน อาหารปนหรือทําเปนเพลเลต หรือสิ่งละลายไดทท
ี่ ําจากสัตวน้ําสําหรับใช
เปนอาหารสัตว ซึ่งไมเหมาะสําหรับมนุษยบริโภค
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ยกเวน
− การผลิตปลาปนที่เหมาะสําหรับมนุษยบริโภค ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 10299
10295 การแปรรูปสาหราย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การแปรรูปสาหรายทั้งชนิดน้ําจืดและน้ําเค็มที่เหมาะสําหรับมนุษยบริโภค เชน สาหรายอบแหง
สาหรายทอด สาหรายปรุงรส รวมถึงการผลิตสาหรายเพื่อใชเปนสวนผสมของอาหารสัตว
ยกเวน
− การนําสาหรายไปผลิตตอเปนอาหารชนิดอื่นๆ เชน ขาวเกรียบสาหราย เยลลี่สาหราย ลูกชิ้นไก
สาหราย ฯลฯ ใหจดั ประเภทไวตามการผลิตอาหารชนิดนั้นๆ
− การผลิตอาหารสัตวที่มีสวนผสมสาหราย ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 1080
− การผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสาหราย เชน สาหรายเกลียวทองชนิดแคปซูล ไดจด
ั ประเภท
ไวในกิจกรรม 21002
10299 การผลิตผลิตภัณฑสัตวนา้ํ แปรรูปอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปที่ทําจากสัตวน้ําเปนหลัก อาจอยูในรูปของผลิตภัณฑแชแข็ง
บรรจุในถุงทนความรอน กระปอง หรือขวดแกว เชน ติ่มซําทะเล ปลาชุบขนมปงปน ทอดมันกุง
ปอเปยะกุง เปนตน
− การผลิตปลาปนที่เหมาะสําหรับมนุษยบริโภค
− การผลิตสิ่งสกัดและน้ําคัน
้ ทีไ่ ดจากสัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก หรือสัตวน้ําที่ไมมี
กระดูกสันหลังอื่นๆ
− การผลิตปลาเสนปรุงรส ปลาอบปรุงรส ปลาอบกรอบ
− การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําแปรรูปอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การผลิตสัตวน้ําบรรจุกระปอง ซึ่งผานกระบวนการปรุงสุก บรรจุในน้า
ํ เกลือ ซอส น้ํามันหรือ
สิ่งอื่นที่ไมใชเครื่องปรุง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10222
− การผลิตปลาปนสําหรับใชเปนอาหารสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10294
− การผลิตอาหารพรอมบริโภคที่ประกอบดวยเครื่องปรุงหลักทีแ
่ ตกตางกันอยางนอย 2 ชนิด เชน
สตูเนื้อ พาสตา ขาวปนหนาทะเล ฯลฯ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1075
หมูใหญ 103 การแปรรูปและการถนอมผลไมและผัก
1030

การแปรรูปและการถนอมผลไมและผัก
10301 การผลิตผลไมและผักแชแข็ง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลไม ผลไมเปลือกแข็ง (นัท) และผักดิบหรือทําใหสุกดวยการลวก ตม หรือนึ่ง ที่
ผานกรรมวิธีตา งๆ เชน ปอกเปลือก ตัดแตง ลวก ตม หรือนึ่ง แชแข็ง และบรรจุในภาชนะ
เชน ลองกอง ทุเรียน มังคุด หัวหอมใหญ แครอท ขาวโพดผักออน ฯลฯ ที่แชแข็ง
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ยกเวน
− การผลิตมันฝรั่งแชแข็งที่ปรุงแลว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10306
10302 การผลิตผลไมและผักบรรจุกระปอง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลไม ผลไมเปลือกแข็ง (นัท) และผักบรรจุกระปองหรือบรรจุภัณฑที่ปด
 สนิทอื่นๆ
เชน กระปองโลหะ ขวดแกว หรือถุงพลาสติกแบบพิเศษ ที่ผานกรรมวิธีตางๆ เชน ปอกเปลือก
ตัดแตง ผานการทําใหสุกดวยการลวก ตม หรือนึ่ง และใหความรอนในระดับที่สามารถทําลาย
เชื้อจุลินทรียสว นใหญที่กอใหเกิดโรคและทําใหอาหารเสีย จากนั้นจึงทําการบรรจุลงกระปอง
หรือบรรจุภัณฑที่ปดสนิท ซึ่งผักและผลไมสวนใหญทนี่ ํามาบรรจุกระปอง เชน ถัว่ แครอท
ขาวโพด ขาวโพดฝกออน มะเขือเทศ สับประรด เงาะ ลิ้นจี่ ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตน้ําผลไมและน้ําผักบรรจุกระปอง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10303
10303 การผลิตน้าํ ผลไมและน้ําผัก ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตน้ําผลไมและน้ําผัก เชน น้ํามะเขือเทศ น้ําแครอท น้ําสม น้ําเกรปฟรุต น้ําสับปะรด
น้ําแอปเปล น้าํ องุน ฯลฯ
− การผลิตน้ําผลไมและน้ําผักชนิดไมเขมขน ที่ไมไดหมักและไมเติมสุรา
− การผลิตน้ําผักผสมน้ําผลไม
ยกเวน
− การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลลที่ปรุงกลิ่นและ/หรือมีรสหวาน และเครื่องดื่มที่ปรุงกลิ่น
รสดวยน้ําผลไม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 11049
10304 การถนอมผลไมและผัก โดยทําใหแหง ทําเค็ม แชในน้ํามันหรือน้ําสมสายชู ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การถนอมผลไมหรือผัก โดยทําใหแหง ทําเค็ม แชในน้ํามันหรือน้ําสมสายชู รวมถึงการถนอม
ที่ทําไวไมใหเสียชั่วคราวในสภาพที่ไมเหมาะสําหรับบริโภคทันที เชน รมดวยกาซซัลเฟอร
ไดออกไซด แชน้ํากํามะถันหรือน้ํายากันเสียอื่นๆ
ยกเวน
− การผลิตมันฝรั่งแหง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10306
− การผลิตมันเสนจากมันสําปะหลัง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10621
− การถนอมผลไม ผลไมเปลือกแข็ง เปลือกผลไม และสวนอื่นๆ ของพืชโดยใชน้ําตาล
ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 10734
10305 การผลิตแยม มารมาเลด และเยลลี ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตแยม มารมาเลด และเยลลี
− การผลิตผลไมกวน
ยกเวน
− การผลิตผลไมเปลือกแข็ง (นัท) กวน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 10307
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10306 การแปรรูปและการถนอมมันฝรั่ง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การแปรรูปและการถนอมมันฝรั่ง
• การผลิตมันฝรั่งแชแข็งที่ปรุงแลว
• การผลิตมันบดที่สกัดน้ําออกแลว
• การผลิตขนมขบเคี้ยวที่ทําจากมันฝรั่ง
• การผลิตมันฝรั่งทอดแผนบาง
• การผลิตแปงและแปงหยาบที่ทําจากมันฝรัง่
− การปอกเปลือกมันฝรั่งเพื่อใชในอุตสาหกรรม
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑขนมขบเคีย
้ ว เชน คุกกี้ แครกเกอร เพรทเซิล ฯลฯ ไมวาชนิดหวานหรือเค็ม
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10712
10307 การผลิตผลิตภัณฑจากผลไมเปลือกแข็ง (นัท) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การอบผลไมเปลือกแข็ง (นัท)
− การผลิตผลไมเปลือกแข็ง (นัท) กวน
− การผลิตอาหารที่ทําจากผลไมเปลือกแข็ง (นัท)
− การผลิตผลไมเปลือกแข็ง (นัท) ที่ปรุงสุก ใสเกลือ บรรจุกระปอง
ยกเวน
− การผลิตผลไมกวน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 10305
10309 การแปรรูปและการถนอมผลไมและผักดวยวิธีอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตอาหารสําเร็จรูปที่เนาเสียงายที่ทําจากผลไมและผัก
• สลัด
• ผักที่ปอกเปลือกหรือหั่นเปนชิ้นแลว
• เตาหู
− การผลิตสิ่งเขมขนที่ทําจากผลไมและผักสด
− การผลิตเนื้อมะพราวแหง และการแปรรูปมะพราวขัน
้ ตนอื่นๆ เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑอื่นๆ ตอไป รวมถึงการผลิตกะทิสําเร็จรูปสําหรับปรุงอาหาร เชน กะทิสําเร็จรูป
กะทิผง ไมวาจะผานการฆาเชือ้ โรคดวยวิธพี าสเจอไรส สเตอริไลส โฮโมจีไนส และ/หรือยูเอชที
หรือไมก็ตาม
− การแปรรูปและการถนอมผลไมและผักดวยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การผลิตเนื้อมะพราวแหงและการแปรรูปขัน
้ ตนอื่นๆ ที่ดาํ เนินการในหนวยเดียวกันกับการผลิต
น้ํามันมะพราวดิบ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10414
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หมูใหญ 104 การผลิตน้าํ มันและไขมันจากพืชและสัตว
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตน้ํามันและไขมันที่ดิบและแปรรูปจากพืชหรือสัตว (ยกเวนการเจียว
และการกลั่นน้ํามันจากไขมันหมูและไขมันจากสัตวอื่นๆ ที่บริโภคได)
ยกเวน
− การนํากากพืชที่ใหน้ํามันและผลิตภัณฑที่เหลืออยูอื่นๆ
ที่ไดจากการผลิตน้ํามันมาผลิตเปน
อาหารสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1080
1041

การผลิตน้าํ มันพืช (ยกเวนน้ํามันปาลม)
10411 การผลิตน้าํ มันถั่วเหลือง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ํามันถั่วเหลืองดิบ
− การกลั่นน้ํามันถั่วเหลืองใหบริสุทธิ์
− การผลิตกากถั่วเหลืองและผลิตภัณฑที่เหลืออยูอื่นๆ ที่ไดจากการผลิตน้า
ํ มัน
10412 การผลิตน้าํ มันรําขาว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ํามันรําขาวดิบโดยการกลั่นเย็นหรือกดทับ
− การกลั่นน้ํามันรําขาวใหบริสุทธิ์
− การผลิตกากและผลิตภัณฑที่เหลืออยูอื่นๆ ที่ไดจากการผลิตน้ํามัน
10413 การผลิตน้าํ มันขาวโพด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ํามันขาวโพดดิบ
− การกลั่นน้ํามันขาวโพดใหบริสุทธิ์
− การผลิตกากและผลิตภัณฑที่เหลืออยูอื่นๆ ที่ไดจากการผลิตน้ํามัน
ยกเวน
− การบดเปยกเมล็ดขาวโพด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10623
10414 การผลิตน้าํ มันมะพราว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ํามันมะพราวดิบ
− การผลิตเนื้อมะพราวแหงและการแปรรูปขัน
้ ตนอื่นๆ ที่ดาํ เนินการในหนวยเดียวกันกับการผลิต
น้ํามันมะพราวดิบ
− การกลั่นน้ํามันมะพราวใหบริสุทธิ์
− การผลิตกากมะพราวและผลิตภัณฑที่เหลืออยูอื่นๆ ที่ไดจากการผลิตน้ํามัน
ยกเวน
− การผลิตเนื้อมะพราวแหง และการแปรรูปขั้นตนอื่นๆ เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ
อื่นๆ ตอไป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10309
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10419 การผลิตน้าํ มันพืชอื่นๆ (ยกเวนน้ํามันปาลม) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ํามันพืชอื่นๆ (ยกเวนน้ํามันปาลม) ซึ่งมิไดจด
ั ประเภทไวในที่อื่น เชน น้ํามันมะกอก
น้ํามันเมล็ดทานตะวัน น้ํามันดอกคําฝอย น้ํามันเมล็ดฝาย น้ํามันเรป น้ํามันงา น้ํามันโคลซา
หรือน้ํามันมัสตารด น้ํามันลินสีด นํ้ามันละหุง นํ้ามันโจโจบา ฯลฯ ทั้งน้ํามันดิบและกลั่น
บริสุทธิ์
− การผลิตปุยฝาย กากพืชทีใ
่ หน้ํามัน และผลิตภัณฑของพืชชนิดดังกลาวที่เหลืออยูอื่นๆ ที่ไดจาก
การผลิตน้ํามัน
1042 10420 การผลิตน้าํ มันปาลม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ํามันปาลมดิบ รวมถึงน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ
− การกลั่นน้ํามันปาลมและน้า
ํ มันเมล็ดในปาลมใหบริสุทธิ์
− การผลิตกากปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑที่เหลืออยูอื่นๆ ที่ไดจากการผลิตน้ํามัน
1049

การผลิตน้าํ มันและไขมันจากสัตวและผลิตภัณฑอื่นๆ ทีไ่ ดจากน้ํามันพืช
10491 การผลิตน้าํ มันและไขมันจากสัตว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ํามันและไขมันจากสัตวที่บริโภคไมได เชน ขี้ผึ้ง ไขที่ไดจากแมลงอื่นๆ และไขวาฬ
− การสกัดน้ํามันจากสัตวน้ําและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
10499 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจากน้ํามันพืช ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตมารการีนหรือเนยเทียม
− การผลิตเมลอง (melange) และสเปรดที่คลายคลึงกัน
− การผลิตไขมันที่ใชในการปรุงอาหาร
− การผลิตเนยขาว (shortening)
− การผลิตแปงหรือแปงหยาบทีไ
่ มไดสกัดน้ํามัน ที่ทําจากเมล็ดพืชที่มีน้ํามัน ผลไมเปลือกแข็ง (นัท)
ที่มีน้ํามัน หรือเมล็ดในของผลไมเปลือกแข็งที่มีน้ํามัน
− การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจากการผลิตน้าํ มันพืช ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การเจียวและการกลั่นน้ํามันจากไขมันหมูและไขมันจากสัตวอื่นๆ ที่บริโภคได ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 10134
− การผลิตเนย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10505
− การผลิตน้ํามันหอมระเหย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20293
− การแปรรูปน้ํามันและไขมันโดยกรรมวิธีทางเคมี ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20299
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หมูใหญ 105 การผลิตผลิตภัณฑนม
1050

การผลิตผลิตภัณฑนม
10501 การผลิตนมสด นมพาสเจอไรส นมสเตอริไลส นมโฮโมจีไนส และ/หรือยูเอชที ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตนมสด
− การผลิตนมที่ผานการฆาเชือ
้ โรคดวยวิธีพาสเจอไรส สเตอริไลส โฮโมจีไนส และ/หรือ ยูเอชที
และการบรรจุขวด
− การผลิตเครื่องดื่มที่มีนมเปนสวนประกอบหลัก
ยกเวน
− การผลิตน้ํานมดิบที่ไดจากการเลี้ยงโคและกระบือ ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 0141
− การผลิตน้ํานมดิบที่ไดจากการเลี้ยงอูฐและสัตวจําพวกอูฐ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01430
− การผลิตน้ํานมดิบที่ไดจากการเลี้ยงแกะและแพะ ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 0144
− การผลิตนมเปรี้ยวที่ผานการฆาเชื้อโรคดวยวิธีพาสเจอไรส สเตอริไลส โฮโมจีไนส และ/หรือ
ยูเอชที ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10504
10502 การผลิตนมขนหรือนมผง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตนมขน ทั้งชนิดนมขนหวานและนมขนจืด
− การผลิตนมผง ทั้งชนิดนมผงธรรมดา นมผงพรองมันเนย และนมผงขาดมันเนย
10503 การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตไอศกรีม เชน ไอศกรีมนม ไอศกรีมดัดแปลง ฯลฯ
− การผลิตไอศกรีมหวานเย็น เชน ซอรเบท มิลคเชค ฯลฯ
ยกเวน
− กิจกรรมของรานไอศกรีม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 56101
10504 การผลิตโยเกิรต และนมเปรี้ยว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตโยเกิรต
− การผลิตนมเปรี้ยว
รวมถึงนมเปรี้ยวที่ผานการฆาเชื้อโรคดวยวิธีพาสเจอไรส สเตอริไลส
โฮโมจีไนส และ/หรือยูเอชที
− การผลิตนมเปรี้ยวเคเฟอร นมเปรี้ยวคูมิส รวมถึงนมและครีมที่หมักหรือทําใหเปรี้ยวอยางอื่น
ยกเวน
− การผลิตนมที่ผานการฆาเชื้อโรคดวยวิธีพาสเจอไรส สเตอริไลส โฮโมจีไนส และ/หรือยูเอชที
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10501
10505 การผลิตเนย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเนย เนยใสหรือกี
− การผลิตเนยแข็งหรือเคิรด เชน ครีมชีส โฮลมิลคชีส สกิมมิลคชีส โพรเซสชีส เนมชีส
− การผลิตน้ํามันเนย
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ยกเวน
− การผลิตเนยเทียมและเนยขาว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10499
10509 การผลิตผลิตภัณฑนมอื่นๆ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตครีมที่ไดจากนมที่ผานการฆาเชื้อโรคดวยวิธีพาสเจอไรส สเตอริไลส โฮโมจีไนส
− การผลิตครีม ทั้งชนิดครีมแท ครีมเทียม และครีมผสม เชน ครีมพรองมันเนย ครีมธรรมดา
วิปปงครีม ดับเบิ้ลครีม ครีมเปรี้ยว
− การผลิตหางนม
23/
− การผลิตเคซีน หรือแล็กโทส
− การผลิตนมอัดเม็ด
− การผลิตผลิตภัณฑนมอืน
่ ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
หมูใหญ 106 การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืช สตารชและผลิตภัณฑจากสตารช
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การโม-สีเมล็ดธัญพืชหรือพืชผักเพือ่ ใหไดแปงหรือแปงหยาบ การสี การทํา
ความสะอาด และการขัดขาว การผลิตแปงผสมสําเร็จจากผลิตภัณฑทไี่ ดจากการโม-สี การบดเปยกเมล็ดขาวโพด
และพืชผัก และการผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช
ยกเวน
− การผลิตกาวสตารชและแปงดัดแปร ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 20292
1061

การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืช
10611 การสีขาว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การสีขาว ไดแก ขาวจาวและขาวเหนียว
− การผลิตขาวกลอง ขาวที่สีแลว ขาวที่ขด
ั แลว ขาวทีน่ ึ่งแลว หรือขาวทีท่ ําการปรับปรุงใหเก็บไว
ไดนาน
− การผลิตขาวที่สีบางแลวหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไมก็ตาม และปลายขาว
− การผลิตเยิรม รํา เศษหัก หรือเศษอื่นๆ ของขาว
10612 การผลิตแปงจากขาว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตแปงขาวจาวและแปงขาวเหนียว
10613 การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีขาวสาลี ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การโม-สีขาวสาลี
− การผลิตแปง เมล็ดหัก แปงหยาบ หรือเพลเลตจากขาวสาลี

23/

เคซีน (casein) เปนโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบในน้ํานมเทานัน้ และมีปริมาณมากที่สุดของโปรตีนในนม ลักษณะของเคซีน เปนเมล็ดสีขาวเหลือง ใน
สภาพบริสุทธิ์จะมีสีขาว ไมมีกลิ่น และรส เคซีนเปนตัวชวยใหเกิดความขาวในน้ํานม และพบอยูคูกับแคลเซียม
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−

−

การผลิตเมล็ดขาวสาลีที่จัดทําโดยวิธีอื่นๆ เชน เอาเปลือกออก ทําใหแบน ทําเปนเกล็ด ทําเปน
เม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก
การผลิตเยิรม เศษหัก หรือเศษอื่นๆ ของขาวสาลี

10614 การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีขาวโพด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การโม-สีขาวโพด
− การผลิตแปง เมล็ดหัก แปงหยาบ หรือเพลเลตจากขาวโพด
− การผลิตเมล็ดขาวโพดที่จด
ั ทําโดยวิธีอื่นๆ เชน เอาเปลือกออก ทําใหแบน ทําเปนเกล็ด ทําเปน
เม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก
− การผลิตเยิรม เศษหัก หรือเศษอื่นๆ ของขาวโพด
− การผลิตขาวโพดแหงดวยการอบ
ยกเวน
− การผลิตสตารชจากขาวโพดและการบดเปยกเมล็ดขาวโพด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10623
10615 การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืชชนิดอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การโม-สีธัญพืชชนิดอื่นๆ ซึง
่ มิไดจัดประเภทไวในที่อนื่ เชน ขาวไรย ขาวโอต และธัญพืชอื่นๆ
รวมถึงพืชผักตระกูลถั่วชนิดแหง จากรากหรือหนอ หรือจากผลไมเปลือกแข็งที่สามารถบริโภคได
− การผลิตแปง เมล็ดหัก แปงหยาบ หรือเพลเลตจากธัญพืชและพืชผักดังกลาว
− การผลิตเยิรม เศษหัก หรือเศษอื่นๆ จากธัญพืชและพืชผักดังกลาวที่ไดจากการโม-สี
− การผลิตเมล็ดธัญพืชที่จัดทําโดยวิธีอื่นๆ เชน เอาเปลือกออก ทําใหแบน ทําเปนเกล็ด ทําเปน
เม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก
− การผลิตแปงมันสําปะหลังทีไ
่ มไดสกัดโปรตีนออกที่เรียกวา “tapioca flour24/”
ยกเวน
− การโม-สีขาวและการผลิตแปงจากขาว ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 10611 และ 10612 ตามลําดับ
− การผลิตสตารชจากมันสําปะหลัง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10622
− การผลิตแปงและแปงหยาบจากมันฝรั่ง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10306
10616 การผลิตแปงผสมสําเร็จสําหรับใชทําขนมอบและประกอบอาหารอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตแปงผสมสําเร็จสําหรับใชทําขนมปง เคก แพนเคก โดนัท หรือขนมอบอื่นๆ
25/
− การผลิตแปงโดว
− การผลิตแปงผสมสําเร็จสําหรับชุบทอดกรอบ
− การผลิตแปงผสมสําเร็จสําหรับใชทําขนมไทย
− การผลิตแปงผสมสําเร็จสําหรับประกอบอาหารอื่นๆ เชน แปงสําเร็จรูปทําปาทองโก แปง
ขนมจีน เปนตน
24/

แปงมันสําปะหลังที่ไมไดสกัดโปรตีนออก ไดจากกรรมวิธีการผลิตแบบเกา จะพบในโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังขนาดเล็ก กรรมวิธีนี้จะทําการแยก
แปงออกจาก หัวมันสดดวยวิธีการตกตะกอนดวยน้ํา ทําใหไดแปงที่มีคุณภาพไมดีนัก เรียกแปงที่ผลิตตามกรรมวิธีนี้วา “tapioca flour”

25/

แปงโดว (dough) คือ แปงนวดสําเร็จรูปสําหรับทําขนมปงและขนมอบ มีสว นผสมของแปง น้ํา และอื่นๆ เชน ยีสต น้ํามัน เนย น้ําตาล
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10617 การผลิตน้าํ ธัญพืช ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ําจากธัญพืช เชน น้ํานมถั่วเหลือง น้ํานมขาวโพด น้ําลูกเดือย น้ํานมขาวยาคู ฯลฯ
10619 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจากการโม-สีธัญพืช ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตอาหารประเภทอาหารเชา ซึ่งไดจากเมล็ดธัญพืชที่ทําใหพองฟู คั่ว อบหรือปง หรือโดย
การทําใหแบน การทําเปนเม็ดกลม การทําเปนเกร็ด หรือการขัดเมล็ดธัญพืช เชน คอนเฟล็ก
ขาวโอตบดหยาบ เปนตน
− การผลิตอาหารเสริมที่ทําจากธัญพืช รวมถึงซุปขาวโพด
− การผลิตโจกกึง
่ สําเร็จรูป
− การผลิตขาวเติมวิตามิน
− การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจากการโม-สีธัญพืช ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่
1062

การผลิตสตารช26/ และผลิตภัณฑจากสตารช
10621 การผลิตมันเสนและมันอัดเม็ด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตมันเสน รวมถึงกิจกรรมของลานตากมัน
− การผลิตมันอัดเม็ด
ยกเวน
− การถนอมผักและผลไม โดยการทําใหแหง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10304
− การถนอมผลไมเปลือกแข็ง (นัท) โดยการทําใหแหง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10307
10622 การผลิตสตารชจากมันสําปะหลัง27/ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตสตารชจากมันสําปะหลัง
หรือแปงมันสําปะหลังที่ไดทําการสกัดโปรตีนออก ซึ่ง
โดยทั่วไปมักเรียกวา “แปงมันสําปะหลัง28/”
ยกเวน
− การผลิตแปงมันสําปะหลังทีไ
่ มไดสกัดโปรตีนออก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10615

26/

สตารช (starch) เปนสวนที่ไดจากการสกัดไขมันและโปรตีนออกจากแปงโดยการใชสารเคมี เชน โซเดียมไฮดรอกไซดในการสกัด หรือสารเคมี
อื่นๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุดิบแตละชนิด โดยมีองคประกอบสวนใหญเปนโมเลกุลของน้ําตาลกลูโคสและมีความบริสุทธิ์มากกวาแปง เนื่องจากแปง
ยังมีสวนประกอบของพวกโปรตีนและไขมันรวมอยู ในขณะที่แปง (flour) หมายถึง ของแข็งแหงมีลักษณะเปนผง ผลิตจากวัตุดิบไดหลากหลาย ทั้ง
จากพวกพืชหัว เชน มันสําปะหลัง มันเทศ หรือจากธัญพืช เชน ขาว ขาวโพด ขาวสาลี หรือจากพวกถั่วตางๆ เชน ถั่วเขียว ถั่วเหลือง การผลิตแปง
นั้นตองผานกระบวนการโมซึ่งอาจใชวิธีการโมเปยก (ใชน้ําในระหวางการโม) หรือการโมแหงและแปงที่ไดจะยังมีองคประกอบอื่นๆ ไดแก โปรตีน
ไขมัน และสิ่งเจือปนอื่นๆ (ที่มา: สมาคมแปงมันสําปะหลัง)

27/

สตารชจากมันสําปะหลัง ไดจากกรรมวิธีการผลิตแบบใหม เปนกรรมวิธีการผลิตแปงมันสําปะหลังที่โรงงานขนาดใหญ และขนาดกลางใชกันอยู
โดยใชระบบแรงเหวี่ยง มีการใชเครื่องจักรและอุปกรณที่ทันสมัย มีการโมดวยลูกโม และแยกโปรตีนโดยเครื่อง decanter เสร็จแลวแยกน้ําแปงดวย
เครื่อง centrifuge และอบแหงดวยเตาน้ํามันไดแปงบริสุทธิ์ คุณภาพดี และใชเวลาในการผลิตนอย แปงที่ไดเรียกวา “tapioca starch” หรือ “raw
starch” หรือ “native starch” (ที่มา: สมาคมแปงมันสําปะหลัง)

28/

แปงมันสําปะหลัง หมายความวา แปงมันสําปะหลังประเภทสตารช (tapioca starch) ที่ไดจากหัวมันสําปะหลัง เมื่อผานกระบวนการผลิตมีสีขาว
หรือสีครีมออน (ที่มา: กฎ ระเบียบ ขอบังคับของไทยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
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10623 การผลิตสตารชจากขาวโพด ธัญพืช และพืชผักอื่นๆ (ยกเวนมันสําปะหลัง) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตสตารชจากขาวโพด
29/
− การบดเปยกเมล็ดขาวโพด
− การผลิตสตารชจากธัญพืชและพืชผักอื่นๆ
ยกเวน
− การผลิตแปงจากขาว ที่ไมไดสกัดโปรตีนออก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10612 และ 10613
10629 การผลิตผลิตภัณฑจากสตารชอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตกลูโคสและน้ําเชื่อมกลูโคส มอลโตส ฟรุคโตสและน้ําเชื่อมฟรุตโตส
30/
− การผลิตอินนูลิน
31/
− การผลิตกลูเทน
− การผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลังและของที่ใชแทนผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่ทําจากสตารช เชน
สาคู
− การผลิตเดกซทรินและเดกซโทรส
− การผลิตผลิตภัณฑจากสตารชอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่
หมูใหญ 107 การผลิตผลิตภัณฑอาหารอืน่ ๆ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ที่ไมไดจดั ประเภทไวในหมูใ หญกอนหนานี้
ของหมวดยอยนี้ ประกอบดวย การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ น้าํ ตาลและขนมที่ทําจากน้ําตาล มักกะโรนี
เสนกวยเตีย๋ วและผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน อาหารสําเร็จรูป กาแฟ ชา และเครื่องชูรส และผลิตภัณฑอาหารที่
เนาเสียงายและผลิตภัณฑอาหารชนิดพิเศษ
1071

การผลิตผลิตภัณฑขนมอบ
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตขนมอบชนิดสด แชแข็ง หรือกรอบ
10711 การผลิตขนมปง เคก และเพสทรี ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตขนมปงสดหรือขนมปงมวน
− การผลิตเพสทรี เคก พาย ทารต ชิฟฟอน ฯลฯ ชนิดสด
− การผลิตเพสทรีและเคกที่ทําไวไมใหเสีย
32/
− การผลิตทอรทิลยา

29/

การบดเปยกเมล็ดขาวโพด เปนวิธีบดโดยนําเมล็ดไปแชน้ําหมักซึ่งเปนสารละลายกรดกํามะถันเจือจางใหเมล็ดออน แลวจึงนําไปแยก germ ออก
กรรมวิธีการผลิตแปงขาวโพดโดยวิธบี ดเปยก นอกจากจะไดแปงขาวโพดแลว ยังไดสวนเหลืออื่นอีก คือ gluten meal มีโปรตีนรวมอยูดวย

30/

อินนูลิน (inulin) เปนคารโบไฮเดรตโมเลกุลใหญที่พบในพืชบางชนิด เชน หัวหอม กระเทียม ประกอบดวยน้ําตาลฟรักโทสหลาย โมเลกุลมาตอกัน

31/

กลูเทน (gluten) คือ โปรตีนที่สกัดออกจากแปง

32/

ทอรทิลลา (tortilla) แผนแปงขาวโพดที่เปนอาหารหลักของเม็กซิโก
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การผลิตโดนัท
− การผลิตผลิตภัณฑขนมอบแชแข็ง เชน แพนเคก วาฟเฟล ขนมปงมวน ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑอาหารประเภทแปง ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 1074
−

10712 การผลิตบิสกิตและขนมปงกรอบที่คลายกัน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตบิสกิต ขนมปงกรอบ และผลิตภัณฑขนมปงกรอบอื่นๆ ที่คลายกัน
− การผลิตคุกกี้ แครกเกอร เพรทเซิล ฯลฯ ไมวาชนิดหวานหรือเค็ม
− การผลิตโคนไอศกรีมและเวเฟอร
10713 การผลิตขนมไทยประเภทอบ ในกิจกรรมนี้ไดแก
33/
− การผลิตขนมไทยประเภทอบ/ผิง เชน ขนมหมอแกง ขนมบาบิ่น ขนมผิง ขนมไข ขนมกุฎีจีน
ขนมโสมนัส ขนมกลีบลําดวน ขนมหนานวล ขนมทองมวน ขนมทองพับ ขนมสาลี่กรอบ ฯลฯ
ยกเวน
− การถนอมผลไม ผลไมเปลือกแข็ง เปลือกผลไม และสวนอื่นๆ ของพืชโดยใชน้ําตาล
ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 10734
− การผลิตขนมไทยและขนมพืน
้ เมือง (ยกเวนขนมไทยประเภทอบและที่ทาํ จากน้าํ ตาล) ซึ่งมิไดจดั
ประเภทไวในที่อื่น ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 10792
1072

การผลิตน้าํ ตาล
10721 การผลิตน้าํ ตาลทรายดิบ34/ จากออย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ําตาลทรายดิบจากออย ที่ไมเติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแตงสี
35/
− การผลิตน้ําตาลทรายแดง
ยกเวน
− การผลิตน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายบริสุทธิ์ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10722
− การผลิตน้ําตาลทรายดิบจากพืชอื่นๆ (ยกเวนออย) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10723

33/

อบ หมายถึง การทําอาหารใหสุก โดยใชความรอนแหง โดยการนําเขาไปในเตาที่มีฝาหรือประตูปด เพื่อใหอาหารสุกและแหงตามตองการ อาจมีลักษณะ
คลายคําวา “ผิง” ซึ่งใชไฟบนและลาง

34/

น้ําตาลทรายดิบ (raw sugar) มีลักษณะเปนผลึกหรือเกล็ดใส สีน้ําตาลออนถึงสีน้ําตาลเขม ความชืน้ สูง เกล็ดน้ําตาลจะจับเกาะติดกัน ไมรวนเหมือนน้ําตาล
ทรายสีรํา เวลาเขยาน้ําตาลจะเคลื่อนตัวชาๆ ผลึกถูกหอหุมไปดวยกากน้ําตาล (molasses) เปนจํานวนมาก มีความบริสุทธต่ํา ไมไดผานกรรมวิธีการฟอกสี

35/

น้ําตาลทรายแดง (muscovado, O-Tung, soft brown sugar, brown non-centrifugal sugar, jaggery or gur ) มีลักษณะเปนผงละเอียดหรือจับกันเปนกอน
มีสีน้ําตาลออนถึงสีเขม มีความชื้นมาก มีกลิ่นน้ําตาลไหม น้ําตาลประเภทนี้มกี ากน้ําตาลติดอยู จึงมีลักษณะเปนสีนา้ํ ตาลคล้ํา และรวนๆ นอกจากใช
บริโภค ก็ยังใชผสมในยาตางๆหรือยาจีน
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10722 การผลิตน้าํ ตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายบริสุทธิ์ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ําตาลทราย น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายบริสุทธิ์ โดยการนําน้า
ํ ตาลทรายดิบ
มาผานกระบวนการทําความสะอาด ฟอกสี เคี่ยว ปนแยกผลึกน้ําตาล และอบ
− การผลิตสารทดแทนน้ําตาล จากน้ําคั้นทีไ
่ ดจากออย
− การผลิตน้ําเชื่อมจากออย
− การผลิตน้ําตาลอินเวิรต
− การผลิตน้ําตาลกรวด
− การผลิตน้ําตาลที่มีการเติมแตงสีและกลิ่น เชน น้ําตาลผสมคาราเมล น้ําตาลสี เปนตน
− การผลิตกากน้า
ํ ตาล (molasses)
ในกรณีที่สถานประกอบการดําเนินการทั้งการผลิตน้ําตาลทรายดิบจากออย และการทําน้ําตาลทราย
ใหบริสุทธิ์ในสถานที่เดียวกัน ใหจัดประเภทไวในกิจกรรมนี้ดวย
ยกเวน
− การผลิตน้ําตาลทรายดิบจากออย ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 10721
− การผลิตน้ําตาลทรายดิบจากพืชอื่นๆ (ยกเวนออย) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10723
− การผลิตน้ําตาลไอซิ่ง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 10779
10723 การผลิตน้าํ ตาลจากพืช (ยกเวนออย) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ําตาลจากพืชอื่นๆ (ยกเวนออย) เชน น้ําตาลมะพราว น้ําตาลจากหัวบีต น้ําตาลโตนด
− การผลิตน้ําเชื่อมจากหัวบีท เมเปล ปาลม และพืชที่ใหความหวานอื่นๆ (ยกเวนออย)
− การผลิตสารทดแทนน้ําตาล จากน้ําคั้นทีไ
่ ดจากหัวบีท เมเปล ปาลม หญาหวาน และพืชที่ให
ความหวานอืน่ ๆ (ยกเวนออย)
ยกเวน
− การผลิตกลูโคสและน้ําเชื่อมกลูโคส มอลโตส ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10629
36/
− การผลิตสารใหความหวานและน้ําตาลแอลกอฮอล
เชน ซอบิทอล ไซลิทอล อะไซคลิก ได
จัดประเภทไวในกิจกรรม 20114

36/

น้ําตาลแอลกอฮอลหรือที่เรียกวา polyol ไดแก แมนนิทอล ซอบิทอล ไซลีทอล แลคซีทอล ไอโซมอลท และ HSH (Hydrogenated Starch
Hudrolysates) เปนสารใหความหวานที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีอยูในอาหารและในพืชบางชนิดในฐานะที่เปนน้ําตาลชนิดหนึ่งที่ใหแคลอรี่ต่ํากวา
น้ําตาลปกติ และไมทําใหเกิดการเพิ่มน้ําตาลในเลือดอยางฉับพลัน เพราะน้าํ ตาลแอลกอฮอลสามารถเปลี่ยนไปเปนกลูโคสไดชามาก ดังนั้น จึงใช
ในกลุมผูปวยเบาหวานและเริ่มใชมากขึ้นในคนทั่วไป แมน้ําตาลแอลกอฮอลจะไมไดใชในครัวเรือนทั่วไป แตก็มีการใชในอาหารบางอยางที่ระบุใน
ฉลากวา ปราศจากน้ําตาล หรือ "sugar-free" ในลูกกวาด คุกกี้ หมากฝรั่ง เครื่องดื่ม ยาอม โดยเฉพาะอยางยิ่งใชมากในผลิตภัณฑชองปาก เชน ยาสี
ฟน และยาอมบวนปาก
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1073

การผลิตโกโก ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ทําจากน้ําตาล
10731 การผลิตโกโกและผลิตภัณฑจากโกโก ในกิจกรรมนี้ไดแก
37/
− การผลิตโกโกเพส
− การผลิตโกโกบัตเตอร ไขมันและน้ํามันของโกโก
− การผลิตโกโกผงที่ไมเติมนํ้าตาลหรือสารทําใหหวานอืน
่ ๆ
− การผลิตเปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และสวนอื่นที่ใชไมไดของเมล็ดโกโก
ยกเวน
− การผลิตโกโกผงที่เติมนํ้าตาลหรือสารทําใหหวานอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10732
10732 การผลิตช็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตช็อกโกแลตและขนมที่ทําจากช็อกโกแลต
− การผลิตโกโกผงที่เติมนํ้าตาลหรือสารทําใหหวานอื่นๆ
38/
− การผลิตช็อกโกแลตขาว
ยกเวน
− การผลิตโกโกผงที่ไมเติมนํ้าตาลหรือสารทําใหหวานอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10731
− การผลิตเครื่องดื่มสําเร็จรูปรสช็อกโกแลต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 11049
− การผลิตขนมที่ทําจากน้ําตาลที่ไมมีโกโกผสม (ยกเวนช็อกโกแลตขาว)
ไดจดั ประเภทไวใน
กิจกรรม 10739
10733 การผลิตหมากฝรั่ง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตหมากฝรั่ง
10734 การถนอมผลไม ผลไมเปลือกแข็ง เปลือกผลไม และสวนอื่นๆ ของพืช โดยใชน้ําตาล ในกิจกรรม
นี้ไดแก
− การถนอมผลไม ผลไมเปลือกแข็ง เปลือกผลไม และสวนอื่นๆ ของพืช โดยใชน้ําตาล ไดแก
การเชื่อม การฉาบ การแชอมิ่
ยกเวน
− การถนอมผลไมหรือผัก โดยการทําเค็ม ทําใหแหง แชในน้ํามันหรือน้ําสมสายชู ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 10304
− การผลิตผลิตภัณฑจากผลไมเปลือกแข็ง (ยกเวนการถนอมโดยใชนา
้ํ ตาล) ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 10307

37/

โกโกเพส (cocoa paste) คือ หัวเชือ้ ช็อคโกแลตที่มีความเขมขนถึง 100% ยังไมมีรสชาติที่หวานและความขมยังคอนขางสูงจึงไมเหมาะตอการรับประทาน
จึงถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมเบเกอรี่และการทําอาหารบางชนิด รวมทั้งเปนวัตถุดิบหลักของการผลิตช็อคโกแล็ตสําหรับทานทั่วไป

38/

ช็อกโกแลตขาว (white chocolate) ประกอบดวยน้ําตาล เนยโกโก นมสด และใสกลิ่นวานิลลา แตไมมีโกโกที่อยูในรูปของไขมัน ช็อกโกแลตขาว
นี้จะแตกหักงาย หากเปนของปลอมจะทํามาจากน้ํามันพืชมากกวาเนยโกโก
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10739 การผลิตลูกกวาดและขนมอืน่ ๆ ที่ทําจากน้ําตาล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตลูกกวาด ลูกอม ทอฟฟ
− การผลิตขนมที่ทําจากน้ําตาลที่ไมมีโกโกผสม (ยกเวนช็อกโกแลตขาว)
− การผลิตขนมอื่นๆ ที่ทําจากน้ําตาล ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน คาราเมล มาชเมลโล
ตังเม ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตช็อกโกแลตขาว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10732
1074

การผลิตมะกะโรนี เสนกวยเตี๋ยว และผลิตภัณฑอาหารจําพวกแปงที่คลายกัน
10741 การผลิตพาสตา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตพาสตา โดยไมคํานึงวาจะผลิตเปนรูปแบบใด ทําการปรุงใหสุกหรือมีไสหรือไมก็ตาม
• สปาเกตตี (แบบเสนกลมยาว)
• มักกะโรนี (แบบเสนกลมยาวมีรูกลมตรงกลาง)
• ลิงกวินี (แบบเสนแบน)
• ฟูซิลี (แบบเสนเกลียวสั้น)
• เพนเน (แบบทอขนาดกลาง ตัดเฉียงที่ปลายทั้งสองดาน)
• ริกาโทนี (แบบทอสั้นขนาดใหญ พื้นผิวดานนอกหยัก)
• ราวิโอลี (แปงพาสตาแบบแผนหอไสผักหรือเนื้อสัตว)
10742 การผลิตเสนกวยเตี๋ยว บะหมี่ วุนเสน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเสนกวยเตีย
๋ ว เสนกวยจั๊บ เสนหมี่ เสนเกี้ยมอี๋ บะหมี่ และแผนเกี๊ยว
− การผลิตวุนเสนและผลิตภัณฑเสนกวยเตีย
๋ วที่ทําจากถัว่ เชน เสนกวยเตี๋ยวเซีย่ งไฮ
ยกเวน
− การผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป วุนเสนกึ่งสําเร็จรูป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10743
10743 การผลิตผลิตภัณฑอาหารจําพวกแปงชนิดสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป วุนเสนกึ่งสําเร็จรูป
− การผลิตผลิตภัณฑพาสตาบรรจุกระปองหรือแชแข็ง
ยกเวน
− การผลิตซุปที่มีพาสตาผสม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10793
10749 การผลิตผลิตภัณฑอาหารจําพวกแปงอื่นๆ ที่คลายกัน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตขนมจีน
39/
− การผลิตใบเมี่ยง

39/

ใบเมี่ยงเปนผลิตภัณฑจากแปงชนิดหนึ่งที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ผูผลิตสวนใหญมีเชื้อสายจากเวียดนาม
ปจจุบันมีผูอพยพจากอินโดจีนไปยังประเทศทางยุโรปและอเมริกามากขึ้น ผูประกอบการจึงใหความสนใจในการผลิตใบเมีย่ งและประสงคที่จะสงออก
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การผลิตคัสคัส40/
− การผลิตผลิตภัณฑอาหารประเภทแปงที่คลายกันอืน
่ ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
ยกเวน
− การผลิตคัสคัสสําเร็จรูปพรอมบริโภค ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1075
−

1075

การผลิตอาหารสําเร็จรูป
ในหมูย อยนีไ้ ดแก การผลิตอาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภค (เชน ปรุงแตง ปรุงรส และทําใหสกุ แลว)
ที่ผานกระบวนการถนอมโดยการแชแข็งหรือบรรจุกระปอง และบรรจุหีบหอและติดฉลากเพื่อขายตอ
ในหมูย อยนี้ไมรวมถึงการเตรียมอาหารพรอมบริโภคในภัตตาคาร
อาหารพรอมบริโภค คือ อาหารที่ประกอบดวยเครื่องปรุงหลักที่แตกตางกันอยางนอย 2 ชนิด
(ยกเวนเครื่องปรุงรส ฯลฯ)
ยกเวน
− การผลิตอาหารสดหรืออาหารที่มีสวนประกอบหลักเพียงชนิดเดียว
ไดจัดประเภทไวใน
หมวดยอย 10
− การผลิตอาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคที่เนาเสียไดงาย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10794
− การผลิตน้ําพริกสําเร็จรูปชนิดตางๆ เชน น้า
ํ พริกนรก น้ําพริกตาแดง ฯลฯ ไดจดั ประเภทไวใน
กิจกรรม 10799
− การขายสงอาหารสําเร็จรูป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46319
− การขายปลีกอาหารสําเร็จรูปในราน ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 4711 และ 4721
− กิจกรรมของผูรับเหมาบริการดานอาหาร ไดจัดประเภทไวในหมูใ
 หญ 562
10751 การผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง41/ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตอาหารกลองสําเร็จรูปแชแข็ง (ทีวด
ี ินเนอร)
− การผลิตอาหารทะเลสําเร็จรูปแชแข็ง
− การผลิตอาหารวางสําเร็จรูปแชแข็ง
− การผลิตเบเกอรี่ ขนมหวาน และอาหารสําเร็จรูปแชแข็งอื่นๆ
− การผลิตอาหารฟาสฟูดแชแข็ง เชน พิซซา สปาเก็ตตี้ ลาซันยา ฯลฯ

40/

คัสคัส (couscous) เปนอาหารประเภทแปงชนิดหนึ่งที่รับประทานในแถบเมดิเตอรเรเนียนและแอฟริกาตะวันตก มีลักษณะเหมือนขาวฟางหรือสาคู
เม็ดเล็ก สีขาวนวลเกือบเหลือง ทําจากขาวสาลีแบบแข็งคือ Durum-Semolina ซึ่งมีโปรตีนสูงมาก แลวนํามาเคลือบดวยแปงสาลีอีกที มีเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 1 มม. หรือ 1/26 นิ้ว

41/

อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง (Frozen Ready-to-Eat) หมายถึง อาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทานที่อยูในรูปแชแข็ง เพียงละลายน้ําแข็งแลวอุนใหรอน
ดวยเตาอบหรือเตาไมโครเวฟ หรืออาจใชวิธีนึ่งหรือทอดซ้ํา เพื่อใหอาหารมีความนุมหรือกรอบ และมีสีสันของอาหารตามที่ตองการ แลวเสิรฟได
ทันที จําแนกได 3 ประเภทหลัก คือ 1) อาหารมื้อหลัก (Main Course) 2) ขนมหวาน (Dessert) และ 3) อาหารวาง (Snack/Appetizer)
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ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งทีม
่ ีเนื้อสัตวหรือเนื้อสัตวปกเปนสวนประกอบหลัก
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10139
− การผลิตผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งทีท
่ ําจากสัตวนา้ํ เปนหลัก ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม
10299
10752 การผลิตอาหารสําเร็จรูปบรรจุในภาชนะปดสนิทโดยวิธสี ุญญากาศ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตอาหารสําเร็จรูปบรรจุกระปอง ขวดแกว หรือบรรจุภัณฑสญ
ุ ญากาศ (เชน พลาสติก
สุญญากาศ) โดยผานกรรมวิธีใหความรอนในระดับที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรียสวนใหญที่
กอใหเกิดโรคและทําใหอาหารเสีย จากนั้นจึงทําการบรรจุลงกระปองหรือบรรจุภัณฑที่ปดสนิท
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปบรรจุกระปองหรือบรรจุภัณฑสุญญากาศที่มีเนื้อสัตวหรือ
เนื้อสัตวปกเปนสวนประกอบหลัก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10139
− การผลิตผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปบรรจุกระปองหรือบรรจุภัณฑสุญญากาศที่ทําจากสัตวน้ํา
เปนหลัก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10299
1076

การผลิตกาแฟ ชา และสมุนไพรผงสําหรับชงเปนเครื่องดื่ม
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตกาแฟ ชาและชามาเต รวมถึงสมุนไพรผงสําหรับชงเปนเครื่องดื่ม
ชนิดกึ่งสําเร็จรูปหรือที่ยังไมพรอมดื่ม
ยกเวน
− การผลิตสุรา เบียร ไวน และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 11
− การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชา และชาชงสุมนไพรพรอมดืม
่ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 11043
10761 การผลิตกาแฟ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การสกัดคาเฟอีนออกจากกาแฟและการคั่วกาแฟ
− การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากกาแฟ
• กาแฟบด
• กาแฟสําเร็จรูป
• กาแฟผสมสมุนไพร เชน กาแฟผสมเห็ดหลินจือ
• สิ่งสกัด หัวเชือ
้ และสิ่งเขมขนของกาแฟ
− การผลิตของที่ใชแทนกาแฟ เชน ชิโครี่คั่ว และของอื่นๆ คั่วที่ใชแทนกาแฟ
− การผลิตกาแฟ 3 in 1
10762 การผลิตชา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตชาและและชามาเต
− การผลิตสิ่งสกัดและสิ่งปรุงแตงจากชาหรือชามาเต
− การผลิตชาเขียว ชาดํา และชาที่ผานการหมักบางแลว
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ยกเวน
− การผลิตสมุนไพรผงสําหรับชงเปนเครื่องดื่ม ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 10769
10769 การผลิตสมุนไพรผงสําหรับชงเปนเครื่องดื่ม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตสมุนไพรผงสําหรับชงเปนเครื่องดื่ม สิ่งสกัดและสิ่งปรุงแตงจากชาสมุนไพร ไมวา
เติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอื่นๆ หรือไมก็ตาม
ยกเวน
− การผลิตชาและชามาเต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10762
1077

การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจําโตะและเครื่องประกอบอาหาร
10771 การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสําเร็จรูป ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องเทศ เครื่องปรุงกลิ่น รส สีของอาหารที่ทําจากธรรมชาติ
• พริกไทย พริกในตระกูลไปเปอร รวมถึงพริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา
• วานิลา อบเชยและดอกอบเชย กานพลู (ผล ดอก และกานดอก)
• ลูกจันทนเทศ ดอกจันทนเทศ และกระวาน
• เมล็ดยี่หรา เมล็ดโปยกั๊ก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาวเปลือก เมล็ดเทียนขาว หรือเมล็ดคาราเวย
และจูนเิ ปอรเบอรรี่
• ขิง หญาฝรั่น ขมิ้น ใบไทม ใบเบย หอมแขก และเครื่องเทศอื่นๆ
− การผลิตสมุนไพรที่เปนน้ํา (สะระแหน เวอรเวน คาโมมาย ฯลฯ)
− การผลิตเครื่องแกงสําเร็จรูปทั้งชนิดสด ชนิดแหง หรือชนิดผง
ยกเวน
− การปลูกพืชทีใ
่ ชเปนเครื่องเทศ ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 0128
− การผลิตซีอิ๊วและซอสปรุงรส ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10773
− การผลิตผงปรุงรส ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10774
− การผลิตน้ําพริกสําเร็จรูปชนิดตางๆ เชน น้า
ํ พริกนรก น้ําพริกตาแดง ฯลฯ ไดจดั ประเภทไวใน
กิจกรรม 10799
− การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพรเพื่อใชเปนยา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 21002
10772 การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจําโตะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตซอสพริก ซอสมะเขือเทศ ซอสบารบิคิว ซอสเย็นตาโฟ และซอสอื่นๆ ที่ใชเปน
เครื่องปรุงอาหารประจําโตะ
− การผลิตน้ําสมสายชูและของที่ใชแทนน้ําสมสายชูที่ไดจากกรดอะซิตก
ิ เชน น้ําสมสายชูหมัก
น้ําสมสายชูกลั่น น้ําสมสายชูเทียม
− การผลิตน้ําจิ้ม เชน น้ําจิ้มไก น้ําจิ้มซีฟูด น้ําจิ้มลูกชิ้น น้ําจิ้มสุกี้ เปนตน
− การผลิตมายองเนส สลัดครีม น้ําสลัด
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−
−
−

การผลิตแซนดวิชสเปรด
การผลิตผงบดละเอียดและผงหยาบของมัสตารด
การผลิตมัสตารดที่ปรุงรสแลว

10773 การผลิตซีอิ๊ว ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตซีอิ๊วและซอสปรุงรส
ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เปนของเหลวไดจากการยอยโปรตีนของ
ถั่วเหลืองดวยการหมักหรือกรรมวิธีอื่นที่เหมาะสม และจะแตงรสหรือสีหรือไมก็ตาม
− การผลิตซอสหอยนางรม
10774 การผลิตผงชูรส ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผงชูรส
42/
− การผลิตผงปรุงรส
รวมถึงซุปกอน
10775 การผลิตเกลือบริโภค43/ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเกลือบริโภค/เกลือแกงที่ใชปรุงแตงรสอาหาร เชน เกลือแกงทีเ่ ติมสารประกอบไอโอดีน
ยกเวน
− การทําเหมืองเกลือสินเธาวและเกลือสมุทร
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 08931 และ 08932
ตามลําดับ
− การผลิตเกลือที่ใชสําหรับประทินโฉม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20232
− การผลิตเกลืออุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20299
10779 การผลิตเครื่องประกอบอาหารอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตยีสต ผงฟู/เบกิ่งโซดา ผงหมักเชือ
้
− การผลิตน้ําตาลไอซิ่ง
− การผลิตเจลาติน/ผงวุน
− การผลิตสีผสมอาหารจากธรรมชาติ
− การผลิตน้ําผึ้งแทที่ผานกระบวนการแปรรูป (เชน ผานการฆาเชื้อ) รวมถึงน้ําผึ้งเทียมและคาราเมล
เทียม
− การผลิตเครื่องประกอบอาหารอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่
ยกเวน
− การผลิตน้ําผึ้งแทที่ไมไดผานกระบวนการแปรรูป ที่เปนผลพลอยไดจากการเลี้ยงผึง
้
ไดจดั
ประเภทไวในกิจกรรม 01493
42/

ผงปรุงรสอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําเนื้อสัตว เชน ไก หมู มาใหความรอนจนแหง บดเปนผง ปรุงรสดวยเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ
เชน น้ําตาล เกลือ กระเทียม พริกไทย โมโนโซเดียม-แอล-กลูตาเมต (ผงชูรส) (ที่มา : มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช. ๔๙๔/๒๕๔๗)

43/

เกลือบริโภค คือ เกลือแกงที่ใชปรุงหรือแตงรสอาหาร ซึ่งบรรจุอยูในภาชนะที่พรอมจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีปริมาณไอโอดีนไมนอยกวา
30 มิลลิกรัม ตอเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม (ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 153 (พ.ศ.2537))
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1079

การผลิตผลิตภัณฑอาหารอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
10791 การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ เชน ขาวเกรียบ ขาวอบกรอบ ขาวโพดอบกรอบ
แปงทอด ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตขนมขบเคี้ยวที่ทําจากมันฝรั่ง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10306
− การผลิตผลไมเปลือกแข็ง (นัท) ที่ปรุงสุก ใสเกลือ บรรจุกระปอง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10307
10792 การผลิตขนมไทยและขนมพืน้ เมือง (ยกเวนขนมอบ) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตขนมกวน (ยกเวนผลไมกวน) เชน ลูกชุบ เปยกปูน ลืมกลืน ตะโก ขาวเหนียวแกว
กะละแม
− การผลิตขนมเชื่อมสด (ยกเวนผักและผลไมเชื่อม) เชน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน
− การผลิตขนมทอด เชน ดอกจอก ฝกบว
ั มันรังนก กลวยแขก ขนมกง ทองพลุ
− การผลิตขนมตม เชน ตมแดง ตมขาว ขาวตมน้ําวุน
− การผลิตขนมนึ่ง เชน ขนมชั้น ปุยฝาย ถวยฟู ขนมใสไส ขนมตาล ขนมกลวย ขนมถวย
− การผลิตขนมอื่นๆ เชน จามงกุฎ ทองเอก วุนกะทิ
ยกเวน
− การผลิตผลไมกวน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 10305
− การผลิตขนมไทยประเภทอบ/ผิง ไดจัดประเภทไวในกจ
ิ กรรม 10713
− การถนอมผลไม ผลไมเปลือกแข็ง เปลือกผลไม และสวนอื่นๆ ของพืชโดยใชน้ําตาล ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 10734
10793 การผลิตซุปและอาหารชนิดพิเศษ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตซุปและซุปขนที่ไดจากการสกัดและแปรรูปเนื้อสัตวใหมีลักษณะเหลว กอนแข็ง หรือ
แชแข็ง การทําซุปที่มีสวนผสมของเนื้อสัตว กุง ปู ปลา หอย เชน ซุปไกสกัด เปนตน รวมถึง
การผลิตซุปบรรจุกระปอง
− การผลิตอาหารชนิดพิเศษ เชน
• อาหารสําหรับเด็กและทารก
• นมสูตรตอเนือ
่ งและอาหารตอเนื่องอื่นๆ
• อาหารซึ่งมีสวนผสมที่รวมเปนเนื้อเดียวกัน เชน เนื้อสัตวและสวนอื่นที่บริโภคไดของสัตว
ที่ผสมรวมเปนเนื้อเดียวกัน พืชผักที่ผสมเขาเปนเนื้อเดียวกัน ผลไม ผลไมเปลือกแข็ง (นัท)
และสวนอืน่ ทีบ่ ริโภคไดของพืช ที่ผสมเขาเปนเนื้อเดียวกัน
• อาหารพิเศษสําหรับผูควบคุมอาหาร เชน อาหารสําหรับผูปวยเปนโรคเบาหวาน
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10794 การผลิตอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่เนาเสียงาย ในกิจกรรมนี้ไดแก
44/
− การผลิตอาหารพรอมปรุง
− การผลิตอาหารสําเร็จรูปที่เนาเสียไดงาย เชน
• กับขาวสําเร็จรูป
• แซนดวิช
• พิซซาสด (ที่ยงั ไมไดปรุง)
ยกเวน
− การผลิตอาหารสดหรืออาหารที่มีสวนประกอบหลักเพียงชนิดเดียว
ไดจัดประเภทไวใน
หมวดยอย 10
− การผลิตอาหารสําเร็จรูปที่เนาเสียงายที่ทําจากผลไมและผัก (เชน สลัด ผักที่ปอกเปลือกหรือหั่น
เปนชิ้นแลว เตาหู ฯลฯ) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10309
− การผลิตอาหารสําเร็จรูปซึ่งผานกระบวนการถนอมโดยการแชแข็งหรือบรรจุกระปอง เชน พิซซา
แชแข็ง ไดจดั ประเภทไวในหมูยอย 1075
10795 การผลิตน้าํ แข็งเพื่อการบริโภค ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ําแข็งชนิดใชเพื่อการบริโภค เชน น้ําแข็งเกร็ด น้ําแข็งยูนิค เปนตน
ยกเวน
− การผลิตน้ําแข็งชนิดไมใชเพือ
่ การบริโภค ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 35301
10796 การผลิตผลิตภัณฑจากไข ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑจากไข โดยการถนอมและการแปรรูปไขดวยกรรมวิธีตางๆ เชน การทําไขผง
ไขตากแหง ไขเหลวแชแข็ง ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขกระปอง ฯลฯ รวมถึงการผลิตอาหารที่ใชไข
เปนสวนประกอบหลักสําคัญดวย
− การผลิตแอลบูมินที่ไดจากไข
10799 การผลิตผลิตภัณฑอาหารอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ําพริกสําเร็จรูปชนิดตางๆ เชน น้ําพริกนรก น้ําพริกตาแดง ฯลฯ
− การผลิตเครื่องแตงหนาเคก
− การผลิตสิ่งสกัดและน้ําคัน
้ ทีไ่ ดจากเนื้อสัตว เนื้อสัตวปก สัตวน้ํา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย
หรือโมลลุสก
− การผลิตสิ่งสกัด/หัวเชื้อสังเคราะห
− การผลิตนมที่ไมไดทําจากสัตวและของทีใ
่ ชแทนชีส
− การผลิตเครื่องดื่มรังนกสําเร็จรูป
− การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
44/

อาหารพรอมปรุง หมายความวา อาหารที่ไดจัดเตรียมสวนประกอบตางๆ บรรจุไวในหนวยภาชนะที่พรอมจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค เพื่อนําไป
ปรุงเปนอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ (ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 237) พ.ศ.2544)
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ยกเวน
− การผลิตรังนก ที่นํามาตกแตง ทําความสะอาด และบรรจุภาชนะ เชน รังนกแหง รังนกกึ่ง
สําเร็จรูป รังนกสดพรอมปรุง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10134
− การผลิตอินนูลิน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10629
หมูใหญ 108 การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป
1080

การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูปทั้งสําหรับสัตวเลี้ยงและสัตวในฟารม การจัดการ
ของเสียจากการฆาสัตว เชน กระดูกและสวนอื่นของสัตวเพื่อผลิตอาหารสัตว การผลิตเนื้อสัตว
และสวนอืน่ ของสัตว (เชน กระดกู ขนสัตว เลือด เครื่องใน เปนตน) ทีป่ นและที่ทําเปนเพลเลต ซึ่ง
ไมเหมาะสําหรับมนุษยบริโภค รวมถึงการนํากากพืชทีใ่ หน้ํามันและผลิตภัณฑที่เหลืออยูอื่นๆ ที่
ไดจากการผลิตน้ํามันมาผลิตเปนอาหารสัตว
ยกเวน
− การผลิตปลาปนสําหรับใชเปนอาหารสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10294
− กิจกรรมที่มีผลพลอยไดจากผลิตภัณฑที่เปนประโยชนใ
 นการใชเปนอาหารสัตว โดยไมไดใช
กรรมวิธีเฉพาะ เชน
• กากที่เหลือจากเมล็ดพืชที่ใหน้ํามัน ไดจด
ั ประเภทไวในหมูใหญ 104
• กากที่เหลือจากการโม-สีธัญพืช ไดจด
ั ประเภทไวในหมูย อย 1061 และ 1062
10801 การผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวเลี้ยง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวเลี้ยง เชน สุนัข แมว นก ปลา ฯลฯ
10802 การผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับปศุสัตว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตอาหารสําเร็จรูปและอาหารผสมสําเร็จรูปสําหรับปศุสัตวในฟารม
− การผลิตหัวอาหาร/อาหารขน อาหารเสริมวิตามินและเกลือแรตางๆ สําหรับปศุสัตวในฟารม
− การผลิตอาหารที่ยังไมผสมสําหรับปศุสัตวในฟารม

หมวดยอย 11 การผลิตเครื่องดื่ม
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตเครื่องดื่ม เชน เครื่องดืม่ ที่ไมมีแอลกอฮอลและน้ําแร เครื่องดื่มทีม่ ี
แอลกอฮอลที่ไดจากการหมัก (เชน เบียรและไวน) และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลที่ไดจากการกลั่น
ยกเวน
− การผลิตน้ําผลไมและน้ําผัก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10303
− การผลิตเครื่องดื่มที่มีนมเปนสวนประกอบหลัก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 10501
ั ประเภทไวในหมูยอ ย 1076
− การผลิตผลิตภัณฑจากกาแฟ ชา และชามาเต ไดจด
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หมูใหญ 110 การผลิตเครื่องดื่ม
1101

การตม การกลั่น และการผสมสุรา
ในหมูย อยนี้ไดแก การตม การกลั่น การกลั่นลําดับสวนสุราเพื่อใหไดสุรากลั่น การผสมสุรา
เพื่อใหไดกลิ่นและรสตามตองการ รวมถึงการผลิตนิวทรัลสปริต45/
ยกเวน
− การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลที่ไมไดจากการกลั่น ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1102 และ 1103
− การบรรจุขวดและการติดฉลากเครื่องดื่มทีม
่ ีแอลกอฮอล
• ที่ดําเนินงานโดยเปนสวนหนึ่งของการขายสง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 46321
• ดําเนินการโดยไดรับคาตอบแทนหรือโดยทําสัญญาจาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 82920
11011 การผลิตสุรากลั่น46/ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตสุรากลั่น โดยการนําสุราหมักมาผานกรรมวิธีการตมกลั่นอีกครั้ง จนไดแอลกอฮอลที่มี
ดีกรีสูงขึ้น เชน วิสกี้ วอดกา รัม บรั่นดี เตกิลา คอนยัค เกาเหลียง เหลาโรงหรือเหลาขาว
รวมถึงการผลิตนิวทรัลสปริตหรือแอลกอฮอลบริสุทธิ์รอยละ 95 ขึ้นไป
ยกเวน
− การผลิตเอทิลแอลกอฮอล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20114
11012 การผลิตสุราผสม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตสุราผสม เชน เชี่ยงชุน ยิน ลิเคียว
− การผลิตสุราผสมพิเศษ เชน หงษทอง มังกรทอง
− การผลิตสุราปรุงพิเศษ เชน แมโขง
47/
− การผลิตสุราที่มีสรรพคุณเปนยา
48/
− การผลิตค็อกเทลสําเร็จรูปหรือสุราแรงแอลกอฮอลต่ํา

45/

นิวทรัล สปริต (neutral spirits or alcohol) คือ เหลาที่ไดจากการหมักวัตถุดิบอะไรก็ได เชน ขาว ขาวโพด ขาวบารเลย โมลาส มันฝรั่ง ฯลฯ และ
นํามากลั่นใหไดดีกรี 95% ขึ้นไป ซึ่งใกลเคียงกับแอลกอฮอลบริสุทธิ์ (ที่มา: Alcoholic Beverages Definitions, [ออนไลน] เขาถึงไดจาก:
http://www.chaopraya.biz/ index.php?lay=show&ac=article&Id=421840&Ntype=777)

46/

สุรากลั่น หมายถึง สุราที่ไดจากการกลั่นน้ําสาเปนสุรา หรือกลั่นน้ําสาเปนแอลกอฮอลกอน แลวปรุงแตงใหเปนสุรา ทั้งนี้ รวมถึงสรากลั
ุ ่นที่ผสม
กับของอื่น หรือเครื่องดื่มชนิดอื่น แตถาผสมกับไวนตองไดแรงแอลกอฮอลเกิน 23 ดีกรี (ที่มา: มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.2088-2544)

47/

สุราที่มีสรรพคุณเปนยา (medicated liquor) หมายถึง สุรากลั่นซึ่งปรุงแตงดวยสารสกัดหรือหัวน้ําเชื้อ หรือสวนใดสวนหนึ่งของพืชหรือสัตว ซึ่งมี
สรรพคุณเปนยา แลวปรุงแตงกลิ่น รสใหไดตามตองการ ในการบรรจุภาชนะเพื่อจําหนายตองปรุงแตงใหมีแรงแอลกอฮอลไมต่ํากวา 28 ดีกรี
(ที่มา: มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.2088-2544)

48/

ค็อกเทลสําเร็จรูปหรือสุราแรงแอลกอฮอลต่ํา (soft spirit) หมายถึง สุรากลั่นที่ไดจากการนําสุรากลั่นมาปรุงแตงกับของผสมอยางอื่นเพื่อใหไดสี
กลิ่น รส และแรงแอลกอฮอลตามตองการ (ที่มา: มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.2088-2544)
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1102

การผลิตไวน
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตไวนที่ไดจากการหมักผลไม น้ําผลไม หรือผลผลิตทางการเกษตร
รวมถึงการผสมไวน การผลิตไวนที่มแี อลกอฮอลต่ําหรือไมมีแอลกอฮอล รวมถึงกิจกรรมการผลิต
ไวนจากองุนทีป่ ลูกเอง
ยกเวน
ั ประเภทไวในกิจกรรม 10772
− การผลิตน้ําสมสายชู ไดจด
− การบรรจุขวดและการติดฉลากเครื่องดื่มทีม
่ ีแอลกอฮอล
• ที่ดําเนินงานโดยเปนสวนหนึ่งของการขายสง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 46321
• ดําเนินการโดยไดรับคาตอบแทนหรือโดยทําสัญญาจาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 82920
11021 การผลิตไวนองุน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตไวนองุน รวมถึงการผลิตไวนจากองุนที่ปลูกเอง
− การผลิตไวนอด
ั ลม เชน แชมเปญ ไวนคลู เลอร
− การผลิตไวนแรง เชน เชอรรี่
− การผลิตไวนทป
ี่ รุงกลิ่นรส เชน เวอรมุธ
− การผลิตไวนจากเกรปมัสตเขมขน
ยกเวน
− การผลิตไวนผลไม (ยกเวนองุน) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 11022
11022 การผลิตไวนผลไม (ยกเวนองุน) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตไวนผลไม ที่ทําจากผลไมอื่น เชน สับประรด เสาวรส มะขาม มะนาว สตรอเบอรรี่
ลิ้นจี่ ฯลฯ รวมถึงไวนผลไมที่ผสมกับไวนองุนดวย
ยกเวน
− การผลิตไวนองุน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 11021
11029 การผลิตไวนอนื่ ๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตไวนทผ
ี่ ลิตจากสุมนไพร เชน กระชายดํา สมแขก ยอ กระวาน
− การผลิตไวน/สุราแชที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตรอืน
่ ๆ เชน ขาว น้ําผึ้ง แปง น้ําตาล เพื่อ
ผลิตเปนสุราแช เชน สาเก อุ สาโท กระแช น้ําตาลเมา ไวนน้ําผึ้ง
ี่ ีแอลกอฮอลต่ําหรือไมมีแอลกอฮอล
− การผลิตไวนทม

1103 11030 การผลิตมอลตและสุราที่ทําจากขาวมอลต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตมอลต
− การผลิตสุราที่ทําจากขาวมอลต เชน เบียร เอล พอทเทอ และสเทาท
− การผลิตเบียรที่มีแอลกอฮอลต่ําหรือไมมีแอลกอฮอล
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1104

การผลิตเครื่องดื่มทีไม
่ มีแอลกอฮอล น้ําแรและน้ําดื่มบรรจุขวดประเภทอื่นๆ
11041 การผลิตน้าํ ดื่มบริสุทธิ์และน้ําแรบรรจุขวด ในกิจกรรมนี้ไดแก
ี่ ดสนิทอื่นๆ
− การผลิตน้ําแรธรรมชาติและน้ําแรอัดลมบรรจุขวดหรือภาชนะบรรจุทป
− การผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดหรือภาชนะบรรจุที่ปดสนิทอื่นๆ
11042 การผลิตน้าํ อัดลมและโซดา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ําอัดลม
− การผลิตน้ําผลไมชนิดอัดลม น้ําหวานชนิดอัดลม
− การผลิตโซดา
11043 การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชา และชาชงสมุนไพรพรอมดืม่ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องดื่มที่มีกาแฟ ชา และชาชงสมุนไพรเปนสวนประกอบหลัก ไมวาจะบรรจุใน
กระปอง ขวด หรือภาชนะบรรจุที่ปดสนิทอื่นๆ เชน
• กาแฟกระปองพรอมดื่ม
• เครื่องดื่มชาเขียวยูเอชทีหรือบรรจุขวด
• เครื่องดื่มชาชงสมุนไพรบรรจุขวด
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑจากกาแฟ ชา และสมุนไพรผงสําหรับชงเปนเครื่องดืม
่ ชนิดกึ่งสําเร็จรูปหรือ
ที่ยงั ไมพรอมดื่ม ไดจดั ประเภทไวในหมูย อย 1076
− การผลิตเครื่องดื่มที่มีนมเปนสวนประกอบหลัก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10501
11044 การผลิตเครื่องดื่มใหพลังงาน รวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตเครื่องดื่มใหพลังงาน
− การผลิตเครื่องดื่มชูกําลัง
− การผลิตเครื่องดื่มเกลือแร
11049 การผลิตเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไมมีแอลกอฮอล ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลที่ปรุงกลิ่นและ/หรือมีรสหวาน เชน น้ําโทนิค ฯลฯ
− การผลิตเครื่องดื่มที่ปรุงกลิ่นรสดวยน้ําผลไม น้ําเชื่อม หรือวัตถุอื่นๆ
− การผลิตเครื่องดื่มสําเร็จรูปรสช็อกโกแลต
− การผลิตเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไมม
 ีแอลกอฮอล ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
ยกเวน
− การผลิตน้ําผลไมและน้ําผัก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10303
− การผลิตน้ําธัญพืช ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10617
− การผลิตเครื่องดื่มที่มีนมเปนสวนประกอบหลัก ไมวา
 จะปรุงแตงรสหรือไมกต็ าม ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 10501
ี่ มมีแอลกอฮอล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 11029
− การผลิตไวนทไ
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−
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การผลิตเบียรที่ไมมีแอลกอฮอล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 11030
การบรรจุขวดและการติดฉลากเครื่องดื่มทีไ่ มมีแอลกอฮอล
• ที่ดําเนินงานโดยเปนสวนหนึ่งของการขายสง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 46321
• ดําเนินการโดยไดรับคาตอบแทนหรือโดยทําสัญญาจาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 82920

หมวดยอย 12 การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ ใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการบริโภคขัน้ สุดทาย
หมูใหญ 120 การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ
1200

การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ
12001 การบมและการอบใบยาสูบ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การบมใบยาสูบ ไมวาจะบมดวยกรรมวิธีบม
 ไอรอน บมอากาศ หรือบมแดด และการอบใบยาสูบ
ยกเวน
− การปลูกและการแปรรูปใบยาสูบขั้นตน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01150 และ 01630
12002 การผลิตบุหรีแ่ ละซิการ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตบุหรี่ทั้งชนิดที่มีกน
 กรองและไมมกี นกรอง
− การผลิตซิการ
12009 การผลิตผลิตภัณฑยาสูบและผลิตภัณฑที่ใชแทนยาสูบอื่นๆ (ยกเวนบุหรี่และซิการ) ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑยาสูบและผลิตภัณฑที่ใชแทนยาสูบ (ยกเวนบุหรี่และซิการ) เชน ยาเสน
ยาสูบใชเคี้ยว (เชน ยาแดง ยาจืด ยาฉุน) และยานัตถุ
− การผลิตยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส” หรือ ชนิด “รีคอนสติติวเตด”
ยกเวน
− การผลิตบุหรี่และซิการ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 12002

หมวดยอย 13 การผลิตสิง่ ทอ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอ การทอสิ่งทอ การแตงสําเร็จสิ่งทอ
และเครื่องแตงกาย
ยกเวน
− การปลูกเสนใยธรรมชาติ ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 01
− การผลิตเสนใยประดิษฐจากกระบวนการทางเคมี ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20300
− การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย ไดจด
ั ประเภทไวในหมวดยอย 14
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หมูใหญ 131 การปนดาย การทอ และการแตงสําเร็จสิ่งทอ
ในหมูใหญนี้ไดแก การผลิตสิ่งทอ รวมถึงการดําเนินการจัดเตรียม การปนเสนใยสิ่งทอ และการทอ
สิ่งทอจากวัตถดิุ บหลากหลายชนิด เชน ไหม ขนแกะ สัตวอื่นๆ พืชหรือเสนใยประดิษฐ กระดาษหรือแกว ฯลฯ
รวมถึงการแตงสําเร็จสิ่งทอและเครื่องแตงกาย เชน การฟอกขาว การยอมสี การตกแตง หรือ
กิจกรรมที่คลายคลึงกัน
1311

การเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอ
13111 การเตรียมเสนใยสิ่งทอ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การสาวและการลางไหม
− การแยกไขและการยอมสีขนสัตว
− การสางหรือการหวีเสนใยจากปอกระเจา ปานศรนารายณ ปานลินินหรือปานรามี ปานมะนิลา
ใยมะพราว หรือเสนใยจากพืชหรือสัตวอนื่ ๆ และเสนใยประดิษฐทุกชนิด
ยกเวน
− การเตรียมเสนใยสิ่งทอที่ทําตอเนื่องจากการทําการเกษตรหรือการทําฟารมซึ่งเปนกิจกรรมหลัก
ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 01
− การแชพืชในน้ําเพื่อใหไดเสนใยสิ่งทอ (ปอกระเจา ปานลินิน หรือใยมะพราว) ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 01169
ั คาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
− การบริการหีบฝาย โดยไดรบ
01630
− การผลิตเสนใยสังเคราะหหรือเสนใยเทียม การผลิตดายเดี่ยวที่ทําจากเสนใยสังเคราะหหรือเสน
ใยเทียม (รวมถึงดายทนแรงดึงสูงและดายสําหรับทําพรม) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20300
− การผลิตไฟเบอรกลาส ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23103
13112 การปนดายจากเสนใยธรรมชาติ49/ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปนและการผลิตดายหรือเสนดายจากเสนใยธรรมชาติ เชน ฝาย ไหม ขนแกะ ฯลฯ สําหรับ
การทอหรือการเย็บ เพื่อขายปลีก ขายสง หรือนําไปผานกระบวนการอื่นตอไป ซึ่งดายหรือ
เสนดายอาจเปนสวนประกอบของเสนใยธรรมชาติรวมกับเสนใยอื่นๆ นอกจากนี้ยังรวมถึง
การผลิตดายทีท่ ําจากกระดาษดวย
ยกเวน
− การปนและการผลิตดายหรือเสนดายจากเสนใยประดิษฐ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13113

49/

เสนใยธรรมชาติ เชน ฝาย ไหมหรือเศษไหม ดายขนสัตว เสนใยจากปานลินนิ ปานรามี พืชตระกูลปาน ปอกระเจา เสนใยสิ่งทอที่ไดจากเปลือกของ
ตนไมอื่นๆ
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13113 การปนดายจากเสนใยประดิษฐ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปนและการผลิตดายหรือเสนดายจากเสนใยประดิษฐ เชน เสนใยโพลีเอสเตอร เสนใย
ไนลอน เสนใยเรยอน เสนใยอะครีลิค สําหรับการทอหรือการเย็บ เพือ่ ขายปลีก ขายสง หรือ
นําไปผานกระบวนการอื่นตอไป
• การทําใหเกิดผิวสัมผัส การขึน
้ เกลียว การพับ การตีเกลียว และการจุมดายที่ทําจากเสนใยยาว
สังเคราะหหรือเสนใยยาวเทียม
ยกเวน
− การปนและการผลิตดายหรือเสนดายจากเสนใยธรรมชาติ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13112
1312

การทอผา
ในหมูยอยนี้ไดแก การผลิตผาทอหนากวางที่ทอจากเสนใยธรรมชาติ เสนใยประดิษฐทั้งชนิดใยสั้น
และใยยาว การผลิตผาทอจากเสนใยพิเศษ เชน ใยแกว ใยคารบอน และใยอะรามิด50/ ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตผาจากการถักนิตและโครเชต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13910
− การผลิตสิ่งทอที่ใชปูพื้น ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13930
− การผลิตผาทอหนาแคบ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13992
− การผลิตผาและสักหลาดชนิดไมถักไมทอ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13999
13121 การทอผาจากเสนใยธรรมชาติ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผาทอหนากวางจากเสนใยธรรมชาติ เชน ผาฝาย ผาไหมหรือเศษไหม ผาขนสัตว
ผาปาน ผาลินิน และผาที่ทอจากเสนใยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงผาทอจากดายกระดาษ
13122 การทอผาจากเสนใยประดิษฐ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผาทอหนากวางจากเสนใยยาวและเสนใยสั้นประดิษฐ เชน ผาไนลอน ผาเรยอน ผา
โพลีเอสเตอร ผาที่ทอจากเสนใยอะครีลิค ฯลฯ
13129 การทอผาจากเสนใยอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผาชนิดพิเศษ เชน ผาทอมีขนแบบไพลหรือผาทอแบบเชนิลล ผาโปรง เปนตน
− การผลิตผาทอจากใยแกว
− การผลิตเสนใยคารบอนและอะรามิด
− การผลิตขนสัตวเทียมโดยการทอ
− การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

50/

เสนใยอะรามิด (aramid fiber) เปนเสนใยประเภทอลิเอไมดหรือไนลอน มีความแข็งแกรง และแข็งแรงสูง สามารถคงรูปไดดีทนตออุณหภูมิสูงถึง 370°C

156
1313

การแตงสําเร็จสิ่งทอ
ในหมูย อยนีไ้ ดแก การแตงสําเร็จเสนใยสิ่งทอ ดาย ผาทอ และผลิตภัณฑสิ่งทอ รวมถึงเครื่องแตงกาย
ที่ไมไดผลิตขึ้นเอง โดยการฟอกขาว51/ การยอมสี การรีดใหเรียบ แน็พพิ้ง การทําใหยน หรือ
การพิมพ
ทั้งนี้โดยไมคํานึงวาจะเปนการดําเนินการโดยไดรับคาตอบแทนหรือโดยทําสัญญาจาง
หรือโดยการซือ้ วัตถุดิบมาแตงสําเร็จและการขายผลิตภัณฑที่แตงสําเร็จแลว
13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรก การฟอกขาว และการยอมสี ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การฟอกขาวและการยอมสีเสนใยสิ่งทอ ดาย
รวมถึงเครื่องแตงกายที่ทําตอเนื่องจาก
− การฟอกขาวและการยอมสีผาทอและผลิตภัณฑสิ่งทอ
กระบวนการผลิต
− การฟอกขาวยีนส
ยกเวน
− การบริการฟอกและยอมสีเครื่องแตงกายและของอื่นๆ ที่ทําจากสิ่งทอ ซึ่งไมไดทําตอเนื่องกับ
กระบวนการผลิตของของดังกลาว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 96203
13132 การพิมพซิลคสกรีน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การพิมพซิลคสกรีนลงบนสิ่งทอและเครื่องแตงกาย
− การเขียนลายผา เชน การทําผาบาติก
ยกเวน
− การพิมพบนสิง
่ ทอดวยวิธีอนื่ ๆ (ยกเวนซิลคสกรีน) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 18119
13139 การแตงสําเร็จสิ่งทอดวยวิธอี ื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การตกแตง การทําใหแหง การผนึกสีดว
 ยความรอนชืน้ การทําใหยน การแซนฟอรไรซ52/
และการเมอรเซอรไรซ53/ สิ่งทอและผลิตภัณฑสิ่งทอ รวมถึงเครื่องแตงกาย
− การจับจีบ (อัดพลีท) สิ่งทอและงานที่คลายคลึงกัน
− การกันน้ํา การเคลือบ การเคลือบดวยยาง หรือการอาบซึมเครื่องแตงกายที่ซื้อมา
ยกเวน
− การผลิตผาทอที่ทําการอาบซึม เคลือบ หุม หรืออัดเปนชัน
้ ดวยยาง โดยมียางเปนสวนประกอบ
หลัก ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 22199

51/

การฟอกขาว (bleaching) หมายถึง การกําจัดสารมีสีในธรรมชาติที่ติดมากับวัสดุสิ่งทอ เชน ผาฝายมักมีสีเสนใยสีออกเหลืองหรือสารสีที่ปนเปอน
มาจากขั้นตอนการปนทอโดยใชปฏิกิริยาเคมีทําใหเสนใยมีความขาว (whiteness) เพิ่มขึ้น

52/

การแซนเฟอรไรซ (sanforizing) คือ การเปองกันการหดของเนื้อผาใหนอ ยทีส่ ุด หลังจากโดนน้ําครั้งแรก

53/

การเมอรเซอรไรซ (mercerizing) คือ การเพิ่มความสามารถในการติดสี ความมันวาว การักษารูปทรง รวมถึงการกําจัดปมเล็กๆ บริเวณผา
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หมูใหญ 139 การผลิตสิง่ ทอประเภทอื่นๆ
ในหมูใหญนี้ไดแก การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากสิ่งทอ (ยกเวนเครื่องแตงกาย) เชน ผลิตภัณฑสิ่งทอ
ประดิษฐ พรมและเครื่องปูลาด เชือก ผาทอหนาแคบ ผาที่ใชตกแตง ฯลฯ
1391 13910 การผลิตผาจากการถักนิตและโครเชต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผาทอมีขนแบบไพลและผาทอแบบผาขนหนู
− การผลิตผาตาขายและผาตกแตงประตูหนาตางที่ทําจากเครื่องถักราเชลหรือเครื่องถักที่คลายกัน
− การผลิตขนสัตวเทียมจากการถักนิต
− การผลิตผาอื่นๆ ที่ไดจากการถักนิตและโครเชต
ยกเวน
− การผลิตผาตาขายและผาตกแตงประตูหนาตางที่เปนลูกไมที่ทําจากเครือ
่ งถักราเชลหรือเครื่องถัก
ที่คลายกัน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13999
− การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ทําจากการถักนิตและโครเชต ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 1430
1392

การผลิตสิง่ ทอสําเร็จรูป (ยกเวนเครื่องแตงกาย)
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูปจากวัสดุสิ่งทอตางๆ รวมถึงผาถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต สิ่งทอสําเร็จรูปที่ใชตกแตงบาน เชน เครื่องนอน ผาที่ใชบนโตะอาหาร หองน้ํา และ
หองครัว ผามาน เปนตน การผลิตกระสอบหรือถุงที่ไดจากการตัดเย็บ การผลิตผลิตภัณฑที่ทาํ
จากผาใบ และของที่จัดทําแลวที่ทําจากสิ่งทออื่นๆ (ยกเวน เครื่องแตงกาย)
ยกเวน
− การผลิตสิ่งทอเพื่อใชทางเทคนิค/ทางอุตสาหกรรม เชน ทอออน สายพานสงกําลังหรือสายพาน
ลําเลียง หรือของที่ใชเปนสายพาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13992
13921 การผลิตเครื่องนอน ผาที่ใชบนโตะอาหาร หองน้ํา และหองครัว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผาหมและผาปูสําหรับเดินทาง
− การผลิตผาที่ใชในหองนอน ผาปูที่นอน ปลอกหมอน และผาคลุมเตียง
− การผลิตถุงนอนและของที่เปนเครื่องเตียง
รวมถึงของตกแตงเตียงทีค่ ลายกัน เชน ผานวม
ผานวมขนนก เบาะ พูฟฟ และหมอน มีสปริง ยัดไส หรือติดภายในดวยวัตถุใดก็ตาม
− การผลิตผาที่ใชบนโตะอาหาร ผาปูโตะ ผาเช็ดปาก และผารองจาน
− การผลิตผาที่ใชในหองน้ําและหองครัว ผาขนหนูขนาดตางๆ
− การผลิตสิ่งทอที่เปนสวนหนึง
่ ของผาหมไฟฟา
ยกเวน
− การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 31003
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13922 การผลิตผลิตภัณฑจากผาใบและผาอื่นๆ ที่คลายกัน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผาใบคลุมของ ผาใบบังแดด
− การผลิตใบเรือสําหรับเรือ ใบเรือสําหรับเซลบอรด หรือใบเรือสําหรับเรือบก
− การผลิตเต็นทและเครื่องแคมปง รมชูชีพ
− การผลิตผาคลุมรถ ผาคลุมลอรถ ผาคลุมเครื่อง
− การผลิตธง ปายประกาศบนผืนผา ธงที่ใชสําหรับใหสัญญาณ ฯลฯ
13929 การผลิตสิง่ ทอสําเร็จรูปอื่นๆ (ยกเวนเครื่องแตงกาย) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตมาน (รวมถึงมานชนิดจับจีบ) และมานบังตา กะบังมานหรือกะบังเตียง ที่ทําจากสิ่งทอ
ทุกชนิดรวมถึงการถักแบบนิตหรือแบบโครเชต
− การผลิตกระสอบหรือถุงที่ใชบรรจุของที่ไดจากการตัดเย็บ ทําดวยปอกระเจาหรือเสนใยสิ่งทอ
ที่ไดจากเปลือกในของตนไมอื่นๆ ฝาย วัตถุทอประดิษฐ และวัตถุทออื่นๆ
− การผลิตของอื่นๆ ที่จัดทําแลว เชน ผาคลุมเฟอรนิเจอร ผาเช็ดพื้น ผาเช็ดถวยชาม ผาปดฝุน
เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ ฯลฯ
− การผลิตผาทอมือที่ใชประดับขางฝา (การผลิตผาเทเพสทรีที่ทอดวยมือ รวมถึงเทเพสทรีที่ปก
ลวดลาย เชน แบบเพทิตพอยต แบบครอสติตช)
ยกเวน
− การผลิตถุงพลาสติกที่ใชในการบรรจุของที่ไดจากการผนึก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22220
1393 13930 การผลิตพรมและสิ่งปูพื้นทีท่ ําจากสิ่งทอ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตสิ่งทอที่ใชปูพื้นไมวา
 จะทอดวยเครื่องจักรหรือทอดวยมือ
• พรม พรมเช็ดเทาและเสื่อทีผ
่ ลิตจากวัสดุสิ่งทอ พรมแผน
• สิ่งปูพื้นจากสักหลาดที่ทําดวยเครื่องปกเข็ม
ยกเวน
− การผลิตสักหลาด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13999
ั ประเภทไวในกิจกรรม 16292
− การผลิตเสื่อและเครื่องปูลาดที่ทําจากวัสดุถักสาน ไดจด
− การผลิตสิ่งปูพื้นที่ทําจากไมกอก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 16299
 เชน ไวนิล เสื่อน้ํามัน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22210
− การผลิตสิ่งปูพื้นที่มีความยืดหยุน
1394 13940 การผลิตเชือก เชือกเสนใหญ ตาขาย แห และอวน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเชือก เชือกเสนใหญ สายระโยงระยาง และเชือกเคเบิล ที่ทําจากเสนใยสิ่งทอ หรือแถบ
หรือของที่คลายกัน อาจจะอาบซึม เคลือบ หุม หรือหุมปลอกดวยยางหรือพลาสติกหรือไมก็ตาม
− การผลิตผลิตภัณฑเชือกหรือตาขาย เชน แห อวน ตาขายที่ใชในการจับสัตวน้ํา เชือกที่ใชใน
การชักลากเรือ จูงเรือ เชือกสลิงที่ใชในการขนของ หรือเชือกเคเบิลที่ติดกับหวงโลหะ ฯลฯ
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ยกเวน
− การผลิตรางแหคลุมผม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 14139
− การผลิตเชือกที่ทําจากลวด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25951
1399

การผลิตสิง่ ทอประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวของกับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑสิ่งทอ ที่ไมไดระบใุ น
หมวดยอย 13 และหมวดยอย 14 ซึ่งในหมูยอยนี้ ประกอบดวยกิจกรรมที่มีกระบวนการผลิตหลาย
ขั้นตอนและไดผลผลิตที่หลากหลาย
13991 การผลิตผาชนิดไมทอ54/ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผาชนิดไมทอ จะอาบซึม เคลือบ หุมหรืออัดเปนชั้นหรือไมกต
็ าม
ยกเวน
− การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูปจากผาชนิดไมทอ ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 1392
13992 การผลิตสิง่ ทอชนิดใชในทางอุตสาหกรรม ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตผาทอหนาแคบ รวมถึงผาที่มีดายยืนโดยไมมีดายพุงซึ่งประกอบกันเปนผาดวยการใช
สารยึดติด
− การผลิตผาที่อาบซึม เคลือบ หุม หรืออัดเปนชั้นดวยพลาสติก
− การผลิตดายทีม
่ ีโลหะอยูดว ยหรือดายกิมพ ดายหรือเชือกที่ทําจากยางทีห่ ุมดวยวัสดุสิ่งทอ ดาย
หรือแถบสิ่งทอที่หุม อาบซึม เคลือบ หรือหุมปลอกดวยยางหรือพลาสติก
− การผลิตผาใบยางรถ (ผาไทรคอรด) ที่ทําจากดายทนแรงดึงสูง
− การผลิตทอออน สายพานสงกําลังหรือสายพานลําเลียง หรือของที่ใชเปนสายพาน (ที่จะเสริม
ใหแข็งแรงดวยโลหะหรือวัสดุอื่นๆ หรือไมก็ตาม) ผารอน ผากรอง
− การผลิตผาที่ใชตกแตงยานยนต
ยกเวน
− การผลิตสายพานสงกําลังหรือสายพานลําเลียง ที่ทําจากผาทอ ดายทอ หรือดายชนิดคอรด ที่
อาบซึม เคลือบ หุม หรืออัดดวยยาง โดยมียางเปนสวนประกอบหลัก ไดจดั ประเภทไวใน
กิจกรรม 22199
− การผลิตแผนหรือแผนบาง ที่ทําจากยางเซลลูลาร หรือพลาสติกเซลลูลาร ประกอบเขากับสิ่งทอ
เพื่อเสริมหรือทําใหแข็งเทานั้น ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22199 และ 22230

54/

ผาไมทอ (non-woven) คือ การนําเอาเสนใยมาวางเรียงกันอยางไรระเบียบหรือมีระเบียบบาง เปนแผนบางๆ แลวนําอุปกรณหรือสารเคมีมาทําใหเกิด
การยึดเกาะกันเปนผืนผา เพื่อนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑตางๆ เชน ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป ผาหนังชามัวร ผาเย็นที่ใชแลวทิ้ง ฯลฯ
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13999 การผลิตสิง่ ทอประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตปายผา แถบเครื่องหมาย ฯลฯ
− การผลิตผาที่ใชประดับตกแตง เชน แถบถักแบบเปย พูห
 อย พูประดับ ฯลฯ
− การผลิตสักหลาด รวมถึงสักหลาดที่อาบซึม เคลือบหุม หรือสักหลาดที่อัดเปนชั้น
− การผลิตผาโปรงชนิดทูลล และผาตาขายอื่นๆ
− การผลิตผาลูกไมที่เปนผืน เปนแถบ หรือเปนลวดลายสําหรับใชประดับ
− การผลิตผาเคลือบชนิดอื่นๆ เชน ผาลอกลาย ผาใบสําหรับชางเขียน ผาแข็งซับในและผาแข็ง
ที่คลายกัน ผาที่เคลือบดวยยางไม (gum) หรือสารอะมิเลเซียส
− การผลิตผาปกที่เปนผืน เปนแถบ หรือเปนชิ้น
− การผลิตเทปผาที่ไวตอแรงดัน
− การผลิตผาใบและผาลอกลายสําหรับจิตรกร
− การผลิตเชือกรองเทาที่ทําจากสิ่งทอ
ํ ไสตะเกียงเจาพายุ และผาที่ถักทรงกระบอกสําหรับไสตะเกียง
− การผลิตไสตะเกียง ผาที่ใชทา
55/
− การผลิตพัฟทาแปงและถุงมือมิตต
− การตกแตง เย็บปก ประดับลวดลายลงบนสิ่งทอ
ยกเวน
− การผลิตสักหลาดปูพื้นที่ทําดวยเครื่องปกเข็ม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13930
้ ที่ทําจากสิ่งทอและสิ่งของที่ทําจากแวดดิ้ง เชน กระดาษอนามัย ฯลฯ ไดจัด
− การผลิตแวดดิง
ประเภทไวในกิจกรรม 17091
หมวดยอย 14 การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย
ในหมวดยอยนี้ไดแก การตัดเย็บเสื้อผาดวยวิธีการหรือรูปแบบตางๆ (เสื้อผาสําเร็จรูปหรือเสื้อผาที่
ตัดเย็บดวยการวัดตามขนาด) จากวัสดุทุกชนิด (เชน หนัง ผา ผาที่ไดจากการถักนิตและโครเชต ฯลฯ) เสื้อผาทุก
ประเภท (เชน เสื้อผาชั้นนอก ชุดชั้นใน สําหรับผูชาย ผูหญิง หรือเด็ก; ชุดทํางานหรือชุดลําลอง ฯลฯ) และเครื่อง
ประกอบเครื่องแตงกาย ทั้งนี้ไมคํานึงวาจะเปนเสื้อผาสําหรับผูใหญหรือสําหรับเด็ก หรือเปนเสื้อผาสมัยใหมหรือ
โบราณ นอกจากนใี้ นหมวดยอย 14 ยังรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของที่ทําจากขนสัตว (ขนสัตวและเสื้อผา
เครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว)

55/

ถุงมือมิตต (mitt) คือ ถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยูรวมกันและนิ้วโปงแยกออกนิ้วเดียว เชน ถุงมือหนาใชจับภาชนะรอนจากเตาอบ
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หมูใหญ 141 การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย (ยกเวนเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว)
1411

การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย (ยกเวนรานตัดเย็บเสื้อผา)
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย ทั้งของบุรุษและสตรี เด็กหญิง เด็กชาย เด็กเล็ก
รวมถึงสวนประกอบของเครื่องแตงกายทีท่ ําจากวัสดุทกุ ชนิด (ยกเวนขนสัตว)
ยกเวน
− รานตัดเย็บเสื้อผา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 14120
− การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว (ยกเวนเครื่องสวมศีรษะ)
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 14200
− การผลิตรองเทา ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 1520
− การซอมเครื่องแตงกาย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 95292
14111 การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ใชในงานอุตสาหกรรม วิชาชีพ นักเรียน และนักศึกษา ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายและเครื่องแบบที่ใชในทางอุตสาหกรรมและวิชาชีพ
• เสื้อผาเครื่องแตงกายเปนชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและ
สายโยงที่ใชในทางอุตสาหกรรมและทางอาชีพ
• ชุดเครื่องแบบขาราชการ ทหาร ตํารวจ ชุดทํางาน
• เสื้อคลุมที่ใชในทางการแพทย
− การผลิตเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
ยกเวน
ไดจดั ประเภทไวใน
− รับออกแบบและตัดเย็บเสื้อผาและเครื่องแบบ เฉพาะลูกคารายบุคคล
กิจกรรม 14120
− การผลิตชุดทนไฟและชุดนิรภัย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32903
14112 การผลิตเสื้อผาชั้นนอก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเสื้อผาชั้นนอกที่ทําจากผาทอ ผาที่ไดจากการถักนิตหรือโครเชต ผาไมถักไมทอ ฯลฯ
สําหรับบุรุษและสตรี เด็กหญิงและเด็กชาย เชน
• เสื้อโอเวอรโคต เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คลายกัน
• สูท เครื่องแตงตัวเปนชุด แจ็กเก็ต
• กางเกงขายาว เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง และกระโปรงกางเกง
ยกเวน
− การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายและเครือ
่ งแบบที่ใชในทางอุตสาหกรรมและวิชาชีพ ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 14111
− การผลิตเสื้อผาชั้นในและชุดนอน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 14113
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14113 การผลิตเสื้อผาชั้นใน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเสื้อผาชั้นในและชุดนอน ที่ทําจากผาทอ ผาที่ไดจากการถักนิตหรือโครเชต ผาไมถัก
ไมทอ ฯลฯ สําหรับบุรุษและสตรี เด็กหญิงและเด็กชาย เชน
• เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด (ทีเชิ้ต) เสื้อเบลาส พิจามา เสื้อคลุมแตงตัว
• ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ
• เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงนอง
สายรัดถุงนอง
ยกเวน
− การผลิตเสื้อผาชั้นนอก ไดจัดประเภทไวใ
 นกิจกรรม 14112
− การผลิตถุงเทา ถุงนอง เสื้อกางเกงยืดแนบเนือ
้ ถุงนองกางเกง ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 14302
14114 การผลิตเสื้อผาเด็กออน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเสื้อผาเด็กออนและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย เชน ถุงมือ หมวก ฯลฯ
ยกเวน
ไดจัดประเภทไว
− การผลิตเครื่องแบบนักเรียน เสื้อผาชั้นนอก และเสื้อผาชั้นในสําหรับเด็ก
ในกิจกรรม 14111, 14112 และ 14113 ตามลําดับ
14115 การผลิตเสื้อผากีฬา ในกิจกรรมนี้ไดแก
้ ผากีฬาอื่นๆ
− การผลิตเสื้อผากีฬา ชุดวอรม ชุดสกี ชุดวายน้ํา และเสือ
ยกเวน
− การผลิตรองเทากีฬา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 15204
− การผลิตถุงมือและเครื่องสวมศีรษะที่ทําจากหนังฟอกที่ใชในการกีฬา
กิจกรรม 32309

ไดจดั ประเภทไวใน

14116 การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายจากหนัง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ทําจากหนังฟอกหรือหนังอัด รวมถึงของที่ใชประกอบการทํางาน
ในงานอุตสาหกรรมที่ทําจากหนัง เชน ผากันเปอนหนังของชางเชื่อม
ยกเวน
− การผลิตหมวกที่ทําจากหนังฟอกหรือหนังอัด ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 14131
ั ประเภทไวในกิจกรรม 14139
− การผลิตถุงมือที่ทําจากหนังฟอกหรือหนังอัด ไดจด
− การผลิตรองเทาหนัง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 15201
1412 14120 รานตัดเย็บเสื้อผา ในกิจกรรมนี้ไดแก
่ หบริการแกประชาชนทัว่ ไป
− รานตัดเย็บเสื้อผาเครื่องแตงกายและเครื่องประกอบเครื่องแตงกาย ทีใ
เพื่อการใชประโยชนเฉพาะสวนบุคคลหรือในครัวเรือน
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1413

การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแตงกาย
14131 การผลิตหมวกและเครื่องสวมศีรษะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตหมวก หมวกเครือ
่ งแบบ หมวกแกป เครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่ทําจากวัสดุทุกชนิด
รวมถึงการผลิตเครื่องสวมศีรษะที่ทําจากขนสัตว
ยกเวน
− การผลิตหมวกเด็กเล็ก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 14114
− การผลิตรางแหคลุมผม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 14139
− การผลิตเครื่องสวมศีรษะที่ทา
ํ จากหนังฟอกที่ใชในการกีฬา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32309
− การผลิตเครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัย (ยกเวนเครื่องสวมศีรษะที่ใชในการกีฬา)
ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 32903
14139 การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแตงกายอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตรองเทาที่ทําจากวัสดุสิ่งทอที่ไมมีพื้นรองเทาเสริม
− การผลิตเครื่องประกอบการแตงกายอื่นๆ
ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น เชน ผาเช็ดหนา
ผาพันคอ ผาคลุมไหล ผาคลุมศีรษะ ถุงมือ เข็มขัด เน็คไท รางแหคลุมผม ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตรองเทา ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 1520
− การผลิตถุงมือที่ใชในการเลนกีฬา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 32309

หมูใหญ 142 การผลิตสิง่ ของที่ทําจากขนสัตว
1420 14200 การผลิตสิง่ ของที่ทําจากขนสัตว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายและของทีใ
่ ชประกอบเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว
− การผลิตสิ่งของที่ทําจากขนสัตว เชน ขนสัตวที่แตงสําเร็จแลว แผน สิ่งที่ใชปูพื้น แถบ ฯลฯ
− การผลิตของอื่นๆ ที่ทําจากขนสัตว เชน พรม เบาะรองนัง
่ ที่ไมไดยัดนวม ผาที่ใชขัดเงาในงาน
อุตสาหกรรม
ยกเวน
ู หญ 017
− การผลิตขนสัตวดิบ ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 014 และหมใ
− การผลิตหนังดิบและหนังสัตวที่ยังไมผานกระบวนการแปรรูป ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการฆาสัตว
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10111
− การผลิตขนสัตวเทียมจากการทอ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13129
− การผลิตขนสัตวเทียมจากการถักนิต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13910
ั ประเภทไวในหมูใหญ 141
− การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ตกแตงดวยขนสัตว ไดจด
− การผลิตเครื่องสวมศีรษะที่ทา
ํ จากขนสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 14131
− การตกแตงและยอมสีขนสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 15110
− การผลิตรองเทาบูตหรือรองเทาที่มีขนสัตวประกอบอยูด
 วย ไดจดั ประเภทไวในหมูย อย 1520
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หมูใหญ 143 การผลิตเครื่องแตงกายที่ทําจากการถักนิตและโครเชต
1430

การผลิตเครื่องแตงกายที่ทําจากการถักนิตและโครเชต
14301 การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ทําจากการถักนิตและโครเชต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเสื้อชนิดพูลโอเวอร คารดิแกน เจอรซี่ เสื้อกั๊ก และเสื้อที่คลายกัน ที่ทําจากการถักนิต
และโครเชตตามรูปแบบที่กาํ หนด
ยกเวน
− การผลิตผาจากการถักนิตและโครเชต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13910
14302 การผลิตถุงเทา ถุงนอง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ ที่ทําจากการถักนิตและโครเชต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตถุงเทา ถุงนอง ถุงนองกางเกง เสือ
้ กางเกงยืดแนบเนื้อ

หมวดยอย 15 การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การตกแตงและยอมสีขนสัตว และการเปลี่ยนสภาพจากหนังดิบเปนหนังฟอก
โดยการฟอกหรือการอบ และการดัดแปลงหนังฟอกใหเปนผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคขั้นสุดทาย รวมถึงการผลิต
ผลิตภัณฑที่คลายกันจากวัสดุอื่นๆ (หนังฟอกเทียมหรือของที่ใชแทนหนังฟอก) เชน รองเทายาง กระเปาเดินทาง
ที่ทําจากสิ่งทอ เปนตน ซึ่งผลิตภัณฑทที่ ําจากของที่ใชแทนหนังฟอกไดจดั ประเภทรวมไวในหมวดยอยนี้ เมือ่
ผลิตภัณฑดังกลาวผลิตขึ้นในรูปแบบเดียวกับการผลิตผลิตภัณฑหนังฟอก (เชน กระเปาเดินทาง) และผลิตขึ้นใน
หนวยผลิตเดียวกัน
หมูใหญ 151 การฟอกและตกแตงหนังฟอก การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ อาน และเครื่องลากเทียมสัตว
การตกแตงและยอมสีขนสัตว
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตหนังฟอกและขนสัตว และผลิตภัณฑที่ทาํ จากหนังฟอกและขนสัตว
1511 15110 การฟอกและตกแตงหนังฟอก การตกแตงและยอมสีขนสัตว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การฟอก การยอมสี และการตกแตงหนังสัตว
− การผลิตหนังฟอกชนิดชามัว หนังฟอกแบบพารช หนังฟอกชนิดเพเทนต หรือหนังฟอกที่
เคลือบดวยโลหะ รวมถึงหนังอัด
− การขูด การแปรง การฟอกขาว การตัดขน และการถอนขนสัตวและหนังสัตวที่มีขนติด
ยกเวน
− การผลิตหนังสัตวที่เปนผลพลอยไดจากการเลี้ยงสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูใ
 หญ 014
− การผลิตหนังสัตวที่เปนผลพลอยไดจากการฆาสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูใ
 หญ 101
− การผลิตเครื่องแตงกายที่ทําจากหนังฟอก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 14116
− การผลิตหนังฟอกเทียมซึ่งไมมีหนังฟอกธรรมชาติเปนหลัก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22199
และ 22299
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1512

การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ และสิ่งที่คลายกัน อานและเครื่องลากเทียมสัตว
15121 การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ และสิ่งที่คลายกัน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ และสิ่งที่คลายกัน ที่ทําจากหนังฟอก หนังอัด หรือวัสดุ
อื่นๆ เชน แผนพลาสติก วัสดุสิ่งทอ วัลแคไนซไฟเบอร หรือกระดาษแข็ง โดยใชเทคโนโลยี
การผลิตเดียวกันกับการผลิตกระเปาหนัง
− การผลิตสายนาฬิกาที่ทําจากสิ่งทอ หนัง พลาสติก (ยกเวนโลหะ)
ยกเวน
− การผลิตเต็นท ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13922
− การผลิตถุงนอน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 13922
− การผลิตสายนาฬิกาที่ทําจากโลหะมีคา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32111
− การผลิตสายนาฬิกาที่ทําจากโลหะไมมีคา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32120
15122 การผลิตเครื่องลากเทียมสัตวและของเลนสัตว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตอาน เครื่องลากเทียมสัตว รวมถึงสายโยง ปลอกคอ เชือกจูง สนับเขา ตะกรอสวมปาก
ผารองอาน กระเปาอาน เสือ้ สําหรับสุนัข และของที่คลายกัน
− การผลิตแสและแสขี่มา
− การผลิตของเลนสัตว
15129 การผลิตสิง่ ของอื่นๆ ที่ทําจากหนังฟอกหรือหนังอัด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเชือกรองเทาที่ทําจากหนัง
− การผลิตของที่ทําดวยหนังฟอกหรือหนังอัดชนิดใชในเครื่องจักรหรือใชในเครื่องกล หรือเพื่อ
ใชทางเทคนิคอยางอื่น เชน เข็มขัดและสายพาน ฯลฯ
− การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทําจากหนังฟอกหรือหนังอัด ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ทําจากหนังฟอกหรือหนังอัด ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 14116
− การผลิตหมวกที่ทําจากหนังฟอกหรือหนังอัด ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 14131
− การผลิตถุงมือที่ทําจากหนังฟอกหรือหนังอัด ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 14139
ั ประเภทไวในกิจกรรม 15201
− การผลิตรองเทาหนัง ไดจด
− การผลิตอานรถจักรยาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30921
− การผลิตเข็มขัดนิรภัยสําหรับชางติดตั้งหรือซอมสายไฟหรือโทรศัพท และเข็มขัดอื่นๆ ที่ใช
ในทางวิชาชีพ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32903
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หมูใหญ 152 การผลิตรองเทา
1520

การผลิตรองเทา
15201 การผลิตรองเทาหนัง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตรองเทาที่ทําจากหนังฟอกหรือหนังอัด
− การผลิตสวนประกอบของรองเทาที่ทําจากหนังฟอก เชน การผลิตสวนบนและสวนประกอบ
ของสวนบน พื้นรองเทาดานนอกและดานใน สนรองเทา ฯลฯ
ยกเวน
 ย 14139
− การผลิตรองเทาที่ทําจากวัสดุสิ่งทอที่ไมมีพื้นรองเทาเสริม ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ทํารองเทา) ไดจัดประเภท
− การผลิตสวนประกอบของรองเทาที่ทําจากไม (เชน สนรองเทาและหุน
ไวในกิจกรรม 16299
− การผลิตพื้นรองเทาและสวนประกอบของรองเทาที่ทําจากยาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22199
− การผลิตสวนประกอบของรองเทาที่ทําจากพลาสติก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22299
15202 การผลิตรองเทายาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตรองเทาที่สวนใหญทําจากยางอบแข็งหรืออัดเขารูป
รองเทาที่ทําดวยยางลวน เชน
รองเทาแตะฟองน้ํา รองเทาบูตยาง ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตพื้นรองเทาและสวนประกอบของรองเทาที่ทําจากยาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22199
15203 การผลิตรองเทาไม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตรองเทาไม
ยกเวน
− การผลิตสวนประกอบของรองเทาที่ทําจากไม (เชน สนรองเทาและหุนทํารองเทา)
ประเภทไวในกิจกรรม 16299

ไดจดั

15204 การผลิตรองเทากีฬา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตรองเทากีฬา เชน รองเทาเทนนิส รองเทาฟุตบอล รองเทาบาสเก็ตบอล รองเทาผาใบ
รองเทาสําหรับฝกซอม56/ ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตรองเทาสกี รองเทาสเก็ตน้ําแข็ง และรองเทาสเก็ตลูกลอ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
32309

56/

รองเทาสําหรับฝกซอม (training shoes) ซึ่งมักจะเปนรองเทาที่หนานุม มีระบบการรองรับการกระแทกดี เปนพิเศษ ทําใหเวลาใชจอกกิ้งหรือฝกซอม
แมจะมีน้ําหนักมากกวาปกติแตลดการบาดเจ็บของเทาและขอตอตางๆ ของขาไดดี
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15209 การผลิตรองเทาอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
ื่
− การผลิตรองเทาอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
• รองเทาพลาสติก
• รองเทาสําหรับปองกัน
− การผลิตสนับแขง เครื่องหุม
 ขา และของที่คลายกัน
ยกเวน
− การผลิตสวนประกอบของรองเทาที่ทําจากพลาสติก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22299
หมวดยอย 16 การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก (ยกเวนเฟอรนิเจอร) การผลิตสิง่ ของจากฟางและ
วัสดุถักสานอืน่ ๆ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตผลิตภัณฑจากไม เชน ไมทอน ไมอดั พลายวูด ไมอดั วีเนียร ภาชนะไม
ไมปูพื้น เสาไมรับหลังคา และอาคารไมสําเร็จรูป การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อย การไส การขึ้นรูป การอัด และ
การประกอบผลิตภัณฑไมที่เริ่มตั้งแตไมซุงที่ถูกตัดออกเปนทอนๆ ซึง่ อาจจะถูกตัดใหเล็กลงอีก หรือขึ้นรูปโดย
เครื่องกลึงหรือเครื่องมือขึ้นรูปอื่นๆ ไมที่เลื่อยออกเปนทอนๆ หรือรูปทรงอื่นจะถูกไสหรือทําใหเรียบตอไปและ
ถูกแปรรูปเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป เชน ภาชนะไม
ดวยขอจํากัดของการเลื่อยไม ในหมวดยอยนี้จึงแบงประเภทกิจกรรมตามลักษณะของผลิตภัณฑ
ยกเวน
− การผลิตเฟอรนิเจอร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3100
− การติดตั้งอุปกรณยึดที่ทําจากไมที่เปนสวนประกอบอาคารและสิ่งกอสรางและสิ่งที่คลายกัน
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43301
หมูใหญ 161 การเลื่อยไมและการไสไม
1610

การเลื่อยไมและการไสไม
ในหมูย อยนีไ้ ดแก การดําเนินการเกีย่ วกับการเลื่อย ไส ขึ้นรูป อบและอัดน้ํายาหรือรักษาไมทางเคมี
ดวยสารถนอมรักษาเนื้อไมหรือวัสดุอนื่ ๆ โดยเริ่มจากไมซุงถูกตัดออกเปนทอนๆ ซึ่งอาจจะถูกตัดให
เล็กลงอีก หรือขึ้นรูปโดยเครือ่ งกลึงหรือเครื่องมือขึ้นรูปอื่นๆ ไมที่เลื่อยออกเปนทอนๆ หรือรูปทรงอื่น
จะนํามาไสหรือทําใหเรียบตอไป และนําไปรักษาเนื้อไมโดยการใชน้ํายารักษาเนื้อไม ซึ่งเปนการใส
สารเคมีเขาไปในไมดว ยกรรมวิธีตางๆ เพื่อปองกันการผุพังจากสภาพอากาศ และความเสียหาย
อันเกิดจากแมลงกินไม ตลอดจนเชื้อราตาง ๆ
16101 การเลื่อยไม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเลื่อยไม การไสไม และการแปรรูปไมดวยเครื่องจักร
− การฝาน การลอก หรือการถากไมทอนซุง
− การผลิตไมหมอนรถไฟ
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การผลิตชิ้นไมปูพื้นที่ยังไมประกอบเขาดวยกัน
− การผลิตฝอยไม ผงไม ชิ้นไม สะเก็ดไม
ยกเวน
ั ไมไดแปรรูป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 02200
− การทําไมและการผลิตไมที่ยง
ํ หรับทําไมอัดพลายวูด แผนไมอัด และแพนเนิล ไดจัดประเภท
− การผลิตแผนไมบางเพื่อใชสา
ไวในกิจกรรม 16210
− การผลิตกระเบื้องไมแบบชิงเกิลและแบบเชก การทําไมคิ้ว และการทําไมแบบ ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 16220
−

16102 การอบและการอัดน้ํายาไม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การอบไม
− การอัดน้ํายาหรือการรักษาไมทางเคมีดวยสารถนอมรักษาเนื้อไมหรือวัสดุอื่นๆ
ยกเวน
ั ประเภทไวใน
− การอบหรือรมยาภาชนะบรรจุที่ใชแลวที่ทําจากไม (เชน พัลเลต ลังไม) ไดจด
กิจกรรม 81293
หมูใหญ 162 การผลิตผลิตภัณฑจากไม ไมกอก ฟาง และวัสดุถักสาน
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตผลิตภัณฑจากไม ไมกอก ฟาง และวัสดุถักสาน รวมถึงไมในรูปทรง
พื้นฐานตางๆ และผลิตภัณฑที่ประกอบเขาดวยกัน
1621 16210 การผลิตแผนไมบาง57/ และแผนไมที่คลายกัน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตแผนไมบางเพื่อใชสา
ํ หรับทําไมอัดวีเนียร ไมอัดพลายวูด หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ
• การทําใหเรียบ ยอมสี เคลือบ อาบน้ํายา หรือเสริมดานหลังใหแข็งแรง (ดวยกระดาษหรือผา)
• การทําลวดลายสําหรับใชประดับ
− การผลิตแผนไมอัดพลายวูด ไมอัดวีเนียร และแผนลามิเนเต็ดวูดที่คลายกัน
− การผลิตแผนชิ้นไมอัดและไฟเบอรบอรด
− การผลิตไมเพิ่มความแนน
− การผลิตลามิเนเต็ดวูดซึ่งประกอบเขาดวยกันโดยใชกาว ลามิเนเต็ดวูดที่ทําจากแผนไมบาง
1622 16220 การผลิตผลิตภัณฑไมที่ใชในการกอสรางและประกอบอาคาร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑไมทใ
ี่ ชในอุตสาหกรรมการกอสราง
• คาน จันทัน ไมค้ําหลังคา
• การทําไมคิ้วและการทําไมแบบ กระเบื้องไมแบบชิงเกิลและแบบเชก
57/

แผนไมบาง (veneer) เปนวัสดุที่ทําจากไมเนื้อออน โดยการปอก/ฝานผิวเนื้อไมออกจากทอนซุงใหเปนแผนบางๆ แลวนําไปอบและรีด มีความหนา
ไมเกิน 3 มิลลิเมตร โดยมากทําจากไมยางพารา ใชเปนวัสดุทําไมอัดและเฟอรนิเจอร

169
โครงหลังคาขอหมุน (โครงถัก)58/ ชนิดประกอบเขาดวยกันโดยใชกาวหรือเชื่อมตอดวยโลหะ
และชนิดสําเร็จรูปที่ทําจากไม
• ประตู หนาตาง บานหนาตาง และวงกบประตูหนาตาง ซึ่งอาจจะมีโลหะ เชน บานพับ
กุญแจ เปนตน ประกอบอยูด ว ยหรือไมก็ตาม
• บันได รั้ว
• แผนไมหรือแถบไมปารเกตซึ่งประกอบกันเปนแพนเนิล
− การผลิตอาคารสําเร็จรูปหรือสวนประกอบของของดังกลาวที่ประกอบดวยไมเปนสวนใหญ
− การผลิตบานเคลื่อนที่
ั้ พื้นที่ (ยกเวนแบบลอยตวั )
− การผลิตฝาผนังไม/ฉากไมกน
ยกเวน
− การผลิตชิ้นไมปูพื้นที่ยังไมประกอบเขาดวยกัน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 16101
− การผลิตตูหรือชั้นวางของที่ใชในครัว ตูห
 รือชั้นใสหนังสือ ตูเสื้อผาที่ทําจากไม ไดจดั ประเภท
ไวในกิจกรรม 31001
− การผลิตฝาผนังไม/ฉากไมกน
ั้ พื้นที่แบบลอยตัว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 31001
•

1623 16230 การผลิตภาชนะบรรจุที่ทําจากไม ในกิจกรรมนี้ไดแก
่ งบรรจุหีบหอที่คลายกันทีท่ ําจากไม
− การผลิตหีบบรรจุของ กลอง ลัง ถังกลมขนาดใหญ และเครือ
− การผลิตพัลเลต บ็อกซพัลเลต และผลิตภัณฑที่คลายกันที่ใชขนยาย ซึ่งทําจากไม
− การผลิตถังไมแบบบารเรล แบบเวต แบบทับ และผลิตภัณฑถังไมประเภทอืน
่ ๆ
− การผลิตแกนมวนสายเคเบิลที่ทําจากไม
ยกเวน
− การผลิตกระเปาเดินทาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 15121
− การผลิตหีบที่ทําจากวัสดุถก
ั สาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 16292
− การอบหรือรมยาภาชนะบรรจุที่ใชแลวที่ทําจากไม (เชน พัลเลต ลังไม) ไดจด
ั ประเภทไวใน
กิจกรรม 81293
1629

การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากไม การผลิตสิ่งของที่ทําจากไมกอก ฟาง และวัสดุถักสาน
16291 การผลิตเครื่องใชในบานที่ทําจากไมและไมกอก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องใชในบาน ในครัว และสิ่งของประดับตกแตงบาน
• ตัวและดามของเครื่องมือ ไมกวาด หรือแปรง ที่ทําจากไม
• ดามของรม ไมเทา และสิ่งของที่คลายกัน

58/

โครงหลังคาขอหมุน (โครงถัก) เปนโครงหลังคาที่นํามาใชแทนระบบจันทัน ตะเฆ โดยเฉพาะในอาคาร หรือโรงงานที่ตองการพื้นที่วางมากๆ และ
ตําแหนงเสาอยูหางกันมากจนไมสามารถใชระบบแรกได โครงถักเดิมใชทั้งที่ทําจากไม และเหล็ก ปจจุบันนิยมใชเหล็กเปนสวนใหญ โครงถักนี้
อาจมีรูปทรงแตกตางกัน ขึ้นอยูกับรูปทรงของหลังคา ความสวยงามทางสถาปตยกรรม ประสิทธิภาพในการรับน้ําหนักหรือแรง
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•
•
•
•

เครื่องมือเครื่องใชในบานเรือน และเครื่องครัวที่ทําจากไม
รูปแกะสลักและเครื่องตกแตงอื่นๆ ที่ทําจากไม ไมที่ฝงหรือประดับมุกหรืองาชาง
หีบสําหรับใสเครื่องประดับเพชรพลอย ของมีคม และของที่คลายกันทีท่ ําจากไม
กรอบสําหรับกระจกเงาและรูปภาพที่ทําจากไม

ยกเวน
− การผลิตกระเปาเดินทาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 15121
− การผลิตรองเทาที่ทําจากไม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 15203
− การผลิตแปรงและไมกวาด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32901
16292 การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากฟางและวัสดุถกั สาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตสิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑที่ทําจากวัสดุถักสาน เชน เสื่อ เครื่องปูลาด ฉาก ฯลฯ
− การผลิตเครื่องจักสานและเครื่องสาน เชน ตะกรา กลอง ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตเสื่อหรือเครื่องปูลาดที่ทําจากวัสดุสิ่งทอ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13930
16299 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากไมและไมกอก ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําไมกอกธรรมชาติ
ไมกอกอัด และสิ่งของที่ทําจากไมกอกธรรมชาติหรือไมกอกอัด
รวมถึงสิ่งปูพื้น
− การผลิตหลอดมวนดาย กระสวย หลอดดายเย็บผา และสิ่งที่คลายกัน ที่ทําจากไมกลึง
− การผลิตแบบไมที่ใชทํารองเทาบูตหรือรองเทาหุม
 สน ไมที่ใสในรองเทาเพื่อรักษารูปทรงรองเทา
และไมแขวนเสื้อที่ทําจากไม
− การผลิตฟนจากไมอด
ั หรือวัสดุที่ใชแทน (เชน กากกาแฟหรือกากถั่วเหลือง) รวมถึงกอนชวี มวล/
แทงอัดชีวมวล59/ เชื้อเพลิงแทงตะเกียบ ฯลฯ
− การผลิตกรอบผาใบสําหรับจิตรกร
− การผลิตสวนประกอบของรองเทาที่ทําจากไม (เชน สนรองเทาและหุน
 ทํารองเทา)
− การผลิตแมพิมพสําหรับผลิตกลองยาเสน
ี่ ําจากไม
− การผลิตหวีทท
− การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทําจากไม

59/

ชีวมวล (biomass) หมายถึง วัสดุหรือสารอินทรียที่สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานได เชน สิ่งที่ไดหรือเหลือใชจากการเกษตร (เชน ซังขาวโพด ฟาง
ขาว เหงามันสําปะหลัง ผักตบชวา ฯลฯ) เศษไมและปลายไมจากอุตสาหกรรมไม มูลสัตว ของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร (เชน แกลบ
ชานออย กากกาแฟ กากถั่วเหลือง ฯลฯ) และของเสียจากชุมชน
กอนชีวมวล/แทงอัดชีวมวล คือ การนําชีวมวลมาสับหรือบดใหละเอียด ผสมคลุกเคลากันใหไดสัดสวน และมีความชื้นที่พอเหมาะ นําไปอัดเปน
แทง จากนั้นจึงนําไปตากแดดหรือเขาตูอบใหแหง ซึ่งจะมีลักษณะเปนรูพรุนมาก จึงมีพื้นที่ผิวสําหรับใหเผาไหมมาก ทําใหจุดติดไฟไดงายและให
ความรอนสูง ซึ่งใชประโยชนแทนฟน
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ยกเวน
− การผลิตถานอัดแทงจากชีวมวล ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 20115
− การผลิตไมขีดไฟ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 20291
− การผลิตตัวเรือนนาฬิกาที่ทา
ํ จากไม ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 26521
− การผลิตหลอดมวนดายและกระสวยที่ทําจากไมซึ่งเปนสวนหนึ่งของเครื่องทอ ไดจด
ั ประเภท
ไวในกิจกรรม 28261
− การผลิตเฟอรนิเจอรไม ไดจัดประเภทไวในกจ
ิ กรรม 31001
− การผลิตของเลนที่ทําจากไม ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ย 3240
− การผลิตเครื่องชวยชีวิตที่ทําจากไมกอก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32903
− การผลิตกลองใสของเล็กๆ นอยๆ ที่ทําจากวัสดุหลักมากกวา 1 ชนิด
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 32909
หมวดยอย 17 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑกระดาษแปรรูป การผลิต
ผลิตภัณฑเหลานี้ถูกจัดรวมไวดว ยกันเนื่องจาก เปนกระบวนการผลิตที่ดําเนินการตอเนื่องกันในลักษณะแนวดิ่ง60/
นั่นคือมีการดําเนินกิจกรรมมากกวาหนึ่งกิจกรรมในหนวยผลิตเดียวกัน กิจกรรมที่สาํ คัญ 3 กิจกรรม คือ
− การผลิตเยื่อกระดาษ รวมถึงการแยกเสนใยเซลลูโลสจากสิ่งเจือปนอื่นที่อยูในไมหรือกระดาษ
ที่ใชแลว
− การผลิตกระดาษ รวมถึงการนําเสนใยมาจัดเรียงตัวใหเปนแผนกระดาษ
− ผลิตภัณฑกระดาษแปรรูปจากกระดาษและวัสดุอื่นๆ โดยใชวิธีการตัดและการขึ้นรูป รวมถึง
การเคลือบและการลามิเนต
ผลิตภัณฑกระดาษในหมวดยอยนี้อาจมีการพิมพรวมดวยได เชน กระดาษปดผนัง กระดาษหอ
ของขวัญ เปนตน แตกจิ กรรมการพิมพตอ งไมใชวัตถุประสงคหลักของกิจกรรม
หมูยอย 1701 เปนการผลิตเยือ่ กระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็งทีท่ ําในปริมาณมาก ในขณะที่
หมูยอยอืน่ ๆ ที่เหลือเปนกระบวนการของการนํากระดาษมาแปรรูปตอและการผลิตผลิตภัณฑกระดาษ
หมูใหญ 170 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
1701

การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็งในปริมาณมากเพื่อใชใน
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑกระดาษขั้นตอไป เชน กระดาษสําหรับใชในการผลิตกระดาษพิมพ
กระดาษเขียน กระดาษกอบป เปนตน

60/

กระบวนการผลิตที่ดําเนินการตอเนื่องกันในแนวดิ่ง เปนการดําเนินกิจกรรมที่มีหลายขั้นตอน (กิจกรรม) ในหนวยเดียวกัน โดยที่ผลผลิตของขั้นตอน
หนึ่งจะถูกนําไปเปนวัตถุดิบของอีกขัน้ ตอนหนึ่ง เชน กิจกรรมการขุดดินเหนียวและนําดินเหนียวที่ไดมาทําอิฐ
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17011 การผลิตเยื่อกระดาษ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเยื่อไมทั้งฟอกแลว กึ่งฟอก หรือไมฟอกโดยกรรมวิธีเชิงกล ทางเคมี (ชนิดละลายหรือ
ชนิดไมละลาย) หรือกึ่งเคมี
− การผลิตเยื่อกระดาษจากใยฝาย
− การกําจัดหมึกและการทําเยื่อกระดาษจากกระดาษทีใ
่ ชแลว
17012 การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง เพื่อนําไปแปรรูปในอุตสาหกรรมอื่นตอไป
− การแปรรูปกระดาษและกระดาษแข็ง
• การเคลือบ การหุมผิว และการอาบซึมกระดาษและกระดาษแข็ง
• การผลิตกระดาษที่ทําใหยน เปนลอน หรือเปนจีบ
• การผลิตลามิเนตและฟอยล ที่อัดเปนชั้นดวยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
− การผลิตกระดาษที่ทําดวยมือ
− การผลิตเซลลูโลสแวดดิ้งหรือแผนเยื่อของเสนใยเซลลูโลส
− การผลิตกระดาษหนังสือพิมพและกระดาษอื่นๆ สําหรับพิมพหรือเขียน
− การผลิตกระดาษคารบอนหรือกระดาษไขเปนมวนหรือเปนแผนใหญ
ยกเวน
− การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 17020
− การผลิตสิ่งของที่ทําจากกระดาษ กระดาษแข็ง หรือเยื่อกระดาษ ที่ผานกระบวนการอื่นตอไป
ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 1709
− การผลิตกระดาษทราย ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 23991
− การผลิตกระดาษที่เคลือบหรืออาบซึม โดยที่การเคลือบหรืออาบซึมเปนกิจกรรมหลัก
ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอยการผลิตสิ่งที่เคลือบหรืออาบซึม
• การผลิตกระดาษเคลือบพลาสติก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 22299
• การผลิตกระดาษเคลือบฟอยล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25999
1702 17020 การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก และการผลิตบรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษ
และกระดาษแข็ง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกหรือกระดาษแข็งลอนลูกฟูก
− การผลิตบรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษลอนลูกฟูกหรือกระดาษแข็งลอนลูกฟูก
− การผลิตบรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษแข็งชนิดพับได
61/
− การผลิตบรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษอัดแข็ง
− การผลิตบรรจุภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง
61/

กระดาษอัดแข็ง (solid board) คือ กระดาษที่นํามาอัดซอนกันหลายชั้น สําหรับรองพัลเลตหรือกั้นระหวางสินคา เพราะมีความแข็งแรงและสามารถรองรับ
น้ําหนักหรือปองกันสินคาไมใหเสียหายไดใกลเคียงกับไม
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การผลิตกระสอบและถุงที่ทําจากกระดาษ
− การผลิตกลองใสเอกสารในสํานักงานและสิ่งของที่คลายกัน
ยกเวน
− การผลิตสิ่งของที่ไดจากการขึ้นรูปหรือการอัดเยื่อกระดาษ (เชน ถาดบรรจุไข แผนเยือ
่ กระดาษ
ที่ไดจากการหลอ) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 17091
− การผลิตซองจดหมาย ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 17092
−

1709

การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง
17091 การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากกระดาษชนิดใชในครัวเรือนและสุขอนามัย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตกระดาษที่ใชในครัวเรือนและกระดาษอนามัยสวนบุคคลและผลิตภัณฑที่ทําจาก
เซลลูโลสแวดดิ้ง
• กระดาษทําความสะอาด
• กระดาษเช็ดมือ กระดาษเช็ดหนา กระดาษเช็ดปาก
• กระดาษชําระ
• กระดาษอนามัยและกระดาษแทมปอน กระดาษผาออมและกระดาษบุในผาออมสําหรับทารก
• ถวย ชาม และถาด
− การผลิตแวดดิง
้ ที่ทําจากสิ่งทอและสิ่งของทีท่ ําจากแวดดิ้งดังกลาว เชน กระดาษอนามัย กระดาษ
แทมปอน ฯลฯ
− การผลิตถาดบรรจุไขและผลิตภัณฑเพื่อการบรรจุอื่นๆ ที่ทําจากการขึ้นรูปเยื่อกระดาษ ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตบรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 17020
17092 การผลิตอุปกรณเครื่องเขียนจากกระดาษ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตกระดาษสําหรับพิมพและเขียน
− การผลิตกระดาษพิมพที่ใชกบ
ั คอมพิวเตอร
− การผลิตกระดาษกอปป
− การผลิตกระดาษไขและกระดาษคารบอน
− การผลิตแถบหรือมวนกระดาษกาว
− การผลิตซองจดหมายและไปรษณียบรรณ
สมุดบัญชี ปกชนิดไบเดอร อัลบั้ม และเครื่องเขียนที่ใชในทาง
− การผลิตสมุดทะเบียน
การศึกษาและทางพาณิชยกรรม
− การผลิตกลอง กระเปา ซอง และแฟมที่มก
ี ระดาษจําพวกเครื่องเขียนบรรจุอยูดวย
ยกเวน
− การพิมพบนผลิตภัณฑกระดาษ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 18119
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17099 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตกระดาษปดผนัง (wallpaper) และสิ่งปดผนังที่คลายกัน รวมถึงกระดาษปดผนังที่เคลือบ
ดวยไวนิลและกระดาษปดผนังที่ทําจากสิ่งทอ
− การผลิตปายฉลาก
− การผลิตกระดาษกรองที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง
− การผลิตกระสวย หลอด กรวย ที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง
− การผลิตของที่ใชในการแสดงที่ทําจากกระดาษ
ยกเวน
− การผลิตกระดาษหรือกระดาษแข็งในปริมาณมาก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 17012
− การผลิตไพ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32409
− การผลิตเกมและของเลนที่ทา
ํ จากกระดาษและกระดาษแข็ง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32409
หมวดยอย 18 การพิมพและการผลิตซ้ําสื่อบันทึกขอมูล
ในหมวดยอยนี้ไดแก การพิมพผลิตภัณฑ เชน หนังสือพิมพ หนังสือ นิตยสาร แบบฟอรมทาง
ธุรกิจ การดอวยพร และวัสดุอื่นๆ และกิจกรรมสนับสนุนที่เกีย่ วของ เชน การเขาเลมหนังสือ การบริการทํา
แมพิมพ การทําขอมูลใหเปนภาพ (data imaging) และผลิตภัณฑที่ดําเนินงานโดยกิจกรรมสนับสนุนดังกลาว เชน
แมพิมพ หนังสือเย็บเลม ดิสคหรือไฟลคอมพิวเตอร ก็ถือเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมการพิมพดวย
กระบวนการทีใ่ ชในการพิมพ รวมถึงกรรมวิธีตางๆ ในการโอนถายภาพจากแมพมิ พ แมพิมพ
สกรีน หรือไฟลคอมพิวเตอรไปยังสื่อ เชน กระดาษ พลาสติก โลหะ สิ่งของทีท่ ําจากสิ่งทอ หรือไม ขัน้ ตอนที่
สําคัญที่สุดของกรรมวิธีเหลา นี้ คือ การโอนถายภาพจากแมพิมพหรือแมพิมพสกรีนไปยังสื่อผานการพิมพดว ย
ระบบลิธอกราฟก62/ ระบบกราเวียร63/ ระบบสกรีน64/ หรือระบบเฟลกโซกราฟก65/ ไฟลคอมพิวเตอรมกั จะถูกใช
62/

การพิมพระบบลิธอกราฟก (lithographic printing) เปนการพิมพพื้นราบ โดยแผนแมพิมพเปนโลหะพื้นแบน แมพิมพจะถายทอดหมึกพิมพผาน
ลูกโมยาง และลูกโมยางจะถายทอดหมึกพิมพลงในแผนกระดาษอีกทอดหนึ่ง แมพิมพระบบลิธอกราฟกเปนแมพิมพที่มีเม็ดสกรีนที่ละเอียดจึง
สามารถพิมพภาพและพิมพสอดสีไดดี การพิมพระบบนี้จะไมใชตัวพิมพเปนตัวๆ มาใชเลย ปญหาตัวพิมพสึกหรือหักจะไมเกิดขึ้นเลย จึงสามารถ
พิมพไดเร็วและจํานวนมาก

63/

การพิมพระบบกราเวียร (gravure printing) เปนการพิมพรองลึก โดยสวนที่ตองการพิมพในแมพิมพนั้นจะเปนรองลึกสําหรับขังหมึกไวเพื่อคายบน
กระดาษที่ใชในการพิมพ ซึ่งแมพิมพจะสัมผัสกับกระดาษที่ใชในการพิมพ แมพิมพระบบกราเวียรตองสรางภาพหรือตัวอักษรที่ตองการบนแผน
ทองแดง โดยการกัดกรดหรือใชเลเซอรใหเปนหลุมเล็กๆ มีขนาดหรือความตื้นลึกตางกัน ซึ่งจะทําใหผลงานมีความเขมของสีแตกตางกัน

64/

การพิมพระบบสกรีน (screen printing) เปนการนําตะแกรงไนลอน ผาไหม หรือสแตนเลส ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการพิมพนี้โดยเฉพาะ มาขึงใหตึงกับ
ขอบไมหรือกรอบโลหะ แลวสรางภาพขึ้นบนผาไหมซึ่งมีสภาพเปนฉากพิมพ (screen) ปดกันในสวนที่ไมตองการใหเกิดเปนภาพทึบตัน และปลอย
ใหสวนที่ตองการใหเปนภาพโปรงไว และเมื่อนําแผนฟลมไปวางทาบลงบนสิ่งที่จะพิมพ แลวหยอดสีลงบนแมพิมพใชยางปาด (squeegee) ที่มี
ผิวหนาตัดเรียบ ปาดดันสีใหผานแมพิมพทะลุออกไปติดบนพื้นรองรับ ซึ่งก็จะไดภาพพิมพตามที่ตองการ

65/

การพิมพระบบเฟลกโซกราฟก (flexographic printing) เปนการพิมพพื้นนูน โดยใชแมพิมพยางที่เปนแผน ติดรอบโมแมพิมพ และใชวัสดุพิมพที่
เปนมวนปอนเขาเครองพิ
ื่ มพอยางตอเนื่อง และแมพิมพสัมผัสกับวัสดุที่ใชพิมพโดยตรง ขอเสียของการพิมพระบบนี้ ภาพพิมพหรือตัวพิมพที่มี
ขนาดโต จะติดหมึกไมสม่ําเสมอที่บริเวณใกลขอบจะมีรอยไมเรียบใหเห็นชัดเจน และไมสามารถพิมพภาพที่ตองการ รายละเอียดมาก ๆ ได
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เปนตัวขับเคลือ่ นกลไกในการพิมพเพื่อใหเกิดภาพหรือประจุไฟฟาสถิต66/ และขับเคลื่อนเครื่องอุปกรณชนิดอื่นๆ
(การพิมพดวยระบบดิจิทัลหรือการพิมพโดยไมตองมีการสัมผัสระหวางแมพิมพกับกระดาษ)
การพิมพและการจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรสามารถดําเนินงานโดยหนวยเดียวกัน (เชน หนังสือ
พิมพ) แตนอยมากที่กจิ กรรมดังกลาวซึ่งมีความแตกตางกันจะดําเนินงานในสถานที่เดียวกัน
ในหมวดยอยนี้ รวมถึงการผลิตซ้ําสื่อบันทึกขอมูล เชน คอมแพ็คดิสค การบันทึกภาพวีดิโอ
ซอฟทแวรที่บนั ทึกในดิสคหรือเทป สื่อบันทึก ฯลฯ
ยกเวน
− กิจกรรมการจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพร
ไดจดั ประเภทไวในหมวดใหญ J (ขอมูลขาวสาร
และการสื่อสาร)
หมูใหญ 181 การพิมพและกิจกรรมบริการที่เกี่ยวของกับการพิมพ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การพิมพผลิตภัณฑ เชน หนังสือพิมพ หนังสือ นิตยสาร แบบฟอรมทาง
ธุรกิจ การดอวยพร และวัสดุอื่นๆ ซึ่งการพิมพดังกลาวตองถูกตองตามลิขสิทธิ์ รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนที่
เกี่ยวของ เชน การเขาเลมหนังสือ การบริการผลิตแมพิมพ การทําขอมูลใหเปนภาพ (data imaging) ซึ่งการพิมพ
สามารถทําไดโดยใชเทคนิคที่หลากหลาย และสามารถทําลงบนวัสดุทแี่ ตกตางกัน
1811

การพิมพ
18111 การพิมพหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การพิมพหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร
ยกเวน
 หญ 581
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรสิ่งพิมพ ไดจัดประเภทไวในหมูใ
− การถายเอกสาร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 82191
18112 การพิมพฉลาก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การพิมพฉลากหรือปาย (การพิมพระบบลิธอกราฟก ระบบกราเวีย ระบบเฟลกโซกราฟก อื่นๆ)
18119 การพิมพอื่นๆ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การพิมพหนังสือและโบรชัวร
หนังสือเกี่ยวกับดนตรีและบทเพลง แผนที่และแผนที่โลก
โปสเตอร แคตตาล็อกโฆษณา หนังสือชี้ชวนและงานโฆษณาสิ่งพิมพอื่นๆ แสตมป อากร

66/

การพิมพดวยประจุไฟฟาสถิต เปนวิธกี ารพิมพที่อาศัยหลักการดึงดูดกันระหวางประจุไฟฟาตางชนิด สวนประจุไฟฟาชนิดเดียวกันจะผลักดันซึ่งกัน
และกัน ผูที่จดทะเบียนลิขสิทธิ์วิธีการพิมพดังกลาวคนแรกคือ ฮึบเนอร (Huebner) ในป ค.ศ.1931 โดยไดทดลองถายทอดหมึกพิมพจากแมพิมพลง
บนกระดาษ โดยไมตองมีการสัมผัสกันระหวางแมพิมพกับกระดาษพิมพ แตใหการถายทอดหมึกกระทําภายในสนามไฟฟา ในระยะแรกมีการประยุกตใช
เทคนิคในเครื่องถายเอกสารระบบซีโรกราฟ (xero-graphy) หรืออิเล็กโตรโฟโตกราฟ (electrophotography) และมีการนําเทคนิคนี้ไปสรางภาพบน
แมพิมพออฟเซตเล็ก วิธีการพิมพนี้ยังสามารถใชพิมพลงบนวัสดุพิมพชนิดตางๆ ที่ไมจําเปนตองเปนกระดาษพิมพ เชน กระดาษทราย พลาสติก
กระดาษแข็งลอนลูกฟูก (corrugated board) แกว ฯลฯ

176
แสตมป ใบเอกสารสิทธิ เช็คและเอกสารหลักทรัพยอนื่ ๆ ไดอารี่ ปฏิทิน แบบฟอรมทาง
ธุรกิจและสิ่งพิมพทางการคาอื่นๆ เครื่องเขียนสวนบุคคล และสิ่งพิมพอื่นๆ ที่พิมพดวยระบบ
เลตเตอรเพรส ออฟเซ็ต โฟโตกราเวีย เฟลกโซกราฟก และระบบอื่นๆ เครื่องทําสําเนา
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร เครือ่ งทําลายนูน ฯลฯ รวมถึงการพิมพดว น
− การพิมพบนสิง
่ ทอ พลาสติก แกว โลหะ ไม และเซรามิก (ยกเวนการพิมพซิลคสกรีนบน
สิ่งทอและเครื่องแตงกาย)
− การพิมพสมารทการด
ยกเวน
− การพิมพซิลคสกรีนบนสิ่งทอและเครื่องแตงกาย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13132
− การผลิตสิ่งของที่ทําจากกระดาษ ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 170
ู หญ 581
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรสิ่งพิมพ ไดจัดประเภทไวในหมใ
− การถายเอกสาร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 82191
1812

กิจกรรมบริการที่เกี่ยวของกับการพิมพ
18121 การบริการกอนการพิมพ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดองคประกอบภาพ การเรียงพิมพ การเรียงพิมพดวยแสง การนําเขาขอมูลกอนพิมพ
รวมถึงการกราดภาพ (scanning) การรูจําอักขระดวยแสง การตกแตงดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
− การบริการทําแมพิมพ รวมถึงการยิงฟลมและการติดตั้งแมพิมพ
(สําหรับกระบวนการพิมพ
แบบเลตเตอรเพรสและออฟเซ็ต)
− การแกะสลักหรือการขึ้นรูปลูกกลิ้งสําหรับการพิมพแบบกราเวีย
− การบริการทําแมพิมพโดยไมตองใชฟลม (รวมถึงแมพิมพสําหรับการพิมพแบบโฟโตโพลิเมอร)
− การเตรียมแมพิมพสําหรับการตอกพิมพหรือการพิมพแบบพื้นนูน
− การพิสูจนอักษร
− งานศิลปกรรม รวมถึงการเตรียมหินพิมพภาพและแมพิมพที่ทําจากไม
− การออกแบบผลิตภัณฑที่ใชในการพิมพ เชน ภาพราง แผนงาน แบบจําลอง ฯลฯ
− กิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับกราฟก เชน การกัดแมพิมพหรือการตอกแมพม
ิ พ การทําสําเนาอักษร
เบรลล การตอกรูและการเจาะ การทําลายนูน การเคลือบเงาและการอัดใหเปนชั้น การเรียง
เอกสารและการใสใบแทรก การทํารอยพับ
18122 การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพิมพ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเขาเลมกระดาษที่ถูกพิมพ เชน หนังสือ โบรชัวร นิตยสาร ฯลฯ โดยการพับ การประกอบ
การเย็บติด การติดกาว การเรียงหนา การสอย การไสกาว การแตงขอบ การตอกพิมพดว ยทอง
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หมูใหญ 182 การผลิตซ้ําสื่อบันทึกขอมูล
1820 18200 การผลิตซ้ําสื่อบันทึกขอมูล ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตซ้ําเพลงหรือเสียงอื่นๆ จากตนแบบลงบนแผนเสียง แผนซีดี และเทป
− การผลิตซ้ําภาพยนตรหรือวีดิโออื่นๆ จากตนแบบลงบนแผนเสียง แผนซีดี และเทป
− การผลิตซ้ําซอฟตแวรและขอมูลจากตนฉบับลงบนดิสคและเทป
ยกเวน
− การผลิตซ้ําสิ่งพิมพ ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 1811
− การจัดทํา/พัฒนาซอฟตแวรสําเร็จรูป ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 5820
ี รือสื่อที่คลายกัน ไดจัด
− การผลิตและการจําหนายภาพยนตรและวีดิทัศน ที่อยูในรูปของดีวีดห
ประเภทไวในหมูยอย 5911, 5912 และ 5913
− การผลิตซ้ํา/ทําสําเนาฟลมภาพยนตรเพื่อจําหนายใหกับโรงภาพยนตร
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 59129
− การผลิตงานดนตรีตนฉบับสําหรับบันทึกเสียงหรือเปนโสตวัสดุ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม
59202
หมวดยอย 19 การผลิตถานโคกและผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม
ในหมวดยอยนีไ้ ดแก การแปรรูปปโตรเลียมดิบและถานหินเปนผลิตภัณฑที่สามารถนําไปใชประโยชน
ได กระบวนการที่สําคัญ คือ การกลั่นปโตรเลียม ซึ่งรวมถึงการแยกปโตรเลียมดิบโดยใชเทคนิคการแตกตัวและ
การกลั่น การดําเนินกิจกรรมในหมวดยอยนี้ อาจดําเนินการแปรรูปเพื่อผลิตผลิตภัณฑทเี่ ปนของตนเอง (เชน ถานโคก
บิวเทน โพรเพน น้ํามันกาด น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน) หรือการบริการแปรรูปที่ดาํ เนินการใหกบั ผูอื่นก็ได (เชน
การกลั่นตามทีล่ ูกคาตองการ) รวมถึงการผลิตกาซ เชน อีเทน โพรเพน และบิวเทน ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไดจาก
การกลั่นปโตรเลียม
ยกเวน
− การขุดเจาะกาซธรรมชาติ (มีเทน อีเทน บิวเทน หรือโพรเพน) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 06200
− การผลิตปโตรเคมีที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม ไดจด
ั ประเภทไวในหมวดยอย 20
่ ทีไ่ มใชโรงกลั่น ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20111
− การผลิตกาซจากหนวยอืน
− การผลิตกาซชนิดใชในงานอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20111
− การผลิตกาซเชื้อเพลิง เชน กาซถานหิน วอเตอรกาซ กาซชีวมวล กาซจากโรงงานผลิตกาซ
(ยกเวนกาซปโตรเลียม) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 35201
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หมูใหญ 191 การผลิตถานโคก
1910 19100 การผลิตถานโคก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการเผาถานโคก
− การผลิตถานโคกและกึ่งถานโคก
− การผลิตพิตชและพิตชโคก
− การผลิตกาซที่ไดจากถานโคก
− การผลิตน้ํามันดินจากถานหินและลิกไนท
− การอัดถานโคกใหเปนกอน
หมูใหญ 192 การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม
1920

การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตเชื้อเพลิงที่เปนของเหลวหรือกาซ หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจาก
ปโตรเลียมดิบ แรบิทูมินัส หรือผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นลําดับสวน การกลั่นปโตรเลียม รวมถึง
กิจกรรมตอไปนี้ตั้งแต 1 กิจกรรม ไดแก การกลั่นลําดับสวน การกลั่นน้ํามันดิบทางตรง และ
การแตกตัว
19201 การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากโรงกลั่นปโตรเลียม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงยานยนต เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด เปนตน
− การผลิตเชื้อเพลิง เชน น้า
ํ มันเชื้อเพลิงชนิดเบา ชนิดกลาง และชนิดหนัก กาซที่ไดจากการกลั่น
เชน อีเทน โพรเพน บิวเทน
− การผลิตกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
− การผลิตผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและใชในการผลิตสิ่งปูถนน เชน แอสฟลต
19202 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพโดยการผสมแอลกอฮอลกับปโตรเลียม เชน แกสโซฮอล
19209 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ํามันหลอลื่นหรือจาระบี ซึ่งไดจากเศษน้ํามัน
67/
− การผลิตผลิตภัณฑตางๆ เชน ไวทสปริต
วาสลีน ไขพาราฟน ปโตรเลียมเยลลี เปนตน
− การผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานหินคุณภาพสูงและลิกไนต
− การผลิตปโตรเลียมที่อัดเปนกอน

67/

ไวทสปริต (white spirit) หรือน้ํามันเจือจางสี เปนสารละลายที่ใชในการเจือจางสี
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หมวดยอย 20 การผลิตเคมีภณ
ั ฑและผลิตภัณฑเคมี
ในหมวดยอยนี้ไดแก การแปรรูปวัตถุดิบอินทรียและอนินทรียโดยกรรมวิธีทางเคมี ซึ่งการผลิต
ผลิตภัณฑดังกลาว
เปนการแยกการผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐานที่เปนกลุมอุตสาหกรรมขั้นตนออกจากการผลิต
ผลิตภัณฑขั้นกลางและขั้นสุดทาย ที่ไดมาจากการนําเคมีขั้นมูลฐานมาผานกระบวนการตอ
หมูใหญ 201 การผลิตเคมีภณ
ั ฑขั้นมูลฐาน ปุย เคมีและสารประกอบไนโตรเจน พลาสติกและยางสังเคราะหขั้นตน
2011

การผลิตเคมีภณ
ั ฑขั้นมูลฐาน
ในหมูยอยนี้ไดแก การผลิตเคมีภัณฑโดยใชกระบวนการขั้นมูลฐาน เชน การแตกตัวดวยความรอน
และการกลั่น ผลผลิตที่ไดจากกระบวนการดังกลาว โดยทั่วไปเปนการแยกธาตุเคมีหรือสารประกอบ
ที่นิยามไวในทางเคมี
20111 การผลิตกาซชนิดใชในงานอุตสาหกรรม ในกิจกรรมนี้ไดแก
ที่เปน
− การผลิตกาซอนินทรียชนิดใชในงานอุตสาหกรรมหรือใชประโยชนในทางการแพทย
ของเหลวหรืออัดกระปอง
• กาซที่เปนธาตุ
• อากาศเหลวหรืออากาศอัด
• กาซที่ใหความเย็น
• กาซอุตสาหกรรมผสม
• กาซเฉื่อย เชน คารบอนไดออกไซด
• การแยกกาซ
ยกเวน
− การขุดเจาะกาซธรรมชาติ (มีเทน อีเทน บิวเทน หรือโพรเพน) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 06200
− การผลิตกาซเชื้อเพลิง (เชน อีเทน บิวเทน หรือโพรเพน) ที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม ไดจด
ั
ประเภทไวในกิจกรรม 19201
20112 การผลิตสียอมและสีผง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตสียอมและสีผงจากแหลงตางๆ ในลักษณะขั้นมูลฐานหรือเขมขน
− การผลิตผลิตภัณฑที่ใชเปนตัวใหความขาวสวางชนิดฟลูออเรสเซนตหรือลูมิโนฟอร
ยกเวน
− การผลิตสียอมและสารสีปรุงแตง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20221
ั ฑอนินทรียอ ื่นๆ ขั้นมูลฐาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
20113 การผลิตเคมีภณ
− การผลิตธาตุเคมี
− การผลิตกรดอนินทรีย (ยกเวนกรดดินประสิว (กรดไนตริก))
− การผลิตดางแอลคาไล น้ําดาง และเบสอนินทรียอื่นๆ (ยกเวนแอมโมเนีย)
− การผลิตสารประกอบอนินทรียอื่นๆ
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การเผาแรเหล็กไพไรต
− การผลิตน้ํากลั่นที่ใชกับแบตเตอรี่
68/
− การเสริมสมรรถนะ แรยูเรเนียมและทอเรียม
ยกเวน
− การผลิตกาซชนิดใชในงานอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20111
− การผลิตปุยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอ ย 2012
− การผลิตแอมโมเนีย แอมโมเนียมคลอไรด และแอมโมเนียมคารบอเนต ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 20122
− การผลิตไนไตรตและโพแทสเซียมไนเตรต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20122
− การผลิตน้ําที่มีกลิ่นหอมที่ไดจากการกลั่นในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยลดวยไอน้า
ํ ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 20293
− การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 24
−

20114 การผลิตเอทานอลและเอสเทอร ในกิจกรรมนี้ไดแก
โดยการหมักพืชผล
− การผลิตเอทานอล/เอธิลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) และเอสเทอร
ทางการเกษตร เชน ออย มันสําปะหลัง กากน้ําตาล ฯลฯ รวมถึงสารใหความหวานและ
น้ําตาลแอลกอฮอล
20115 การผลิตเคมีภณ
ั ฑอินทรียอื่นๆ ขั้นมูลฐาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเคมีภัณฑอินทรียอื่นๆ ขั้นมูลฐาน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
• อะไซคลิกไฮโดรคารบอนที่อิ่มตัวและไมอิ่มตัว
• ไซคลิกไฮโดรคารบอนที่อิ่มตัวและไมอิ่มตัว
• อะไซคลิกและไซคลิกแอลกอฮอล
• กรดโมโนคารบอกซิลิกและกรดโพลิคารบอกซิลิก รวมถึงกรดอะซิติก
• สารประกอบออกซิเจน-ฟงกชันอื่นๆ รวมถึงแอลดีไฮด คีโทน ควิโนน และ สารประกอบ
ดูอัลหรือโพลิออกซิเจน-ฟงกชัน
• กลีเซอรอลสังเคราะห
• สารประกอบไนโตรเจน-ฟงกชัน รวมถึงอะมีน
69/
• สารประกอบอินทรียอื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นไม (เชน ถาน) ฯลฯ
68/

การเสริมสมรรถนะ (enrichment) เปนการเพิ่มความเขมขนของแรใหมีไอโซโทปสูงขึ้น เชน การเพิ่มความเขมขนของยูเรเนียม-235 ซึ่งเปน ไอโซโทป
ที่เกิดการฟชชั่นได ใหสูงขึ้น ยูเรเนียมในธรรมชาติมี U-235 อยู 0.7% ซึ่งต่ําไปสําหรับการเปนเชื้อเพลิง การเสริมสมรรถนะทําโดยการซึมแทรก
(diffusion) หรือการหมุนรอบจุดศูนยกลาง (centrifuge) (ที่มา: [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.tint.or.th/adv/phys_oap/info/npp/npp_th.html)

69/

การกลั่นไม คือ การทําไมใหรอนในอุณหภูมิสูง ไมจะสลายตัวเปนสารประกอบอินทรียหลายอยางปะปนกันอยูในของเหลวที่กลั่นไดเรียกวา "กรด
ไพโรลิกเนียส" จากของเหลวที่ไดจากการกลั่นไมนี้อาจแยกสารพวกครีโอโซตออกมา แลวแยกออกเปนกรดน้ําสม เมทิลแอลกอฮอลซึ่งใชจุด
ตะเกียงและสารอื่นๆ สําหรับถานไมที่เหลือจากการกลั่นถานไมยังมีความบริสุทธิ์กวาถานไมที่ไดจากการเผาดวยวิธีธรรมดา (ที่มา: อุตสาหกรรม
เคมี, นายพงศ โสโน, สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลมที่ 3)
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การผลิตผลิตภัณฑอะโรมาติกสังเคราะห
− การผลิตถานอัดแทงจากวัสดุชีวมวล
− การผลิตน้ํามันจากสบูดํา
ยกเวน
ั ประเภทไวในกิจกรรม 02200
− การผลิตถานไมในปาโดยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม ไดจด
− การผลิตพลาสติกในขัน
้ ตน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20131
− การผลิตยางสังเคราะหในขัน
้ ตน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20132
− การผลิตกลีเซอรอลดิบ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20231
− การผลิตน้ํามันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล) ธรรมชาติ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20293
− การผลิตกรดซาลิซิลิกและกรดโอ-อะซีทิลซาลิซิลิก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 21001
−

2012

การผลิตปุยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน
20121 การผลิตปุยเคมี ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตปุยเคมี
• ปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือโพแทสเซียมชนิดเดี่ยวหรือชนิดผสม
• ยูเรีย ฟอสเฟตธรรมชาติ และเกลือโพแทสเซียมธรรมชาติ
− การผลิตดินกระถางที่มีซากพืชเปนสวนประกอบหลัก
− การผลิตดินกระถางที่เปนของผสมที่ไดจากดิน ทราย ดินเหนียว และแรธาตุ
ยกเวน
ุ คอก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 38213
− การผลิตปุยจากขยะอินทรีย เชน ปุยหมัก ปย
20122 การผลิตสารประกอบไนโตรเจน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑที่มีไนโตรเจนเปนสวนประกอบ เชน กรดไนตริกและกรดซัลโฟไนตริก
แอมโมเนีย แอมโมเนียมคลอไรด แอมโมเนียมคารบอเนต ไนไตรต และโพแทสเซียมไนเตรต
ยกเวน
− การขุดมูลนก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 08910
− การผลิตผลิตภัณฑเคมีทางการเกษตร เชน ยาปราบศัตรูพืช ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20210
− การดําเนินการเกี่ยวกับการนําขยะมาทําปุย
 ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 38213

2013

การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะหขั้นตน
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตเรซิน เม็ดพลาสติก พลาสติกและพลาสติก TPE70/ ชนิดนอนวัลคาไนซ
การผสมและการปนเรซินตามที่ตองการ และการผลิตเรซินสังเคราะหที่ไมไดจดั ทําขึ้นเฉพาะ

70/

Thermoplastic Elastomer (TPE) คือ วัสดุที่แปรรูปไดเหมือนพลาสติก
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20131 การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นตน ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตเม็ดพลาสติก เชน เม็ดพลาสติกโพลีโพรพีลีน โพลีเอทิลีน ไวนิลคลอไรด โมโนเมอร
โพลีไวนิลคลอไรด และโพลีสไตรีน
− การผลิตโพลิอะไมด
− การผลิตฟโนลิกเรซิน อีพอกไซดเรซิน และโพลิอีเทอร
− การผลิตซิลิโคน
− การผลิตไอออนเอกเชนซเจอรที่มีโพลิเมอร
− การผลิตเซลลูโลสและอนุพันธทางเคมีของของดังกลาว
− การผลิตไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ
ยกเวน
− การผลิตเสนใย ใยยาว และดายที่เปนของเทียมและจากการสังเคราะห
ไดจดั ประเภทไวใน
กิจกรรม 20300
− การตัด หั่น ซอยผลิตภัณฑพลาสติก ที่ใชแลว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 38300
20132 การผลิตยางสังเคราะหขั้นตน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตยางสังเคราะห
− การผลิตแฟกติซ
− การผลิตของผสมที่ไดจากยางสังเคราะหและยางธรรมชาติ หรือยางไมในขั้นตน (เชน บาลาตา)
หมูใหญ 202 การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่นๆ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตผลิตภัณฑเคมีที่นอกเหนือจากเคมีภณ
ั ฑขั้นมูลฐานและเสนใยประดิษฐ
การผลิตผลิตภัณฑตางๆ เชน ยาปราบศัตรูพืช สีและน้ําหมึก สบู สิ่งปรุงแตงที่ใชทําความสะอาด น้ําหอมและ
เครื่องประทินโฉม วัตถุระเบิดและผลิตภัณฑจําพวกดอกไมเพลิง สิ่งปรุงแตงทางเคมีสําหรับใชในการถายรูป
(รวมถึงฟลมและกระดาษไวแสง) เยลาติน สิ่งปรุงแตงสําหรับใชในการวินิจฉัย เปนตน
2021 20210 การผลิตยาปราบศัตรูพชื และผลิตภัณฑเคมีอื่นๆ ทางการเกษตร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตสารฆาแมลง สารฆาสัตวแทะ สารกําจัดเชื้อรา สารฆาวัชพืช
− การผลิตผลิตภัณฑที่ปองกันการงอกของพืช ผลิตภัณฑที่ใชควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
่ ๆ)
− การผลิตสารทําลายเชื้อ (ที่ใชประโยชนทางการเกษตรและทางดานอืน
− การผลิตเคมีภัณฑทางการเกษตรอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
ั ประเภทไวในหมูยอ ย 2012
− การผลิตปุยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน ไดจด
− การผลิตปุยจากขยะอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุย
 คอก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 38213
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2022

การผลิตสี น้าํ มันชักเงาและสารเคลือบที่คลายกัน หมึกพิมพ และน้ํามันทาไม
20221 การผลิตสี น้าํ มันชักเงาและสารเคลือบที่คลายกัน และน้าํ มันทาไม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตสีและน้ํามันชักเงา เอนาเมล หรือแลกเกอร
− การผลิตสารสีปรุงแตงและสียอมปรุงแตง สิ่งปรุงแตงที่ใชทําใหทึบแสง และสีปรุงแตง
− การผลิตเอนาเมล เกลซ เอนโกป และสิง
่ ปรุงแตงที่คลายกัน
− การผลิตน้ํามันทาไม
− การผลิตสารประกอบที่ใชยาแนว หรือสิ่งปรุงแตงชนิดไมทนไฟที่ใชอด
ุ รองหรือฉาบบนพื้นผิว
ที่คลายกัน
− การผลิตตัวทําละลายและทินเนอรที่เปนสารอินทรียผสม
− การผลิตสารที่ใชลอกสีหรือลอกน้ํามันชักเงา
ยกเวน
− การผลิตสียอมและสีผง ในลักษณะขั้นมูลฐานหรือเขมขน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20112
20222 การผลิตหมึกพิมพ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตหมึกพิมพ
ยกเวน
− การผลิตหมึกสําหรับเขียนและวาดภาพ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20299

2023

การผลิตสบูและสารซักฟอก
เครื่องประทินโฉม

ผลิตภัณฑเคมีที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา

น้ําหอมและ

20231 การผลิตสบูแ ละสารซักฟอก ผลิตภัณฑเคมีที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา ในกจิ กรรมนี้ไดแก
− การผลิตสารอินทรียที่เปนตัวลดแรงตึงผิว
− การผลิตสบู
− การผลิตกระดาษ แวดดิ้ง สักหลาด ฯลฯ ที่เคลือบหรือหุมดวยสบูห
 รือผงซักฟอก
− การผลิตกลีเซอรอลดิบ
− การผลิตสิ่งปรุงแตงที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว
• ผงทําความสะอาดที่มีลักษณะเปนของแข็งหรือของเหลว และผงซักฟอก
• สิ่งปรุงแตงที่ใชลางจาน
• น้ํายาปรับผานุม

− การผลิตผลิตภัณฑที่ใชทําความสะอาดและขัดมัน
• สิ่งปรุงแตงที่ใชทําใหหองมีกลิ่นหอมหรือดับกลิ่นหอง
• ไขเทียมและไขปรุงแตง
• ยาขัดเงาและครีมขัดเงาสําหรับใชกับหนังฟอก
• ยาขัดเงาและครีมขัดเงาสําหรับใชกับไม
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•
•

ยาขัดเงาสําหรับใชกับตัวถังรถ แกว และโลหะ
เพสตหรือผงที่ใชในการขัดถู รวมถึงกระดาษและแวดดิ้งที่เคลือบหรือหุมสิ่งเหลานี้

ยกเวน
− การแยกธาตุเคมีหรือสารประกอบที่นย
ิ ามไวในทางเคมี ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 2011
ั ประเภทไวในกิจกรรม 20115
− การผลิตกลีเซอรอลสังเคราะหจากผลิตภัณฑปโตรเลียม ไดจด
20232 การผลิตนา้ํ หอม เครื่องสําอาง และเครื่องประทินโฉม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตหัวน้ําหอมและน้ําหอม สิ่งปรุงแตงสําหรับใชเสริมความงามหรือแตงหนา
− การผลิตสิ่งปรุงแตงสําหรับใชปองกันแสงแดดและใชทําใหผิวคล้ํา
− การผลิตสิ่งปรุงแตงสําหรับใชกับเล็บมือหรือเล็บเทา
ํ หรับใชกับผม สิ่งปรุงแตงสําหรับดัดหรือยืดผม
− การผลิตแชมพู แล็กเกอรสา
− การผลิตยาสีฟนและสิ่งปรุงแตงสําหรับใชเพื่ออนามัยชองปากหรือฟน
รวมถึงสิ่งปรุงแตง
สําหรับยึดฟนปลอม
รวมถึงสิ่งปรุงแตงสําหรับใชกอนและหลัง
− การผลิตสิ่งปรุงแตงสําหรับใชในการโกนหนวด
การโกนหนวด ยาระงับกลิ่นตัวและเกลือหอม สิ่งที่ใชกําจัดขน
ยกเวน
− การสกัดและการกลั่นน้ํามันหอมระเหยธรรมชาติ (เอสเซนเชียลออยล)
ไดจดั ประเภทไวใน
กิจกรรม 20293
2029

การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
20291 การผลิตวัตถุระเบิด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผงเชื้อเพลิงจรวด
 ําพวกดอกไมเพลิง รวมถึงแกปปลายกระสุนปน แกปหัวชนวน
− การผลิตวัตถุระเบิดและผลิตภัณฑจ
ระเบิด พลุไฟสัญญาณ ฯลฯ
− การผลิตไมขีดไฟ
20292 การผลิตกาวและเยลาติน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเยลาตินและอนุพันธของเยลาติน กาวและสารปรุงแตงที่ใชยด
ึ ติด รวมถึงกาวและสาร
ยึดติดที่มยี างเปนหลัก
71/
72/
− การผลิตแปงดัดแปร (modified starch) รวมถึงกาวสตารช

71/

แปงดัดแปร (modified starch) เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการนําแปงสตารช เชน แปงมันสําปะหลัง แปงขาวโพด แปงมันฝรั่ง แปงสาลี มาเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางเคมีและ/หรือทางกายภาพจากเดิมดวยความรอน เอนไซม หรือสารเคมีชนิดตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ

72/

กาวสตารช เปนกาวที่ไดจากการเติมกรดโซเดียมไฮโปรคลอไรดเจือจาง ลงไปในน้ําแปงมัน (เชน oxidized starch) อุตสาหกรรมที่มีการนํากาวจาก
แปงมันสําปะหลังไปใชในปจจุบันนั้นมีมากมาย อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอเสนดาย อุตสาหกรรมกระดาษ หมึกพิมพ กระดาษขาว แสตมป ซอง
จดหมาย อุตสาหกรรมหลอโลหะ อุตสาหกรรมสี และอุตสาหกรรมไมอัด (ที่มา: สมาคมแปงมันสําปะหลัง)
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20293 การผลิตน้าํ มันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑอะโรมาติกที่ไดจากการสกัดจากธรรมชาติ
− การผลิตเรซินอยด
− การผลิตน้ําที่มีกลิ่นหอมที่ไดจากการกลั่นในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยลดวยไอน้า
ํ
− การผลิตน้ํามันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล)
− การผลิตของผสมของผลิตภัณฑที่มีกลิ่นหอมสําหรับการผลิตเครื่องหอมหรืออาหาร
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑอะโรมาติกสังเคราะห ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20115
− การผลิตเครื่องหอมและเครื่องประทินโฉม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20232
20294 การผลิตผลิตภัณฑเคมีที่ใชในการถายรูป ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตแผน ฟลม กระดาษถายรูป และวัสดุอื่นๆ ที่ไวแสงสําหรับใชในการถายรูป
− การผลิตสิ่งปรุงแตงทางเคมส
ี ําหรับใชในการถายรูป
20299 การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่
• เพปโทน อนุพันธของเพปโทน สารโปรตีนอื่นๆ และอนุพันธของสารโปรตีนเหลานั้น
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
• น้ํามันและไขมันที่ไดจากการดัดแปลงทางเคมี
• วัสดุที่ใชในการแตงสําเร็จสิ่งทอหรือหนังฟอก
• ผงหรือเพสต ที่ใชในการบัดกรี การเปาแลน หรือการเชือ
่ มโลหะ
• สารที่ใชในการขจัดคราบออกไซดหรือสารอื่นๆ ออกจากโลหะ
• สารเติมแตงที่ปรุงแตงแลวสําหรับใชกับซีเมนต
• ถานกัมมันต สารเติมแตงในน้ํามันหลอลื่น สารเรงที่ใชในการเตรียมยาง สารที่เปนตัวเรง
ปฏิกิริยา และผลิตภัณฑเคมีอื่นๆ ชนิดใชในทางอุตสาหกรรม
73/
• เกลืออุตสาหกรรม
• สารที่ใชปองกันเครื่องยนตกระตุก สารที่ใชปองกันการเยือกแข็ง
• สารที่ใชในการวินิจฉัยหรือใชในการทดสอบทางเคมีในหองปฏิบัติการ
− การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชและน้ํามันจากไขมันสัตวที่ใชแลว
− การผลิตหมึกสําหรับเขียนและวาดภาพ
ยกเวน
− การผลิตเกลือบริโภค ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 10775
− การผลิตผลิตภัณฑที่นย
ิ ามไวในทางเคมีในปริมาณมาก ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 2011
73/

เกลืออุตสาหกรรม มีความบริสุทธิ์ 99.9% และมีความชื้นไมเกิน 2.5 % โดยน้ําหนัก ซึ่งจะเก็บไวภายในโกดังเก็บเพื่อรอการขนสง นําไปเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตโซดาไฟ, คลอรีน, อุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ

186
−
−
−
−
−
−

การผลิตน้ํากลั่นที่ใชกับแบตเตอรี่ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20113
การผลิตผลิตภัณฑอะโรมาติกสังเคราะห ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20115
การผลิตหมึกพิมพ ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 20222
การผลิตเครื่องหอมและเครื่องประทินโฉม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20232
การผลิตเกลือที่ใชสําหรับประทินโฉม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม20232
การผลิตสารยึดติดที่มีแอสฟลตเปนหลัก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23999

หมูใหญ 203 การผลิตเสนใยประดิษฐ
2030 20300 การผลิตเสนใยประดิษฐ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเสนใยสั้นสังเคราะหและเสนใยสัน
้ เทียม เชน เสนใยโพลีเอสเตอร เสนใยอะคริลิก
หรือโมดาคริลิก เสนใยไนลอน เสนใยเรยอน ฯลฯ ซึ่งไมไดทําการสาง หวี หรือผานกรรมวิธี
อยางอื่นสําหรับการปนดาย
− การผลิตกลุมใยยาวสังเคราะหและกลุมใยยาวเทียม
− การผลิตดายใยยาวสังเคราะหและดายใยยาวเทียม รวมถึงดายทนแรงดึงสูง
่ วหรือแถบสังเคราะหหรือเทียม
− การผลิตใยยาวเดีย
ยกเวน
− การปนเสนใยสังเคราะหและเสนใยเทียม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13113
− การผลิตดายของกลุมเสนใยสั้นประดิษฐ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13113
ั ฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑจากพืชและสัตวที่ใชรักษาโรค
หมวดยอย 21 การผลิตเภสัชภัณฑ เคมีภณ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตเภสัชภัณฑขั้นพื้นฐานและยารักษาโรค รวมถึงการผลิตเคมีภัณฑที่
ใชรักษาโรคและผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร
ั ฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑจากพืชและสัตวที่ใชรักษาโรค
หมูใหญ 210 การผลิตเภสัชภัณฑ เคมีภณ
2100

การผลิตเภสัชภัณฑ เคมีภณ
ั ฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑจากพืชและสัตวที่ใชรักษาโรค
21001 การผลิตเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค ในกิจกรรมนี้ไดแก
เชน ยาปฏิชีวนะ
− การผลิตสารเคมีที่มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่ใชในการผลิตยารักษาโรค
วิตามินพืน้ ฐาน กรดซาลิซิลิกและกรดโอ-อะซีทิลซาลิซิลิก ฯลฯ
− การผลิตยารักษาหรือปองกันโรค
• แอนติซีราและแฟรกชันอืน
่ ๆ ของเลือด
• วัคซีน
74/
• ยารักษาหรือปองกันโรคชนิดตางๆ รวมถึงสิ่งปรุงแตงเพื่อการรักษาแบบโฮมีโอพาธิค

74/

การรักษาแบบโฮมีโอพาธิค (homeopathic) เปนระบบการแพทยที่ใชวิธีการรักษาดวยการแสรงทําเหมือนรักษา ดวยวิธีการใหยาหรือสิ่งที่ทําใหเกิด
การเจ็บปวยนั้นมาใชในการรักษา โดยนําสารเหลานั้นมาเจือจางใหออนที่สุด
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การผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสารเคมี
− การสกัดสารจากเลือด (processing of blood)
− การผลิตน้ําตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี
− การสกัดสารจากตอมตางๆ ของรางกาย (processing of gland) และการผลิตสารสกัดจากตอม
ดังกลาว
− การผลิตผลิตภัณฑเคมีที่ใชคม
ุ กําเนิดสําหรับใชภายนอกและยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม
− การผลิตสิ่งปรุงแตงที่ใชในการวินิจฉัยทางการแพทย รวมถึงชุดทดสอบการตั้งครรภ
− การผลิตสารที่ใชในการวินจ
ิ ฉัยกัมมันตภาพรังสีในสิ่งมีชีวิต
− การผลิตผลิตภัณฑเภสัชกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
− การผลิตสําลีที่มียารักษา ผากอซ ผาพันแผล ของที่ใชแตงแผล เปนตน
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 21002
− การผลิตซีเมนตที่ใชเสริมกระดูก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 32502
− การผลิตวัสดุที่ใชอุดฟนและซีเมนตที่ใชในทางทันตกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32502
− การขายสงสินคาเภสัชกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46441
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
− การขายปลีกสินคาเภสัชกรรมและเวชภัณฑในรานเฉพาะอยาง
47721
− การบรรจุหีบหอเภสัชกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 82920
−

21002 การผลิตผลิตภัณฑจากพืชและสัตวที่ใชรักษาโรค ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากพืชและสัตว (การขัด การคัดคุณภาพ การบด) เพื่อใชในทางเภสัชกรรม
เชน ยาสมุนไพร ยาที่ทําจากอวัยวะสัตว
− การผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารจากพืชผักและผลไม เชน เห็ดหลินจืออัดเม็ด ใบแปะกวยอัดเม็ด
ขมิ้นชันอัดเม็ด
− การผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสาหราย เชน สาหรายเกลียวทองชนิดแคปซูล
− การผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสัตวและผลพลอยไดที่ไดจากสัตว เชน นมผึ้งอัดเม็ด
ยกเวน
− การผลิตน้ําผึ้งแทที่ไมผานกระบวนการแปรรูป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01493
− การผลิตน้ําผึ้งแทที่ผานกระบวนการแปรรูป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 10779
ไดจัด
− การผลิตสมุนไพรผงสําหรับชงเปนเครื่องดื่ม (สะระแหน เวอเวน คาโมมายล ฯลฯ)
ประเภทไวในกิจกรรม 10769
− การวิจย
ั และพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับเภสัชศาสตร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 72101

188
หมวดยอย 22 การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก ซึ่งกิจกรรมที่ถูกจัดประเภทไวในหมวด
ยอยนีจ้ ะพิจารณาจากวัตถุดบิ ที่ใชในกระบวนการผลิต แตไมไดหมายความวาการผลิตผลิตภัณฑทุกชนิดที่ทําโดย
วัตถุดิบดังกลาวจะตองจัดประเภทไวในหมวดยอยนี้
หมูใหญ 221 การผลิตผลิตภัณฑยาง
2211

การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง
22111 การผลิตยางนอกและยางใน ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตยางนอกของยานยนต อุปกรณ เครื่องยนตขับเคลื่อน เครื่องบิน ของเลน เฟอรนิเจอร
และของที่ใชเพื่อประโยชนอื่นๆ
• ยางนอกชนิดอัดลม
• ยางตันหรือยางกันกระแทก (ยางคูชัน)
− การผลิตยางในเพื่อใชกับยางนอกตามที่กลาวขางตน
22112 การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตดอกยางชนิดสับเปลี่ยนได ยางรองยางใน แถบ “คาเมลแบล็ค” เพื่อใชในการหลอ
ดอกยาง เปนตน
− การหลอดอกยางใหมของยางนอก
− การซอมสรางยาง
ยกเวน
− การผลิตวัสดุที่ใชในการซอมยางใน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 22199
− การซอมยางนอกและยางใน การติดตั้งหรือการเปลี่ยนยาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 45201

2219

การผลิตผลิตภัณฑยางอื่นๆ
22191 การผลิตยางแผน แทง กอน และรูปทรงตางๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตยางในลักษณะขั้นตนหรือขั้นปฐม เชน ยางแผน ยางแทง ยางกอน ยางเครป ยาง
รูปทรงโพรไฟล ฯลฯ
75/
− การผลิตยางรีเคลม หรือยางปรับสภาพในลักษณะขั้นตน (แผน แผนบาง แถบ)
22192 การผลิตน้าํ ยางขน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ํายางขนจากน้ํายางธรรมชาติ โดยวิธีการปนดวยเครื่อง Centrifuge หรือใชวิธีการแยกชัน
้
โดยใชสารจับตัวยาง เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับแปรรูปเปนผลิตภัณฑยาง

75/

ยางรีเครม (reclaimed rubber) คือ ยางที่ไดจากกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งกระบวนการผลิตยางรีเครมนั้นเปนการนําของเสียจากผลิตภัณฑยางไปผาน
กระบวนการ “ดีวัลคาไนซ (devulcazation)” เพื่อเปลีย่ นโครงสรางภายในโมเลกุลจากรางแหเชื่อมโยงมาเปนเสนตรง เพื่อใหไดยางรีเครมที่สามารถ
นํากลับไปสูกระบวนการวัลคาไนซ เพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑยางอีกครั้งหนึ่ง
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22193 การผลิตสิง่ ของเครื่องใชดานสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทําจากยาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− สิ่งของเครื่องใชดานอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทําจากยาง เชน ถุงยางอนามัย ถุงน้ํารอน ถุงมือ
แพทย (ยาง) จุกนม ฯลฯ
22199 การผลิตผลิตภัณฑยางอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
ํ จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห ยางชนิดอันวัลแคไนซ ยาง
− การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทา
ชนิดวัลแคไนซ หรือผลิตภัณฑยางแข็ง
• หลอด ทอ และทอออน
• สายพานลําเลียง สายพานสงกําลัง หรือของใชที่เปนสายพาน ที่ทําจากยาง
• ฉนวนยางกันความรอน
• เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบของเครื่องแตงกายที่ทําจากยาง (ที่ผนึกตอเขาดวยกัน
เทานั้น ไมใชเปนการเย็บ)
• ดายและเชือกที่ทําจากยาง
• เสนใยและสิ่งทอที่เคลือบดวยยาง
• วงแหวน ปะเก็นกันรั่ว อุปกรณติดตั้ง และซีลที่ทําจากยาง
• ลูกกลิ้งและทีค
่ ลุมลูกกลิ้งที่ทําจากยาง
• ที่นอนชนิดอัดลมที่ทําจากยาง
• บอลลูนชนิดอัดลม
− การผลิตสิ่งปูพื้นและเสื่อที่ทําจากยางชนิดวัลแคไนซ
− การผลิตแปรงที่ทําจากยาง
− การผลิตกานทอที่ทําจากยางแข็ง
− การผลิตหวี ปน
 ปกผม ที่มวนผม และของที่คลายกันที่ทาํ จากยางแข็ง
− การผลิตวัสดุที่ใชในการซอมแซมที่ทําจากยาง
− การผลิตสิ่งทอที่ทําจากผา ที่อาบซึม เคลือบ หุม หรืออัดเปนชัน
้ ดวยยาง โดยมียางเปน
สวนประกอบหลัก
− การผลิตที่นอนน้ําที่ทําจากยาง
− การผลิตหมวกอาบน้ําและผากันเปอนที่ทําจากยาง
− การผลิตชุดดําน้ํา
− การผลิตสวนประกอบของรองเทาที่ทําจากยาง เชน พื้นรองเทายาง แผนใยสังเคราะห/ซับใน
รองเทา ฯลฯ
− การผลิตอุปกรณที่ใชประกอบกิจกรรมทางเพศที่ทําจากยาง
ยกเวน
− การผลิตผาใบยางรถ (ผาไทรคอรด) ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 13992
ั ประเภทไวในหมูใหญ 141
− การผลิตเครื่องแตงกายที่ทําจากผายืด ไดจด
− การผลิตรองเทาแตะฟองน้ําและรองเทายาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 15202
− การผลิตกาวและสารยึดติดทีม
่ ียางเปนหลัก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20292

190
−
−
−
−
−

−

−

การผลิตแถบ “คาเมลแบล็ค” ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22112
การผลิตแพชนิดพองลมที่ไมไดใชเพื่อการนันทนาการ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30110
การผลิตแพชนิดพองลมที่ใชเพื่อความสําราญ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30120
การผลิตที่นอนที่ทําจากยางเซลลูลารที่ไมหุม ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 31003
การผลิตอุปกรณกฬี าที่ทําจากยาง เชน ถุงมือกอลฟ (ยกเวนเครื่องแตงกาย) ไดจัดประเภทไว
ในหมูย อย 3230
การผลิตเกมและของเลนที่ทําจากยาง (รวมถึง สระน้ําขนาดเล็กสําหรับเด็ก เรือชนิดพองลม
สําหรับเด็กที่ทําจากยาง ตุกตาสัตวชนิดพองลมที่ทําจากยาง และของที่คลายกัน) ไดจัดประเภท
ไวในหมูย อย 3240
การนํายางทีใ่ ชแลวกลับมาใชประโยชนใหม ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 38300

หมูใหญ 222 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การแปรรูปเม็ดพลาสติกใหมหรือทีใ่ ชแลวเปนผลิตภัณฑขั้นกลางหรือขั้นสุดทาย
โดยใชกรรมวิธีการอัดขึ้นรูป การฉีดขึ้นรูป การอัดรีดขึน้ รูป การเปาขนึ้ รูป และการหลอ
2221 22210 การผลิตผลิตภัณฑที่ใชในการกอสราง/ประกอบอาคารที่ทําจากพลาสติก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องประกอบอาคารที่ทําจากพลาสติก
• ประตู หนาตาง กรอบประตู/หนาตาง ธรณีประตู บานเลื่อน ฉากบังตา/มูลี่ บัว ที่ทําจาก
พลาสติก
• แทงค/ที่เก็บกักน้ํา ภาชนะบรรจุน้ําขนาดใหญที่ทําจากพลาสติก
• พลาสติกปูพื้น ปดผนัง หรือปดเพดาน ที่เปนมวนหรือเปนแผน รวมถึงกระเบื้องยางปูพื้น
• เครื่องสุขภัณฑที่ทําจากพลาสติก เชน อางอาบน้ํา อางลางมือ โถสวม ถังน้ําสําหรับชักโครก
• ฯลฯ
− การผลิตสิ่งปูพื้นที่มีความยืดหยุน
 เชน ไวนิล เสื่อน้ํามัน ฯลฯ
− การผลิตหินเทียม (เชน หินออนเทียม)
ยกเวน
− การผลิตถังน้ําไฟเบอรกลาส ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22292
2222 22220 การผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องใชพลาสติกทีใ
่ ชในการบรรจุของ
• ถุง กระสอบ กลอง หีบ ขวด และภาชนะที่คลายกันที่ทาํ จากพลาสติก
ยกเวน
− การผลิตกระเปาเดินทางที่ทา
ํ จากพลาสติก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 15121
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2223 22230 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกกึ่งสําเร็จรูปและสําเร็จรูป ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
่ สําเร็จรูป
− การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกกึง
• พลาสติกชนิดแผนหนา แผนบาง กอน ฟลม ฟอยล แถบ เปนตน (ไมวาจะเปนชนิดยึดติด
ไดในตัวหรือไมก็ตาม)
− การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสําเร็จรูป
• หลอด ทอ และทอออนที่ทําจากพลาสติก รวมถึงอุปกรณติดตั้งทอและทอออน
• ไสเทียมทําดวยโปรตีนแข็งหรือวัตถุจําพวกเซลลูโลส
− การผลิตฟลมหรือแผนเซลโลเฟน
ยกเวน
− การผลิตพลาสติกในขัน
้ ตน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20131
− การผลิตของที่ทําจากยางสังเคราะหหรือยางธรรมชาติ ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 221
2229

การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกอื่นๆ
22291 การผลิตเครื่องใชบนโตะอาหาร ในครัว และในหองน้ํา ที่ทําจากพลาสติก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องใชบนโตะอาหาร เครื่องใชในครัว และเครื่องใชในหองน้ํา ที่ทําจากพลาสติก
รวมถึงเมลามีน เชน ชอน สอม ตะเกียบ มีด จาน ชาม ถาด แกวน้ํา ทีใ่ สชอนสอม ที่ใส
แปรงสีฟน ทีว่ างสบู ตะกรา ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตเครื่องสุขภัณฑที่ทําจากพลาสติก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22210
− การผลิตเฟอรนิเจอรพลาสติก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 31009
22292 การผลิตผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส เชน ทอ ถังสําหรับใชในอุตสาหกรรมเคมี ถังหมักอาหาร
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ถังบําบัดน้ําเสยี ถังน้ําสุขภัณฑ เครื่องสุขภัณฑ ทอสงแกส
ชิ้นสวนรถยนต อุปกรณตกแตงรถยนต ฯลฯ
22299 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องสวมศีรษะที่ทา
ํ จากพลาสติก
− การผลิตเครื่องแตงกายและเครื่องประกอบเครื่องแตงกาย รวมถึงถุงมือพลาสติก (ที่ผนึกเขา
ดวยกันโดยไมไดเย็บ)
− การผลิตของใชในสํานักงานหรือของใชในโรงเรียนที่ทําจากพลาสติก
− การผลิตอุปกรณติดตั้งที่เปนฉนวน สวนประกอบของอุปกรณติดตั้งเครื่องใหแสงสวาง ที่ทํา
จากพลาสติก
− การผลิตปายเครื่องหมายชนิดไมใชไฟฟาที่ทําจากพลาสติก
− การผลิตอุปกรณติดตั้งเฟอรนิเจอรที่ทําจากพลาสติก
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การผลิตรูปปนขนาดเล็กทีท่ ําจากพลาสติก
− การผลิตสายพานสงกําลังและสายพานลําเลียง
− การผลิตเทปชนิดยึดติดไดในตัวที่ทําจากพลาสติก
ํ จากพลาสติก
− การผลิตกระดาษปดผนังที่ทา
− การผลิตกระดาษเคลือบพลาสติก
− การผลิตหุนทํารองเทาที่ทําจากพลาสติก
− การผลิตสวนประกอบของรองเทาที่ทําจากพลาสติก
− การผลิตกลองซิการหรือกลองบุหรี่ที่ทําจากพลาสติก
− การผลิตหวี ทีม
่ วนผมที่ทําจากพลาสติก
− การผลิตของที่ใชในการแสดงที่ทําจากพลาสติก
ยกเวน
ํ จากพลาสติก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 15121
− การผลิตกระเปาเดินทางที่ทา
− การผลิตรองเทาพลาสติก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 15209
− การผลิตสิ่งปูพื้นที่มีความยืดหยุน
 เชน ไวนิล เสื่อน้ํามัน ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 22210
− การผลิตอุปกรณการเดินสายไฟฟา ที่ไมนํากระแสไฟฟา ที่ทําจากพลาสติก (เชน กลองตอแยก
สายไฟ/วงจรไฟฟา หนากาก ฯลฯ) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 27330
− การผลิตที่นอนที่ทําจากพลาสติกเซลลูลารที่ไมหุม ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 31003
ั ประเภทไวในกิจกรรม 31009
− การผลิตเฟอรนิเจอรพลาสติก ไดจด
ี าที่ทําจากพลาสติก ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3230
− การผลิตอุปกรณกฬ
− การผลิตเกมและของเลนที่ทําจากพลาสติก ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 3240
− การผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยและทันตกรรมที่ทําจากพลาสติก
ไดจดั ประเภทไว
ในหมูย อย 3250
− การผลิตสินคาเกี่ยวกับนัยนตาที่ทําจากพลาสติก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 32501
− การผลิตหมวกและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยสวนบุคคลอื่นๆ ที่ทําจากพลาสติกแข็ง
ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 32903
−

หมวดยอย 23 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากแรอโลหะ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว (เชน แกว/กระจกแผนเรียบ แกวกลวง ใยแกว
เครื่องแกวทีใ่ ชในทางเทคนิค ฯลฯ) ผลิตภัณฑเซรามิก กระเบื้องและผลิตภัณฑดนิ เผา และซีเมนตและปูนปลาสเตอร
ซึ่งไดจากการแปรรูปวัตถุดิบใหเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป รวมถึงการผลิตหินขึ้นรูปและหินแตงสําเร็จและผลิตภัณฑ
แรอื่นๆ

193
หมูใหญ 231 การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตแกวในทุกรูปแบบที่ทําจากกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม และการผลิตผลิตภัณฑ
ที่ทําจากแกว
2310

การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว
23101 การผลิตแกว/กระจกแผน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตแกว/กระจกแผน รวมถึงกระจกแผนที่เสริมดวยลวด กระจกแตงสี หรือกระจกสีตัดแสง
− การผลิตโฟลตกลาสและแกวที่ขัดผิวหรือขัดมัน เปนแผน ที่ไมไดตกแตง
− การขึ้นรูปและแปรรูปแกว/กระจกแผน
• การผลิตกระจกแผนชนิดแตกแลวไมมีคม (เทมเพอร) หรือแตกแลวไมกระจาย (ลามิเนต)
• การผลิตกระจกนิรภัย
• การผลิตกระจกเงา
• การผลิตฉนวนแบบมัลติเพิลวอลลที่ทําจากแกว
23102 การผลิตภาชนะบรรจุและเครื่องใชบนโตะอาหารที่ทําจากแกว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตขวด กระปุก หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ รวมถึงจุก ฝา และที่ปดอื่นๆ ที่ทําจากแกวหรือ
คริสตัล
− การผลิตแกวเครื่องดื่มและของอื่นๆ สําหรับใชในครัวเรือนที่ทําจากแกวหรือคริสตัล
− การผลิตเครื่องแกวชนิดใชบนโตะอาหาร ในครัว ในหองน้ํา ในสํานักงาน และใชตกแตงภายใน
− การผลิตแกวไสในสําหรับกระติกสุญญากาศหรือสําหรับภาชนะสุญญากาศอื่นๆ
ยกเวน
 อย 3240
− การผลิตของเลนที่ทําจากแกว ไดจัดประเภทไวในหมูย
23103 การผลิตไฟเบอรกลาส ในกิจกรรมนี้ไดแก
76/
− การผลิตไฟเบอรกลาสหรือสแตรนด
รวมถึงปุยแกวและผลิตภัณฑชนิดไมทอที่ทําจากของ
ดังกลาว
ยกเวน
− การผลิตผาทอที่ทําจากใยแกว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13129
− การผลิตเคเบิลใยแกวนําแสงสําหรับสงสัญญาณขอมูลหรือการถายทอดสดสัญญาณภาพ
ได
จัดประเภทไวในกิจกรรม 27310

76/

สแตรนด (Strand) หมายถึง กลุมของเสนใย (Bundle of Filament) ซึ่งยึดเหนีย่ วกันดวยวิธีการปรับปรุงผิว (Sizing)
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23109 การผลิตผลิตภัณฑแกวอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องแกวที่ใชในหองปฏิบัติการ ในทางอนามัย หรือในทางเภสัชกรรม (หลอดฉีดยา)
− การผลิตกระจกนาฬิกาชนิดวอตชหรือชนิดคล็อก แกวเชิงทัศนศาสตรและวัตถุเชิงทัศนศาสตร
ที่ทําจากแกวทีไ่ มไดตกแตงเพื่อใชในทางทัศนศาสตร
− การผลิตเครื่องแกวซึ่งใชทําเครื่องประดับเพชรพลอยเทียม
 ิดตั้งฉนวนทีท่ ําจากแกว
− การผลิตฉนวนและอุปกรณต
− การผลิตกระเปาะแกว/หลอดแกวสําหรับใชทําหลอดไฟหรือโคมไฟ รวมถึงสวนประกอบอื่นๆ
ของเครื่องประทีปโคมไฟ ปายเครื่องหมาย ปายชื่อ และของที่คลายกันทีม่ ีแสงสวาง ทีท่ ําจากแกว
− การผลิตรูปปนหรือรูปแกะสลักขนาดเล็กที่ทําจากแกว
− การผลิตบล็อกปูพื้นที่ทําจากแกว
− การผลิตฉนวนไฟฟาที่ทําจากแกว
− การผลิตแกวทีเ่ ปนเสนหรือหลอดหรือทอ
ยกเวน
− การผลิตฉนวนไฟฟาที่ทําจากเซรามิก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23933
− การผลิตวัสดุเชิงทัศนศาสตรที่ตกแตงเพื่อใชในทางทัศนศาสตร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2670
− การผลิตหลอดฉีดยาและอุปกรณอื่นๆ ทีใ
่ ชในหองปฏิบตั ิการทางการแพทย ไดจดั ประเภทไว
ในกิจกรรม 32501
หมูใหญ 239 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากแรอโลหะ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตผลิตภัณฑขนั้ กลางและขัน้ สุดทายจากแรอโลหะที่ไดจากการทําเหมืองแร
หรือเหมืองหิน ไดแก ทราย กรวด หิน หรือดินเหนียว
2391 23910 การผลิตผลิตภัณฑวัสดุทนไฟ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตมอรทารและคอนกรีตชนิดทนไฟ
− การผลิตผลิตภัณฑชนิดทนไฟที่ประกอบดวยแมกนีไซด โดโลไมต หรือโครไมต
− การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดทนไฟ
• ผลิตภัณฑเซรามิกที่เปนฉนวนกันความรอนที่ทําจากดินซากหอย
• อิฐ บล็อก และกระเบื้องชนิดทนไฟ และผลิตภัณฑเซรามิกชนิดทนไฟที่คลายกัน
• รีทอรตที่ใชในการหลอมโลหะ เบาหลอมโลหะ เบาปด หัวฉีด หลอด ทอ ฯลฯ
2392

การผลิตวัสดุกอ สรางที่ทําจากดินเหนียว
23921 การผลิตอิฐ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตอิฐชนิดไมทนไฟแบบตางๆ เชน อิฐมอญ อิฐกอสราง เปนตน
ยกเวน
− การผลิตอิฐชนิดทนไฟ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23910
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23922 การผลิตกระเบื้องปูพื้นและแผนเซรามิก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตกระเบื้องปูพื้นเตาหรือผนัง กระเบื้องโมเสกและหินโมเสก ฯลฯ ที่ทําจากเซรามิกชนิด
ไมทนไฟ
− การผลิตกระเบื้องปูพื้นและทางเดิน ฯลฯ ที่ทําจากเซรามิกชนิดไมทนไฟ
ยกเวน
− การผลิตหินเทียม (เชน หินออนเทียม) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22210
− การผลิตอิฐ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23921
− การผลิตกระเบื้องมุงหลังคาที่ทําจากดินเหนียว ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 23929
23923 การผลิตเครื่องสุขภัณฑเซรามิก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องสุขภัณฑเซรามิก เชน อางน้ํา อางอาบน้า
ํ อางลางมือ โถสวม โถปสสาวะ และ
เครื่องสุขภัณฑติดตั้งถาวรที่คลายกัน
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดทนไฟ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23910
23929 การผลิตวัสดุกอ สรางอื่นๆ ทีท่ ําจากดินเหนียว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตวัสดุที่ใชในการกอสรางที่ทําจากดินชนิดไมทนไฟ
• กระเบื้องมุงหลังคา
• ทอยอดปลองไฟ
• ทอ ราง และอุปกรณติดตั้งสําหรับหลอดหรือทอที่ทําจากดินชนิดไมทนไฟ ฯลฯ
− การผลิตบล็อกปูพื้นที่ทําจากดินเหนียว
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑชนิดทนไฟ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 23910
− การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดไมทนไฟ ที่ไมไดใชในการกอสราง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
2393
2393

การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดพอรชเลนและผลิตภัณฑเซรามิกอื่นๆ
23931 การผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหารที่ทําจากเซรามิก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องใชบนโตะอาหารที่ทําจากเซรามิกชนิดพอรชเลน หรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชนา)
สโตนแวร เอิธเธนแวร พอรชเลนที่เปนของเทียม หรือเครื่องปนดินเผาทั่วไป เชน ถวย จาน
ชาม ชุดชา กาแฟ และเครื่องใชบนโตะอาหารชนิดอื่น ๆ
− การผลิตสิ่งของที่ใชในหองน้ําที่ทําจากเซรามิก
− การผลิตถวยชามสังคโลก
ยกเวน
− การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32120
− การผลิตของเลนที่ทําจากเซรามิก ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 3240
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23932 การผลิตผลิตภัณฑประติมากรรมและของประดับตกแตงที่ทําจากเซรามิก ในกิจกรรมนี้ไดแก
ทั้งชนิดเคลือบ
− การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกและเครื่องปนดินเผาที่ใชเปนเครื่องประดับตกแตง
และไมเคลือบ เชน แจกัน เครื่องลายคราม เครื่องสังคโลก และผลิตภัณฑประเภทดานเกวียน
รวมทั้งผลิตภัณฑประติมากรรมขนาดเล็ก พระพุทธรูป เปนตน
− การผลิตรูปปนเซรามิกขนาดเล็กที่ใชเปนเครื่องประดับตกแตง
− การผลิตกระถาง โอง และของที่คลายกัน ชนิดทีใ
่ ชสําหรับลําเลียงหรือบรรจุของที่ทําจากเซรามิก
− การผลิตผลิตภัณฑของชํารวยและของที่ระลึกที่ทําจากเซรามิก
23933 การผลิตฉนวนไฟฟาและอุปกรณตดิ ตัง้ ซึ่งใชเปนฉนวนที่ทําจากเซรามิก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตฉนวนไฟฟาและอุปกรณตด
ิ ตั้งซึ่งใชเปนฉนวนที่ทาํ จากเซรามิก สําหรับเครื่องจักรไฟฟา
เครื่องใชไฟฟา หรืออุปกรณไฟฟา เชน ลูกถวยไฟฟา ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดทนไฟ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23910
23939 การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดพอรชเลนและผลิตภัณฑเซรามิกอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ในกจิ กรรมนี้ไดแก
− การผลิตวัสดุแมเหล็กเซรามิกและแมเหล็กเฟอรไรท
− การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดใชในหองทดลอง ในทางเคมี และในทางอุตสาหกรรม
− การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดใชในทางเกษตรกรรม
− การผลิตเฟอรนิเจอรที่ทําจากเซรามิก
− การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกอืน
่ ๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การผลิตหินเทียม (เชน หินออนเทียม) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22210
− การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดทนไฟ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23910
− การผลิตวัสดุที่ใชในการกอสรางที่ทําจากเซรามิก ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 2392
− การผลิตเครื่องสุขภัณฑที่ทําจากเซรามิก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23923
− การผลิตแมเหล็กถาวร ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 25999
− การผลิตฟนปลอม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32502
2394

การผลิตปูนซีเมนต ปูนไลม (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร
23941 การผลิตปูนซีเมนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตปูนซีเมนต/ปูนเม็ดและไฮดรอลิกซีเมนต รวมถึงซีเมนตปอรตแลนด อะลูมน
ิ ัสซีเมนต
สเลกซีเมนต และซูเปอรฟอสเฟตซีเมนต
ยกเวน
− การผลิตมอรทารและคอนกรีตชนิดทนไฟ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23910
− การผลิตผลิตภัณฑซีเมนต ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2395
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−
−

การผลิตคอนกรีตและมอรทารผสมเสร็จหรือผสมแหง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23953
การผลิตซีเมนตที่ใชในทางทันตกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32502

23942 การผลิตปูนไลม (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตควิกไลม สเลกไลม และไฮดรอลิกไลม
− การผลิตปูนปลาสเตอรซึ่งประกอบดวยยิปซัมที่ผานการเผาโดยวิธีคาลซีเนชั่นหรือแคลเซียม
ซัลเฟต
− การผลิตโดโลไมตที่ผานการเผาโดยวิธีคาลซีเนชั่น
ยกเวน
 งๆ ที่ทาํ จากปูนปลาสเตอร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23952 และ 23959
− การผลิตผลิตภัณฑตา
2395

การผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต ปูนซีเมนต และปูนปลาสเตอร
23951 การผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตที่ใชในงานกอสราง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ซีเมนต หรือหินเทียมทีใ
่ ชในการกอสราง
• กระเบื้อง หน
ิ ปูพื้น บล็อกประสานปูพื้น บล็อกกอผนัง บล็อกหญา
• แผน แผนทางเทา
• บอพัก ทอ ทอดันลอด ทอ/รางระบายน้ํา
• เสา ขอบคันหิน
• ฯลฯ
− การผลิตสวนประกอบโครงสรางอาคารสําเร็จรูปที่ใชในการกอสรางหรืองานวิศวกรรมโยธา ที่
ทําจากซีเมนต คอนกรีต หรือหินเทียม เชน แผนพื้นคอนกรีตอัดแรงทองเรียบกระดาน ตัวกัน้
ถนน ฯลฯ
23952 การผลิตผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรที่ใชในงานกอสราง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรที่ใชในการกอสราง เชน กระดาน กระเบื้อง แผน/แผง (ฝา
เพดาน) ฯลฯ
23953 การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผสมชนิดแหง
− การผลิตมอรทารและมอรทารผง
ยกเวน
− การผลิตซีเมนตชนิดทนไฟ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23910
23954 การผลิตผลิตภัณฑไฟเบอรซีเมนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
 สรางที่ซีเมนตเสริมใยชนิดตางๆ ทําจากพืช (ฝอยไม ฟาง หญา กก) ซึ่งเกาะ
− การผลิตวัสดุกอ
หรือติดรวมกันดวยซีเมนต ปลาสเตอร หรือสารยึดจําพวกแรอนื่ ๆ
• ไมฝาเฌอรา กระเบื้องหลังคา กระเบื้องแผนเรียบ กระเบื้องบานเกล็ด กระเบื้องครอบ
ชนิดตางๆ
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−

การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากแอสเบสทอสซีเมนต หรือเซลลูโลสไฟเบอรซีเมนต หรือของที่
คลายกัน
• แผนลูกฟูก แผน/แผง กระเบื้อง หลอด ทอ ที่เก็บน้ํา อางน้ํา อางลางหนา อางลางชาม
โอง เฟอรนิเจอร กรอบหนาตาง ฯลฯ

23959 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากคอนกรีต ปูนซีเมนต และปูนปลาสเตอร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากปูนปลาสเตอรหรือที่มีปูนปลาสเตอรเปนหลัก
ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น
• แบบหลอ/แบบพิมพ ตุกตาปูน ฯลฯ
− การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากคอนกรีต ซีเมนต หรือหินเทียม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่
• รูปปน/รูปหลอ เฟอรนิเจอร ประติมากรรมแบบนูนต่าํ และแบบนูนสูง แจกัน กระถาง
ตนไม ฯลฯ
2396

การตัด การขึน้ รูป และการแตงสําเร็จหิน
23961 การผลิตผลิตภัณฑหินที่ใชในการกอสราง ในกิจกรรมนไี้ ดแก
− การผลิตหินโดยการเลื่อยหรือตัด เชน แผนหินออน แผนหินแกรนิต รวมถึงหินชนิดบด ซึ่ง
มิไดดําเนินการตอเนื่องกับการทําเหมืองหิน
− การตัด ขึ้นรูป และแตงสําเร็จหิน เพื่อใชในการกอสราง ทําสุสาน ทําถนน ทําเครื่องมุงหลังคา ฯลฯ
ยกเวน
− การยอย ตัด เลื่อย และขัดหิน ที่ดําเนินการตอเนื่องกับการทําเหมืองหิน เชน การผลิตหินที่ตัด
อยางหยาบ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 08101
− การผลิตหินโม หินสําหรับขัดถู และผลิตภัณฑที่คลายกัน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23991
23969 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากหิน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเฟอรนิเจอรที่ทําจากหิน
่ ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไว
− การผลิตหินแกะสลัก ของที่ระลึกที่ทําจากหิน และผลิตภัณฑหินอืน
ในที่อื่น
ยกเวน
− การผลิตหินและผลิตภัณฑหินที่ใชในการกอสราง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23961
− การผลิตหินโม หินสําหรับขัดถู และผลิตภัณฑที่คลายกัน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23991
− กิจกรรมชางแกะสลัก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 90001

2399

การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากแรอโลหะ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
23991 การผลิตผลิตภัณฑขัดถู ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตหินโม หินบด หินลับหรือหินขัด และผลิตภัณฑขัดถูธรรมชาติหรือผลิตภัณฑขัดถูเทียม
− การผลิตผลิตภัณฑขัดถูที่ติดบนแผนรองรับ เชน กระดาษทราย เปนตน
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ยกเวน
− กิจกรรมโรงโมหิน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0810
23992 การผลิตวัสดุที่เปนฉนวนจากแร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตใยขี้แร ใยหิน และใยแรที่คลายกัน
− การผลิตเอกซโฟลีเอตเต็ดเวอรมิคิวไลต เอกซแปนเด็ดเคลย และวัสดุที่คลายกันทีม
่ ีคุณสมบัติ
เปนฉนวนกันความรอน ฉนวนกันเสียง หรือเปนตัวดูดกลืนเสียง
23999 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากแรอโลหะ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตวัตถุเสียดทานและของที่ทําจากวัตถุดังกลาวที่ยง
ั ไมไดประกอบหรือติดตั้ง สําหรับใช
กับเบรก คลัชต หรือของที่คลายกันที่มีแอสเบสทอส สารจําพวกแร หรือเซลลูโลสเปนหลัก
− การผลิตของที่ทําจากสารจําพวกแรตางๆ
• ไมกาที่จัดทําแลว และของทีท
่ ําจากไมกา พีต กราไฟท (ยกเวนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับไฟฟา) ฯลฯ
− การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากแอสฟลตหรือวัสดุที่คลายกัน เชน สารยึดติดที่มีแอสฟลตเปนหลัก
ทารพิตซที่ไดจากถานหิน ฯลฯ
− การผลิตเสนใยและผลิตภัณฑที่ทําจากคารบอนและกราไฟต (ยกเวนอิเล็กโทรดและอุปกรณไฟฟา)
− การผลิตคอรันดัมประดิษฐ
ยกเวน
− การผลิตปุยแกวและผลิตภัณฑชนิดไมทอที่ทําจากปุยแกว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23103
− การผลิตปะเก็นที่ทําจากคารบอนหรือกราไฟต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28199
หมวดยอย 24 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมการถลุงและ/หรือการสกัดเหล็กและโลหะที่มิใชเหล็กจากแร แทง
เหล็กถลุง หรือเศษ/ของที่ใชไมได โดยใชเทคนิคอิเล็กโทรเมทัลเลอจิก77/ และกระบวนการทางโลหะวิทยาอื่นๆ
รวมถึง การผลิตโลหะผสมและโลหะผสมชนิดพิเศษ โดยการนําธาตุเคมีอื่นเจือในโลหะบริสุทธิ์ ผลผลิตที่ไดจาก
การถลุงและการสกัด โดยทัว่ ไปแลว จะอยูใ นลักษณะทีเ่ ปนอินกอต78/ ซึ่งถูกนําไปใชในกระบวนการรีด ดึง และอัด
รีดโลหะ เพื่อผลิตผลิตภัณฑในลักษณะที่เปนแผน แผนบาง แถบ ทอน เสน ลวด หลอด ทอ และโพรไฟลกลวง
และถูกนําไปใชในกระบวนการหลอมละลาย เพื่อนําไปผลิตโลหะหลอและผลิตภัณฑโลหะขั้นมูลฐานอื่นๆ

77/

อิเล็กโทรเมทัลเลอจิก (electrometallurgic) เปนเทคนิคการทําโลหะใหบริสุทธิ์โดยใชหลักการแยกหรือสกัดสารเคมีดวยไฟฟา (electrolysis) โดยใช
โลหะที่บริสุทธิ์เปนแคโทด โลหะที่ไมบริสุทธิ์เปนแอโนด จุมในสารละลายอิเล็กโทรไลตและใสกระแสไฟฟาเขาไป ทําใหสารประกอบที่อยูใน
ุ ์แตกตัวและมีไอออนของโลหะเคลื่อนที่ในสารละลายนั้น โดยเคลื่อนที่จากแอโนดไปยังแคโทด ซึ่งเกิดการรวมตัวของโลหะที่
โลหะที่ไมบริสทธิ
บริสุทธิ์ กระบวนการเชนนี้เกิดขึ้นในธรรมชาติหลายอยาง เชน การเกิดสนิม และใชกันทั่วไปในอุตสาหกรรมการทําโลหะใหบริสุทธิ์

78/

อินกอต (ingot) คือ แทงโลหะหลอซึ่งมีรูปรางเหมาะสมสําหรับการแปรรูปรอน

200
หมูใหญ 241 การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน
ในหมูใ หญนไี้ ดแก กระบวนการแปรรูปโดยการรีดกั ชันแรเหล็กในเตาถลุงแบบพนลม79/ และเตา
แปรสภาพออกซิเจน80/ หรือการนําเศษและของที่ไมไดใชจําพวกเหล็กมาหลอมในเตาอารคไฟฟา หรือการไดเร็ก
รีดักชัน81/ แรเหล็กที่ไมไดหลอมเพื่อใหไดเหล็กดิบซึ่งผานการถลุงและการทําใหบริสทุ ธิ์ในเตาปรุงน้ําเหล็ก และ
ทําใหบริสุทธิ์ และอยูใ นรูปของแข็งในการหลอแบบตอเนือ่ งเพื่อผลิตผลิตภัณฑเหล็กรูปทรงแบนหรือเหล็กรูปทรงยาว
โดยการรีด ดึง และอัดรีดหลังการเผาเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป เชน แผน แผนบาง แถบ ทอน เสน ลวด
หลอด ทอ หรือโพรไฟลกลวง
2410

การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมของกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นตนและขัน้ กลาง (ไดจดั
ประเภทไวในกิจกรรม 24101) ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดจะนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเหล็กและเหล็กกลา
ขั้นปลาย82/ ตอไป (ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 24102 - 24109)
24101 การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐานในขั้นตนและขั้นกลาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินการเกีย
่ วกับการถลุงเหล็กดวยเตาถลุงแบบพนลม เตาหลอมเหล็กกลา โรงงานรีดเหล็ก
และโรงงานแตงสําเร็จเหล็ก
− การผลิตเหล็กถลุงและเหล็กสปเกลเปนแทงถลุง กอนเหลี่ยม หรือลักษณะขั้นปฐมอืน
่ ๆ
− การผลิตโลหะผสม/โลหะเจือ
− การผลิตผลิตภัณฑเหล็กโดยวิธีไดเร็กรีดักชัน และการผลิตผลิตภัณฑเหล็กพรุนอื่นๆ
− การผลิตเหล็กใหบริสุทธิ์โดยกรรมวิธีทางไฟฟาหรือกรรมวิธีทางเคมีอื่นๆ
− การผลิตเหล็กในลักษณะทีเ่ ปนเม็ดและเปนผง
− การผลิตเหล็กกลาในลักษณะที่เปนอินกอตหรือลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ
− การนําเศษเหล็กหรือเหล็กกลาที่มีลักษณะเปนอินกอตมาหลอมใหม
− การผลิตผลิตภัณฑเหล็กกลากึ่งสําเร็จรูป ไดแก เหล็กแทงเล็ก (Billet) เหล็กแทงแบน (Slab)
และเหล็กแทงใหญ (Bloom)

79/

เตาถลุงแบบพนลม (blast furnace) ประกอบดวยเตาหลอมที่มีปลองสูงและใชวิธีอัดอากาศรอนเขาทางดานลางโดยใชถานหินเปนเชื้อเพลิงเพือ่ เรง
ความรอนถึงอุณหภูมิที่ไปแยกเหล็กออกจากสิ่งเจือปนอืน่ ๆ ผลลัพธเปนเหล็กถลุง (pig iron)

80/

เตาแปรสภาพออกซิเจน (oxygen converter) คือ เตาหลอมเหล็กถลุงใหเปนเหล็กกลาดิบ โดยใชวิธีฉดี พนออกซิเจนเขาไปทําปฏิกิริยากับเหล็กถลุงในเตา

81/

ไดเร็กรีดักชัน (direct reduction) คือ การขจัดออกซิเจนโดยใชกาซ ซึ่งเปนการขจัดออกไซดในเหล็กโดยการนํากาซมาทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในเหล็ก

82/

การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นปลาย เปนการแปรรูปผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง กลาวคือนําวัตถุดิบขั้นกลาง ไดแก เหล็กแทงเล็ก
เหล็กแทงใหญ และเหล็กแทงแบน มาผานกระบวนการตางๆ เชน การรีดรอน การรีดเย็น การรีดซ้ํา การชุบเคลือบผิว การตีขึ้นรูป รวมถึงการหลอ
ใหเปนผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลาขั้นปลาย ทั้งนี้เหล็กแทงเล็กเปนวัตถุดิบในการรีดและรีดซ้ําเปนผลิตภัณฑเหล็กรูปทรงยาว ไดแก เหล็กเสน
เหล็กลวด ลวดเหล็กแรงดึงสูง และเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน สวนเหล็กแทงใหญนั้นจะถูกรีดเปนผลิตภัณฑเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน
ขนาดใหญ ในขณะที่เหล็กแทงแบนจะถูกรีดเปนผลิตภัณฑเหล็กทรงแบน ไดแก เหล็กแผนรีดรอนและเหล็กแผนรีดเย็นตางๆ หรือนําไปชุบดีบุก
หรือสังกะสีเปนเหล็กแผนชุบดีบุกและเหล็กแผนชุบสังกะสี เปนตน โดยผลิตภัณฑขั้นปลายเหลานี้จะเปนวัตถุดบิ สําหรับการผลิตในอุตสาหกรรม
อื่นๆ ที่ตอเนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็ก เชน อุตสาหกรรมการกอสราง อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑโลหะ เปนตน
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24102 การผลิตเหล็กและเหล็กกลาแผน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเหล็กและเหล็กกลาแผนรีดรอนและรีดเย็น
− การผลิตเหล็กแผนไรสนิมรีดรอนและรีดเย็น
− การผลิตเหล็กแผนชุบสังกะสี
− การผลิตเหล็กแผนชุบดีบุก
24103 การผลิตหลอด ทอ โฟรไฟลกลวง และอุปกรณติดตั้งที่เกี่ยวของ ที่ทําจากเหล็กกลา ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การผลิตหลอดและทอไรตะเข็บที่มีภาคตัดขวางเปนวงกลมหรือไมกต
็ าม โดยกรรมวิธีการรีดรอน
การอัดรีดรอน หรือกรรมวิธีใชความรอนอืน่ ๆ
− การผลิตหลอด ทอ และโพรไฟลกลวง ชนิดไรตะเข็บ ที่ทําจากเหล็กกลา โดยกรรมวิธีการรีดรอน
การอัดขึ้นรูปรอนหรือการดึงรอน การรีดเย็นหรือการดึงเย็น
− การผลิตหลอดหรือทอชนิดเชื่อมตะเข็บแบบตรงหรือแบบเกลียว
ทีม่ ีภาคตัดขวางเปนวงกลม
โดยกรรมวิธีขึ้นรูปเย็นหรือขึน้ รูปรอนแบบตอเนือ่ ง และหลอดหรือทอชนิดเชื่อมตะเข็บแบบตรง
ที่มีภาคตัดขวางไมเปนวงกลม โดยกรรมวิธีการขึ้นรูปรอนหรือขึ้นรูปเย็น
− การผลิตอุปกรณติดตั้งหลอดหรือทอที่มีเกลียว ที่ทําจากเหล็กกลา
− การผลิตชิ้นสวนประกอบสําหรับงานทอขนาดเล็กที่ทําจากเหล็กกลา
เชน หนาแปลนเรียบ
และหนาแปลนพรอมปลอกรัด อุปกรณติดตั้งสําหรับการเชื่อมชน (เชน ของอ ของอลด ฯลฯ)
อุปกรณติดตั้งที่มีเกลียว และอุปกรณตดิ ตัง้ สําหรับการเชื่อมเตารับ/ขั้วรับ
ยกเวน
− การผลิตหลอด ทอ โพรไฟลกลวง และอุปกรณติดตั้งหลอดและทอ ที่ทําจากเหล็กหลอ ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 24311
− การผลิตหลอดและทอเหล็กกลาไรตะเข็บโดยการหลอแบบภายใตแรงเหวีย
่ ง ไดจัดประเภทไว
ในกิจกรรม 24312
− การผลิตอุปกรณติดตั้งหลอดและทอที่ทําจากเหล็กกลาหลอ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 24312
24109 การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐานอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตทอนและเสนเหล็กกลา โดยกรรมวิธีการรีดรอน
− การผลิตแทงเหล็กและเหล็กในลักษณะทีเ่ ปนของแข็ง โดยกรรมวิธีการดึงเย็น การเจียระไน
หรือการกลึง
− การผลิตลวดเหล็กและลวดเหล็กแรงดึงสูง โดยกรรมวิธก
ี ารดึงเย็นหรือการรีดเย็น
− การผลิตเหล็กกลาหนาตัดเปด โดยกรรมวิธีการรีดรอน
− การผลิตเหล็กเข็มพืดที่ทําจากเหล็กกลา
− การผลิตเหล็กรางรถไฟ (รางที่ยังไมไดประกอบ)
− การผลิตเหล็กโครงสรางรูปพรรณ เชน เหล็กโครงสรางรูปตัวเอช เหล็กโครงสรางรูปตัวไอ
เหล็กโครงสรางรูปรางน้ํา เหล็กฉาก
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ยกเวน
− การผลิตทอน เสน และลวดเหล็ก ที่ทําจากเหล็กหลอ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 24311
− การผลิตทอน เสน และลวดเหล็กกลา ที่ทา
ํ จากเหล็กกลาหลอ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 24312
หมูใหญ 242 การผลิตโลหะมีคาและโลหะอื่นๆ ที่ไมใชเหล็กขั้นมูลฐาน
2420

การผลิตโลหะมีคาและโลหะอื่นๆ ที่ไมใชเหล็กขั้นมูลฐาน
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตโลหะมีคาขั้นมูลฐาน (เชน ทอง เงิน แพลทินัม) และโลหะอื่นๆ ที่
ไมใชเหล็กขัน้ มูลฐาน (เชน อะลูมิเนียม ทองแดง ดีบกุ สังกะสี นิกเกิล ตะกัว่ ฯลฯ)
ยกเวน
− การหลอโลหะที่มิใชเหล็ก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 24320
24201 การผลิตโลหะมีคาขั้นมูลฐาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตโลหะมีคาขั้นมูลฐาน
• การผลิตและการทําโลหะมีคา (เชน ทอง เงิน แพลทินัม) ใหบริสุทธิ์ทงั้ ที่ยังไมขึ้นรูปหรือ
ขึ้นรูป จากสินแรและเศษโลหะ/ของที่ใชไมได
− การผลิตโลหะมีคาเจือ
− การผลิตผลิตภัณฑโลหะมีคากึ่งสําเร็จรูป
− การผลิตเงินที่รีดติดบนโลหะสามัญ
− การผลิตทองที่รีดติดบนโลหะสามัญหรือเงิน
− การผลิตแพลทินัมและโลหะกลุมแพลทินม
ั ที่รีดติดบนทอง เงิน หรือโลหะสามัญ
− การผลิตลวดโลหะมีคา ที่ไดจากการดึง
− การผลิตแผนฟอยลอัดเปนชั้นที่ทําจากโลหะมีคา
ยกเวน
− การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยที่ทําจากโลหะมีคา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32111
24202 การผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑอะลูมิเนียมขั้นมูลฐาน ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตอะลูมิเนียมจากอะลูมินา
− การผลิตอะลูมิเนียมจากการทําเศษและของที่ใชไมไดจากอะลูมิเนียมใหบริสุทธิ์ดวยกรรมวิธี
ทางไฟฟา
− การผลิตอะลูมิเนียมเจือ
− การผลิตอะลูมิเนียมกึ่งสําเร็จรูป เชน ผงและเกล็ดอะลูมเิ นียม
− การผลิตทอน เสน และโพรไฟล ที่ทําจากอะลูมิเนียม
− การผลิตลวดอะลูมิเนียมทีไ
่ ดจากการดึง
− การผลิตหลอดหรือทอ และอุปกรณติดตั้งของหลอดหรือทอ ที่ทําจากอะลูมิเนียม
− การผลิตอะลูมิเนียมออกไซด (อะลูมินา)
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−
−

การผลิตแผนฟอยลอะลูมิเนียมสําหรับหอหรือพันสิ่งของ
การผลิตแผนฟอยลอะลูมิเนียมอัดเปนชัน้ ที่มีแผนฟอยลอะลูมิเนียมเปนองคประกอบหลัก

24203 การผลิตสังกะสี ตะกั่ว และดีบุก และผลิตภัณฑของของดังกลาว ขั้นมูลฐาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตตะกั่ว สังกะสี และดีบุกจากสินแร
− การผลิตตะกั่ว สังกะสี และดีบุก จากการทําเศษและของที่ใชไมไดดังกลาวใหบริสุทธิ์ดวย
กรรมวิธีทางไฟฟา
− การผลิตตะกั่วเจือ สังกะสีเจือ และดีบุกเจือ
− การผลิตตะกั่วกึ่งสําเร็จรูป สังกะสีกึ่งสําเร็จรูป และดีบุกกึง
่ สําเร็จรูป เชน ผง เกล็ด ทอน เสน
โพรไฟล ฯลฯ
− การผลิตลวดสังกะสี ลวดตะกั่ว และลวดดีบุก ที่ไดจากการดึง
− การผลิตหลอดหรือทอ และอุปกรณติดตั้งของหลอดหรือทอ ที่ทําจากตะกัว
่ สังกะสี และดีบุก
− การผลิตแผนฟอยลดีบุก
24204 การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑทองแดงขัน้ มูลฐาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตทองแดงจากสินแร
− การผลิตทองแดงจากการทําเศษและของที่ใชไมไดจากทองแดงใหบริสุทธิ์ดวยกรรมวิธท
ี างไฟฟา
− การผลิตแมตตและซีเมนตทองแดง
− การผลิตทองแดงเจือ
− การผลิตสายลวดและแถบฟวสทองแดง
− การผลิตทองแดงกึ่งสําเร็จรูป เชน ผง เกล็ด ทอน เสน โพรไฟล ฯลฯ
− การผลิตลวดทองแดงที่ไดจากการดึง
− การผลิตหลอดหรือทอ และอุปกรณติดตั้งของหลอดหรือทอ ที่ทําจากทองแดง
− การผลิตแผนฟอยลทองแดง
24209 การผลิตโลหะอื่นๆ ที่ไมใชเหล็กขั้นมูลฐาน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตโลหะยูเรเนียมจากแรพิทซเบลนดหรือสินแรอื่นๆ
− การถลุงและการทําใหยูเรเนียมบริสุทธิ์
− การผลิตโครเมียม แมงกานีส นิกเกิล ฯลฯ จากสินแรหรือออกไซด
− การผลิตโครเมียม แมงกานีส นิกเกิล ฯลฯ จากการทําเศษและของที่ใชไมไดดังกลาวใหบริสุทธิ์
ดวยกรรมวิธีทางไฟฟา
− การผลิตโครเมียมเจือ แมงกานีสเจือ นิกเกิลเจือ ฯลฯ
− การผลิตโครเมียมกึ่งสําเร็จรูป แมงกานีสกึ่งสําเร็จรูป นิกเกิลกึ่งสําเร็จรูป ฯลฯ
− การผลิตแมตตของนิกเกิล
− การผลิตลวดจากโลหะดังกลาวที่ไดจากการดึง
− การผลิตหลอดหรือทอ และอุปกรณตด
ิ ตัง้ ของหลอดหรือทอ ที่ทําจากโลหะสามัญอื่นๆ ที่มิใช
เหล็กขั้นมูลฐาน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
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หมูใหญ 243 การหลอโลหะ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตผลิตภัณฑกงึ่ สําเร็จรูปและผลิตภัณฑหลอตางๆ ที่ไดจากกระบวนการ
หลอโลหะและเศษโลหะ และขึ้นรูปใหเปนผลิตภัณฑตางๆ
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑหลอสําเร็จรูป
• หมอน้ํา (boiler) และเครื่องกระจายความรอนจากสวนกลาง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม
25121
• ของใชในครัวเรือนที่ไดจากการหลอ ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 2599
2431

การหลอเหล็กและเหล็กกลา
ในหมูย อยนี้ไดแก การดําเนินกิจกรรมการหลอเหล็กและเหล็กกลาในโรงหลอ
24311 การหลอเหล็ก ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การหลอผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูป
− การหลอเหล็กหลอสีเทา
− การหลอเหล็กหลอกราไฟทกลม
− การหลอผลิตภัณฑเหล็กหลออบเหนียว
− การผลิตหลอด ทอ โพรไฟลกลวง และอุปกรณติดตั้งหลอดและทอทีท
่ ําจากเหล็กหลอ
24312 การหลอเหล็กกลา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การหลอผลิตภัณฑเหล็กกลากึ่งสําเร็จรูป
− การหลอเหล็กกลาหลอ
− การผลิตหลอดและทอเหล็กกลาไรตะเข็บ โดยการหลอแบบภายใตแรงเหวีย
่ ง83/
− การผลิตอุปกรณติดตั้งหลอดและทอที่ทําจากเหล็กกลาหลอ

2432 24320 การหลอโลหะที่ไมใชเหล็กและเหล็กกลา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การหลอผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปจากอะลูมิเนียม แมกนีเซียม ไทเทเนียม สังกะสี ฯลฯ
84/
− การหลอโลหะเบา
85/
− การหลอโลหะหนัก
− การหลอโลหะมีคา
− การหลอฉีดโลหะที่มิใชเหล็กและเหล็กกลา
83/

การหลอแบบภายใตแรงเหวี่ยง (centrifugal casting) เปนการหลอโดยนําแบบหลอมาหมุนเหวี่ยงใหโลหะไหลเขาแบบไดดีขึ้น

84/

โลหะเบา (light metal) หมายถึง โลหะที่มีความหนาแนนนอยกวา 4 กิโลกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร ตัวอยางเชน อะลูมิเนียม แมกนีเซียม และเบริลเลียม

85/

โลหะหนัก (heavy metal) หมายถึง โลหะที่มีความหนาแนนสูงกวา 4 กิโลกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร โลหะหนักมีความสําคัญในงานอุตสาหกรรม
อยางมากและยังเปนตนกําเนิดโลหะเจืออีกหลายชนิดดวยกัน ตัวอยางเชน ทอง เงิน ทองแดง แพลเลเดียม เปนตน

205
หมวดยอย 25 การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ (ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ)
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตผลิตภัณฑโลหะ (เชน สวนประกอบ ภาชนะบรรจุ และโครงสราง)
ที่ไดจากการประกอบหรือผสมผสานผลิตภัณฑโลหะ (วัสดุชนิดอื่นในบางกรณี) ใหเปนผลิตภัณฑที่มีความซับซอน
มากขึ้นที่ทํางานรวมกับสวนประกอบที่เคลื่อนไหวได (ไมรวมผลิตภัณฑโลหะชนิดใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส หรือ
ชนิดใชในทางทัศนศาสตร) โดยทั่วไป ผลิตภัณฑดังกลาวเปนชนิดติดตั้งอยูกับที่หรือไมสามารถเคลื่อนที่ได ซึ่ง
แตกตางจากกิจกรรมการผลิตในหมวดยอย 26–30
การผลิตอาวุธและกระสุนไดจัดประเภทไวในหมวดยอยนี้ดว ย
ยกเวน
− กิจกรรมเฉพาะเพื่อการซอมและการบํารุงรักษา ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 331
− กิจกรรมเฉพาะเพื่อการติดตัง
้ เครื่องจักรผลิตภัณฑสําหรับใชในอาคารที่ผลิตขึ้นในหมวดยอยนี้
เชน หมอน้ําสําหรับการทําความรอนจากสวนกลาง ไดจดั ประเภทไวในหมูยอย 4322
หมูใหญ 251 การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะ ถังน้ําขนาดใหญ ที่เก็บกักน้ํา และเครื่องกําเนิดไอน้ํา
ในหมูใหญนี้ไดแก การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะ (โครงสรางหรือสวนประกอบโลหะ
สําหรับใชในงานกอสราง) และผลิตภัณฑประเภทภาชนะบรรจุที่ทําจากโลหะ (ทีเ่ ก็บกักน้ํา ถังน้ําขนาดใหญ
หมอน้ํา (boiler) สําหรับการทําความรอนจากสวนกลาง) และเครื่องกําเนิดไอน้ํา
2511

การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะ
25111 การผลิตโครงสรางโลหะสําหรับใชในงานกอสราง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตโครงสรางโลหะสําหรับใชในงานกอสรางอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ และสวนประกอบ
ของโครงสรางดังกลาว
• หอคอยและเสาที่มีโครงสรางประสานกัน เสาอากาศ เสารับหลังคา ตง คาน คานค้ําหลังคา
ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต สะพานและสวนของสะพาน ฯลฯ
− การผลิตโครงสรางอุตสาหกรรมโลหะ
• โครงสรางของเตาพนลม เครื่องอุปกรณสําหรับยกหรือขนยาย ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตสิ่งกอสรางที่มีโครงสรางโลหะ เชน โรงรถหรือเพิง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 25112
− การผลิตสวนประกอบของหมอน้ําที่ใชในเรือหรือหมอน้ํากําลัง
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
25130
− การผลิตสิ่งติดตั้งถาวรสําหรับรางรถไฟที่ประกอบแลว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25999
− การผลิตชิ้นสวนที่เปนสวนประกอบหลักของเรือ ไดจด
ั ประเภทไวในหมูใหญ 301
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25112 การผลิตอาคารสําเร็จรูปที่มีโลหะเปนสวนประกอบหลัก ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตอาคารสําเร็จรูปที่มีโลหะเปนสวนประกอบหลัก เชน กระทอมและเพิงพักสําเร็จรูป
ชิ้นสวนบูธจัดแสดงสินคาสําเร็จรูป ที่พักสําหรับผูโดยสารรถประจําทางสําเร็จรูป โรงรถ
สําเร็จรูป ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตสิ่งติดตั้งถาวรสําหรับรางรถไฟที่ประกอบแลว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25999
25113 การผลิตประตู หนาตาง บานเลื่อน ประตูรั้ว และผลิตภัณฑที่คลายกันที่ทําจากโลหะ ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตประตู หนาตาง กรอบประตูหนาตาง ประตูมว
 น ประตูรั้ว ประตูหนีไฟสําเร็จรูป
หนาตางบานเกล็ด บานเลื่อน มุงลวด เหล็กดัด และผลิตภัณฑอื่นที่คลายกันที่ทําจากโลหะ
ยกเวน
− การผลิตรางน้ํา กันสาด ที่ทําจากโลหะ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25119
− การติดตั้งผลิตภัณฑโลหะประเภทประตู หนาตาง กรอบประตูหนาตาง บานเลื่อน และประตูรั้ว
ที่ไมไดทําการผลิตสินคาเอง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43301
25119 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีโครงสรางเปนโลหะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑอน
ื่ ๆ ที่มีโครงสรางเปนโลหะ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น เชน ฉากกั้นหอง
โลหะสําหรับยึดติดบนพื้น ระเบียง ราวบันได รางน้ํา กันสาด ลูกหมุนระบายอากาศ บันได
สําเร็จรูป
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑโลหะประเภทประตู หนาตาง กรอบประตูหนาตาง บานเลื่อน และประตูรั้ว
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25113
− การติดตั้งผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีโครงสรางเปนโลหะ เชน รางน้ํา กันสาด ลูกหมุนระบาย ที่ไมได
ทําการผลิตสินคาเอง ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 43301
2512

การผลิตถังน้ําขนาดใหญ ที่เก็บกักน้ํา และภาชนะบรรจุที่ทําจากโลหะ
25121 การผลิตหมอน้ํา (boiler) สําหรับการทําความรอนจากสวนกลาง และเครื่องกระจายความรอน ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตหมอน้ํา (boiler) สําหรับการทําความรอนจากสวนกลาง
− การผลิตเครื่องกระจายความรอนสําหรับการทําความรอนจากสวนกลาง
ยกเวน
− การผลิตเตาไฟและเครื่องทําน้ํารอนที่ใชไฟฟาชนิดใชในครัวเรือน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
27502
− การผลิตเตาไฟและเครื่องทําน้ํารอนที่ไมใชไฟฟาชนิดใชในครัวเรือน
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 27503
− การผลิตหมอน้ํารถยนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 29309

207
25122 การผลิตภาชนะบรรจุกาซอัดหรือกาซเหลวที่ทําจากโลหะ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตภาชนะบรรจุกาซอัดหรือกาซเหลวที่ทําจากโลหะ (เหล็ก เหล็กกลา หรืออะลูมิเนียม)
ยกเวน
− การผลิตถังน้ําขนาดใหญ ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25129
− การผลิตภาชนะบรรจุ ที่มีความจุไมเกิน 300 ลิตร ที่ทําจากโลหะ สําหรับใชในการขนถายหรือ
บรรจุสินคา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25941
− การผลิตกระปองดีบุกและกระปองสําหรับบรรจุผลิตภัณฑอาหาร และบรรจุภัณฑอื่นๆ ที่ทําจาก
โลหะ ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 25949
− การผลิตตูคอนเทนเนอรสําหรับใชในการขนสง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 29203
25129 การผลิตถังน้ําขนาดใหญ ที่เก็บกักน้ํา และภาชนะบรรจุอื่นๆ ที่ทําจากโลหะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตถังน้ําขนาดใหญ ที่กักเก็บน้ํา และภาชนะบรรจุที่คลายกันที่ทา
ํ จากโลหะชนิดติดตั้งกับที่
ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร เพื่อใชในการเก็บหรือการผลิตสินคา
ยกเวน
− การผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทําจากโลหะ เพื่อใชบรรจุกาซอัดหรือกาซเหลว ไดจด
ั ประเภท
ไวในกิจกรรม 25122
− การผลิตภาชนะบรรจุ ที่มีความจุไมเกิน 300 ลิตร ที่ทําจากโลหะ สําหรับใชในการขนถายหรือ
บรรจุสินคา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25941
− การผลิตกระปองดีบุกและกระปองสําหรับบรรจุผลิตภัณฑอาหาร และบรรจุภัณฑอื่นๆ ที่ทําจาก
โลหะ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25949
− การผลิตตูคอนเทนเนอรสําหรับใชในการขนสง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 29203
2513 25130 การผลิตเครื่องกําเนิดไอน้ํา (ยกเวนหมอน้ํา (boiler) สําหรับการทําความรอนจากสวนกลาง) ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออื่นๆ
− การผลิตเครื่องจักรที่เปนเครือ
่ งชวยสําหรับใชงานรวมกันกับเครื่องกําเนิดไอน้ํา
• เครื่องควบแนน เครื่องประหยัดเชื้อเพลิง เครื่องทําความรอนชนิดพิเศษ เครื่องเก็บและ
สะสมไอน้ํา
− การผลิตเครื่องปฏิกรณปรมาณู (นอกเหนือจากเครื่องแยกไอโซโทป)
− การผลิตสวนประกอบของหมอน้ําที่ใชในเรือหรือหมอน้ํากําลัง
ยกเวน
− การผลิตหมอน้ํา (boiler) สําหรับการทําความรอนจากสวนกลาง และเครื่องกระจายความรอน
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25121
− การผลิตชุดเครื่องยนตขับเคลื่อนดวยกังหันไอน้ํา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 28110
− การผลิตเครื่องแยกไอโซโทป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28299
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หมูใหญ 252 การผลิตอาวุธและกระสุน
2520

การผลิตอาวุธและกระสุน
25201 การผลิตกระสุนและระเบิด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตกระสุน
− การผลิตระเบิด ไดแก ลูกระเบิด ทุน
 ระเบิด ลูกตอรปโด และขีปนาวุธ
− การผลิตลูกปรายและหมอนลูกปน
ยกเวน
− การผลิตแกปปลายกระสุนปน แกปหัวชนวนระเบิด หรือพลุสัญญาณ
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 20291
25209 การผลิตอาวุธหนัก อาวุธปน และอาวุธอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตอาวุธหนัก (ปนใหญ ปนเคลื่อนที่ เครื่องยิงจรวด ทอยิงตอรปโด ปนกลหนัก)
− การผลิตอาวุธเบา (ปนลูกโม ปนลูกซอง ปนกลเบา)
− การผลิตปนและปนพกทีใ
่ ชลมหรือใชกาซ
− การผลิตอาวุธปนเพื่อใชในการลาสัตว การกีฬา และการปองกันตัว
− การผลิตปนพลุสัญญาณและอุปกรณอื่นๆ ที่ใชยิงพลุสัญญาณเทานั้น
ปนพกและปนลูกโม
สําหรับใชยิงกระสุนหลอก ปนพกยิงเข็มฉีดยา ปนยิงสงสายเชือก
− การผลิตอุปกรณและเครื่องมือสําหรับยิงแกสน้ําตาล
ยกเวน
− การผลิตดาบ กระบี่ ดาบปลายปน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 25931
− การผลิตยานยนตหุมเกราะเพื่อการขนยายธนบัตรหรือของมีคา
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
29109
− การผลิตยานอวกาศ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30300
− การผลิตรถถังและยานรบอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30400

หมูใหญ 259 การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่นๆ และกิจกรรมการบริการงานโลหะ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก กิจกรรมทั่วไปในการตกแตงโลหะ เชน การตีหรือการกด การชุบ การเคลือบ
การแกะสลัก การเจาะควาน การขัดมัน การเชื่อม ฯลฯ โดยไดรับคาตอบแทนหรือโดยทําสัญญาจาง นอกจากนี้
ยังรวมถึง การผลิตผลิตภัณฑโลหะตางๆ ไดแก เครื่องใชบนโตะอาหาร; เครื่องมือโลหะที่ใชงานดวยมือและ
เครื่องโลหะทั่วไป; กระปองและถังน้ํามีหูหวิ้ ; ตะปู สลักเกลียว และแปนเกลียว; ของใชในครัวเรือนที่ทําจาก
โลหะ; เครื่องใชโลหะที่ตดิ ตั้งถาวร; ใบพัดและสมอเรือ; สิ่งติดตั้งถาวรสําหรับรางรถไฟที่ประกอบแลว ฯลฯ
สําหรับใชในครัวเรือนและใชในอุตสาหกรรมตางๆ
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2591 25910 การผลิตผลิตภัณฑโลหะโดยวิธีการตี การกด การตอกพิมพ และการมวนขึ้นรูปโลหะ รวมถึง
กรรมวิธีโลหะผง86/ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปหรือผลิตภัณฑกง
ึ่ สําเร็จรูปชนิดตางๆ โดยการตี กด ตอกพิมพ
รีดในรูปแบบตางๆ เชน การเปลี่ยนรูปของโลหะโดยแรงอัดจากการรีด
− กรรมวิธีโลหะผง ไดแก การผลิตวัสดุโลหะโดยตรงจากผงโลหะโดยกรรมวิธีการใชความรอน
(วิธีซินเตอร) หรือภายใตความดัน
ยกเวน
− การผลิตผงเหล็ก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 24101
− การผลิตผงโลหะที่ไมใชเหล็ก ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอ ย 2420
2592

การตกแตงและการเคลือบโลหะ การกลึงกัดไสโลหะ
ในหมูยอยนี้ไดแก กิจกรรมทั่วไปเพื่อการตกแตงโลหะ เชน การชุบ การเคลือบ การแกะสลัก
การควาน การขัดเงา การเชื่อม ฯลฯ หรือการดําเนินการเฉพาะอยางเกี่ยวกับโลหะและผลิตภัณฑ
โลหะ โดยไดรับคาตอบแทนหรือโดยทําสัญญาจาง ซึ่งโดยทั่วไปหนวยงานที่จดั ประเภทไวในที่นี้
ไมไดเปนทั้งเจาของสินคาและผูขายใหแกบุคคลที่สาม
25921 การตกแตงและการเคลือบโลหะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การชุบโลหะ การอบชุบโลหะ
87/
− การอะโนไดซ
การพนขัดโลหะดวยทราย การทําความสะอาดโลหะ
− การลงยาโลหะ การแกะสลักโลหะ
− การเคลือบโลหะดวยแรอโลหะ
88/
• การเคลือบดวยพลาสติก การเคลือบเซรามิกลงบนผิวโลหะ การลงรัก ฯลฯ
− การชุบแข็งโลหะ การขัดละเอียดโลหะ

86/

กรรมวิธีโลหะผง ในประเทศไทยเริ่มตนการผลิตในเชิงพาณิชยเมื่อป พ.ศ. 2533 โดยระยะเริ่มแรกเปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการใน
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนเครื่องปรับอากาศ จนกระทั่งเมื่ออุตสาหกรรมยานยนตไดรับการสนับสนุน ยังผลใหเกิดการขยายตัวอยางกาวกระโดด
ของอุตสาหกรรมโลหะผงเปนอยางมาก เพื่อตอบสนองตอความตองการผลิตชิ้นสวนยานยนตดวยกรรมวิธีโลหะผงและการอบประสาน (Power
Metallurgy : PM and Sintering) อยางไรก็ตาม ชิ้นงานจากกรรมวิธีโลหะผงภายในประเทศไทย ยังมีรูปรางไมซับซอน สวนใหญอยูในกลุมชิ้นสวน
ยานยนตและเครื่องใชไฟฟา

87/

การอะโนไดซ (anodising) เปนการเตรียมผิวโลหะดวยการเปลี่ยนใหอยูในรูปของโลหะออกไซด ซึ่งผลที่ไดคือ corrosion resistance, abrasion
resistance และ surface finishing (การทําผิวใหมีสีสวยงามหรือเงาสะทอนแสง) การอะโนไดซมักจะใชกับอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม โดยเฉพาะ
ชิ้นสวนรถยนต และ architecture อาจกลาวไดวา ชิ้นสวนอะลูมิเนียมทุกชนิดที่ใชในชีวิตประจําวันลวนผานกระบวนการ anodizing เชน หมอหุง
ขาว อุปกรณสํานักงาน กันสาด อะลูมิเนียม ตูกับขาวอะลูมิเนียม ฝาขวด กระปองสเปรย กระปองน้ําอัดลมบางชนิด ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา ฯลฯ

88/

การเคลือบเซรามิกลงบนผิวโลหะ (enamelling) โดยการนํามาพนหรือจุมเคลือบบนพื้นผิวที่สะอาด เผาใหสุกตัวไดเนื้อแกวที่อุณหภูมิประมาณ 800°C
ผิวเคลือบที่ไดมคี วามแข็งแรงมาก มีความมันวาว ทนการขีดขวน สารเคมี และความรอน นอกจากนี้ยังสามารถทําสีสันไดหลากหลาย ทําใหเปนที่
นิยมนําไปใชทั้งในงานที่ตองการความคงทนและงานตกแตง ชิ้นงานมีตั้งแตตางหูชิ้นเล็กไปจนถึงระบบทอน้ําของเมืองใหญ
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ยกเวน
− กิจกรรมของชางตีเหล็กใสเกือกมา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01629
− การพิมพลงบนโลหะ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 18119
− การรีดโลหะมีคาหุมติดโลหะสามัญหรือโลหะอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 24201
25922 การกลึงกัดไสโลหะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเจาะ การกลึง การขูดผิว การกัดเซาะ การควาน การไส การขัดเงา/ขัดมัน การเลื่อย
การเจียระไน การลับใหคม การเชื่อม การตอ ฯลฯ ของชิ้นงานโลหะ
− การตัดและการเขียนบนโลหะโดยแสงเลเซอร
ยกเวน
− กิจกรรมของชางตีเหล็กใสเกือกมา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01629
2593

การผลิตของใชชนิดมีคม เครื่องมือที่ใชงานดวยมือ และเครื่องโลหะทั่วไป
25931 การผลิตของใชชนิดมีคม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตของใชชนิดมีคมที่ใชในครัวเรือน เชน ชอน สอม ทัพพี ทัพพีโปรง มีดเนย มีดปลา
มีดเสริฟเคก คีมคีบน้ําตาล และของที่คลายกันทีใ่ ชบนโตะอาหารและในครัว
− การผลิตของใชชนิดมีคมอื่นๆ
• มีดที่ใชผาหรือสับ
• มีดโกนและใบมีดโกน
• กรรไกรและปตตาเลี่ยน
• ชุดเครื่องมือที่ใชสําหรับตกแตงเล็บมือและเล็บเทา เชน กรรไกรตัดเล็บ ตะไบแตงเล็บ
− การผลิตดาบ กระบี่ ดาบปลายปน
ยกเวน
− การผลิตมีดและใบมีดสําหรับใชกับเครื่องจักรหรือเครื่องใชกล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25939
− การผลิตเครื่องใชโลหะที่มีลก
ั ษณะกลวง (เชน หมอ หมอตมน้ํา ฯลฯ) เครื่องใชโลหะบนโตะ
อาหาร (เชน ชาม จานเปล ฯลฯ) หรือเครื่องใชโลหะทีม่ ีลักษณะแบนราบ (เชน จาน จานรอง
ฯลฯ) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25992
− การผลิตเครื่องใชบนโตะอาหารที่ทําจากโลหะมีคา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32112
25932 การผลิตกุญแจและบานพับ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตกุญแจสายยูและกุญแจ ลูกกุญแจ บานพับ อุปกรณสําหรับยึด อุปกรณตด
ิ ตั้ง และ
ของที่คลายกันที่เหมาะสําหรับอาคารบานเรือน เฟอรนิเจอร ยานพาหนะ เปนตน
25939 การผลิตเครื่องมือที่ใชงานดวยมือและเครื่องโลหะทั่วไปอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตมีดและใบมีดสําหรับใชกับเครื่องจักรหรือเครื่องใชกล
− การผลิตเครื่องมือที่ใชงานดวยมือ เชน ตะไบ บุง คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแกว ปากคีบ
ไขควง ประแจปากตายและประแจเลื่อนทีใ่ ชงานดวยมือ
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การผลิตเลื่อยและใบเลื่อย รวมถึงใบเลื่อยวงเดือนและใบเลื่อยแบบโซ
− การผลิตเครื่องมือที่ใชงานดวยมือ ทีไ
่ มไดใชกําลังขับเคลื่อน ชนิดใชในการเกษตร เชน เสียม
พลั่ว อีโต จอบ สามงามและคราด ขวาน มีดขอ และเครื่องมือสําหรับตัดที่คลายกัน รวมถึง
กรรไกรตัดลิดและกรรไกรตัดเล็มทุกชนิด เคียวดามยาว เคียว-เกี่ยวขาว มีดตัดหญา กรรไกร
แตงพุมไม ลิ่มผาไม และเครื่องมืออื่นๆ ชนิดใชในการเกษตร ทําสวน หรือปาไม
− การผลิตเครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนไดสําหรับเครื่องมือที่ใชงานดวยมือ
ซึ่งจะขับดวยกําลัง
อยางอื่นหรือไมก็ตาม หรือสําหรับเครื่องมือกล เชน สวาน เครื่องตอกรู เครื่องหมุนขูด
เครื่องมือสําหรับกลึง
− การผลิตเครื่องมือที่ใชในการกด
− การผลิตเครื่องมือสําหรับชางตีเหล็ก เชน เตาเผาโลหะและทั่ง
− การผลิตหีบแบบหลอและแบบหลอ (ยกเวนแบบหลออินกอต)
− การผลิตปากกาจับเหล็ก ที่จบ
ั ยึด
ยกเวน
− การผลิตเครื่องมือที่ใชงานดวยมือ ชนิดใชกา
ํ ลังขับเคลื่อน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28180
− การผลิตแบบหลออินกอต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28230
−

2594

การผลิตถัง กระปอง ถังกลมขนาดใหญ และภาชนะบรรจุที่คลายกันที่ทําจากโลหะ
ในหมูยอยนี้ไดแก การผลิตถัง กระปอง ถังกลมขนาดใหญ ถังมีหูหิ้ว กลอง และภาชนะที่ทําจาก
แผนโลหะชนิดตางๆ เชน แผนเหล็ก แผนเหล็กเคลือบดีบุก แผนเหล็กชุบโครเมียม อะลูมิเนียม ฯลฯ
ที่มีความจุไมเกิน 300 ลิตร สําหรับใชเปนภาชนะหรือบรรจุภัณฑ ทั้งชนิดที่ใชในครัวเรือนหรือใช
ในทางอุตสาหกรรม รวมถึงการผลิตฝาบิดที่ทําจากโลหะ
25941 การผลิตถังกลมขนาดใหญและภาชนะบรรจุที่คลายกันที่ทําจากโลหะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตถังกลมขนาดใหญ ถังมีหูหิ้ว และภาชนะบรรจุที่คลายกันที่มค
ี วามจุไมเกิน 300 ลิตร
ที่ทําจากโลหะ สําหรับใชในการขนถายหรือการบรรจุสินคา
ยกเวน
− การผลิตภาชนะบรรจุกาซอัดหรือกาซเหลว ที่ทําจากโลหะ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25122
− การผลิตถังน้ําและที่เก็บกักน้ํา ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25129
25949 การผลิตกระปองโลหะและบรรจุภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากโลหะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตกระปองดีบุกและกระปองสําหรับบรรจุผลิตภัณฑอาหาร
− การผลิตหลอดและกลองทีบ
่ ีบพับได
− การผลิตบรรจุภัณฑอื่นๆ ทั้งที่ใชและไมใชบรรจุอาหาร เชน กระปองสเปรย ปบ กระปองสี
ถังสี ฯลฯ
89/
− การผลิตฝาบิดที่ทําจากโลหะ รวมถึง ฝา EOE

89/

ฝาอีซี่ (Easy Open End หรือ EOE) เปนฝาเปดแบบมีหวงเพื่องายตอการเปด

212
2595

การผลิตของทีท่ ําจากลวด โซ สปริง สลักเกลียว และตะปูควง
ในหมูย อยนีไ้ ดแก การผลิตลวด ของที่ทาํ จากลวดเหล็กสําหรับใชงานทั่วไป เชน ตะปู ลวดผูกเหล็ก
ลวดชุบสังกะสี ตะแกรงเหล็ก ลวดหนาม รั้วที่ทําจากลวดเหล็ก ฯลฯ รวมถึงการผลิตลวดเชื่อมและ
การผลิตผลิตภัณฑสลักภัณฑ เชน แปนเกลียว น็อต สกรู สลัก หมุดเหล็ก ฯลฯ
25951 การผลิตลวด เคเบิล และของที่ทําจากลวด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเคเบิลโลหะ แถบถักโลหะ และของที่คลายกัน
− การผลิตเคเบิลโลหะที่ไมหุมฉนวนหรือเคเบิลที่หุมฉนวน ที่ไมมีคุณสมบัติเปนตัวนําไฟฟา
− การผลิตลวดที่เคลือบหรือมีแกนกลาง (ลวดเชื่อม)
− การผลิตของที่ทําจากลวด เชน ลวดหนาม ลวดที่ใชทา
ํ รั้ว ตะแกรง ตาขาย ลวดตาขายที่ได
จากการทอ ฯลฯ
ยกเวน
ั ประเภทไวในกิจกรรม 27320
− การผลิตลวดและเคเบิลสําหรับสงกระแสไฟฟา ไดจด
25952 การผลิตโซ สปริง สลักเกลียว และตะปูควง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ หมุดกด ตะปูสองขา และของที่คลายกัน
− การผลิตเข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มถักโครเชต เข็มเจาะรูเพื่อการปก และของที่คลายกันสําหรับ
ใชงานดวยมือ รวมถึงเข็มซอนปลายและเข็มอื่นๆ
− การผลิตสปริง (ยกเวนลานนาฬิกา)
• แหนบรถยนต
สปริงขดแบบกนหอย สปริงเหล็กเกาะแกนลอหนารถยนตทั้งสองขาง
เพื่อชวยใหรถตั้งตรงเวลาเลี้ยว (torsion bar spring) รวมถึงแผนที่ใชเปนสปริง
− การผลิตโซ (ยกเวนโซสงกําลัง)
− การผลิตหมุดย้ํา แหวนรอง และผลิตภัณฑที่คลายกันทีไ
่ มมีเกลียว
ี่ ีเกลียว รวมถึงผลิตภัณฑ
− การผลิตสลักเกลียว ตะปูควง แปนเกลียว และผลิตภัณฑที่คลายกันทม
จากเครื่องผลิตตะปูควง
ยกเวน
 ัดประเภทไวในกิจกรรม 25993
− การผลิตแถบลวดเย็บ ไดจ
− การผลิตสปริงนาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26521
− การผลิตโซสงกําลัง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28140

2599

การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอนื่ ๆ ไมวาจะใชในครัวเรือนหรือใชในทาง
อุตสาหกรรม เชน การผลิตอางลางชาม อางลางหนา อางอาบน้ํา เครื่องสุขภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากโลหะ
การผลิตของใชบนโตะอาหาร ของใชในครัว หรือของใชในครัวเรือน ที่ทําจากโลหะ การผลิตกําปน
ตูนิรภัย ประตูนิรภัย รวมถึงเครื่องใชโลหะที่ใชในสํานักงาน (ยกเวนเฟอรนิเจอร) และการผลิต
ผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอนื่ ๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
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25991 การผลิตเครื่องสุขภัณฑที่ทําจากโลหะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑเครื่องสุขภัณฑ เชน อางลางชาม อางลางหนา อางอาบน้ํา และเครื่อง
สุขภัณฑอื่นๆ รวมถึงสวนประกอบของของดังกลาว ที่ทําจากโลหะโดยไมคํานึงวาจะเคลือบ
หรือไมก็ตาม
ยกเวน
− การผลิตเครื่องสุขภัณฑที่ทําจากไฟเบอรกลาสและเซรามิก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22292
และ 23923 ตามลําดับ
25992 การผลิตเครื่องใชในครัวที่ทาํ จากโลหะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องใชบนโตะอาหารและเครื่องใชในครัวที่ทา
ํ จากโลหะ รวมถึงสวนประกอบของ
ของดังกลาว
• เครื่องใชโลหะที่มีลักษณะแบนราบ เชน จาน จานรอง เปนตน
• เครื่องใชโลหะที่มีลักษณะกลวง เชน หมอ หมอตมน้ํา เปนตน
• เครื่องใชโลหะบนโตะอาหาร เชน ชาม จานเปล เปนตน
• กระทะทองแบนชนิดมีดามถือ กระทะ และเครื่องใชที่ไมใชไฟฟาอื่นๆ สําหรับใชบน
โตะอาหารหรือในครัว
• อุปกรณในครัวขนาดเล็กที่ใชดวยมือและอุปกรณประกอบ
• แผนขัดถูที่ทําจากโลหะ เชน ฝอยขัด เปนตน
ยกเวน
− การผลิตของใชบนโตะอาหาร ของใชในครัว ที่ทําจากพลาสติกและเซรามิก ไดจด
ั ประเภทไว
ในกจิ กรรม 22291 และ 23931 ตามลําดับ
− การผลิตมีด ชอน และสอมที่ใชในการรับประทานอาหาร ไดจดประเภทไว
ั
ในกิจกรรม 25931
25993 การผลิตตูนิรภัยและเครื่องใชสํานักงานทีท่ ําจากโลหะ (ยกเวนเฟอรนิเจอร) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตตูนิรภัย กําปน ประตูนิรภัย ล็อคเกอรนิรภัย หีบใสเงินหรือหีบใสเอกสารสิทธิ์ และ
ของที่คลายกันที่ทําจากโลหะ
− การผลิตเครื่องใชโลหะที่ใชในสํานักงาน (ยกเวนเฟอรนิเจอร)
• ถาดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถาดใสปากกา ขาตั้งสําหรับแขวนตราประทับ และเครื่อง
อุปกรณที่คลายกันทีใ่ ชในสํานักงานหรือโตะทํางาน
• อุปกรณติดตั้ง (ฟตติ้ง) สําหรับแฟมเอกสาร คลิบหนีบจดหมาย และของใชในสํานักงานที่
คลายกัน รวมถึงแถบลวดเย็บ
ยกเวน
− การผลิตเครื่องใชพลาสติกทีใ
่ ชในสํานักงาน ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 22299
− การผลิตเฟอรนิเจอรที่ทําจากโลหะ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 31002

214
25999 การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตถุงฟอยลและกระดาษเคลือบฟอยล
− การผลิตแมเหล็กถาวร
− การผลิตเหยือกและขวดโลหะสุญญากาศ
− การผลิตตราและเครื่องหมายทางทหาร ปายเครื่องหมาย ปายชื่อ ปายที่อยู และปายที่คลายกัน
ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณอื่นๆ ที่ทําจากโลหะ
− การผลิตที่มวนผมและหวีทท
ี่ ําจากโลหะ
− การผลิตดามและโครงรมที่ทําจากโลหะ
− การผลิตตะกราและตะแกรงที่หุมหรือเคลือบดวยพลาสติก
− การผลิตของใชโลหะอื่นๆ
• ใบพัดเรือและใบพาย
• สมอเรือ
• ระฆัง ฆอง
• ขอเกี่ยว หัวเข็มขัด ตะขอ หวง ตาไก ที่ทาํ จากโลหะ
• ลูกปดและเลื่อมที่ทําจากโลหะ
− การผลิตสิ่งติดตั้งถาวรสําหรับรางรถไฟที่ประกอบแลว
− การผลิตปายเครื่องหมายชนิดไมใชไฟฟาที่ทําจากโลหะ
− การผลิตที่ยกน้ําหนักโลหะสําหรับใชในกีฬายกน้ําหนัก
ยกเวน
− การผลิตแมเหล็กเซรามิกและแมเหล็กเฟอรไรท ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23939
− การผลิตกระบี่ ดาบปลายปน ไดจด
ั ประเภทไวใ นกิจกรรม 25931
− การผลิตรถเข็นสําหรับซื้อสินคา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 30990
− การผลิตเครื่องกีฬาที่ทําจากโลหะ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3230
− การผลิตเกมและของเลนที่ทําจากโลหะ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3240
หมวดยอย 26 การผลิตผลิตภัณฑคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง อุปกรณสื่อสาร และผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสที่คลายกัน รวมถึงสวนประกอบของผลิตภัณฑดังกลาว โดยที่การออกแบบและการใชวงจรรวม90/
และการประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กเปนพิเศษ เปนสิ่งที่แสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะของกระบวนการผลิต
ในหมวดยอยนี้
ในหมวดยอยนี้ประกอบดวย การผลิตเครือ่ งใชอเิ ล็กทรอนิกสทใี่ ชในครัวเรือน; เครื่องใชเพื่อการวัด
การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และการควบคุม; เครื่องอุปกรณที่ใชในการฉายรังสี; เครื่องไฟฟาทาง
การแพทยและทางกายภาพบําบัด; เครื่องมือและอุปกรณเชิงทัศนศาสตร; และการผลิตสื่อแมเหล็กและสื่อเชิงแสง
90/

วงจรรวม (Integrated Circuit) คือ อุปกรณสารกึ่งตัวนําที่มีขาตอหลายสิบขา ทําหนาที่เปนวงจรตรรก วงจรจํา วงจรขยายสัญญาณ วงจรปรับแรงดัน
วงจรกําหนดความถี่
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หมูใหญ 261 การผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส
2610

การผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส
ในหมูย อยนีไ้ ดแก การผลิตสารกึ่งตัวนํา91/ และสวนประกอบอื่นๆ สําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
26101 การผลิตชิ้นสวนอุปกรณแสดงภาพ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตหลอดอิเล็กตรอน
− การผลิตสวนประกอบที่ใชในการแสดงภาพ (พลาสมา โพลีเมอร แอลซีดี)
26102 การผลิตตัวเก็บประจุและตัวตานทานอิเล็กทรอนิกส ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตตัวเก็บประจุอิเล็กทรอนิกส
− การผลิตตัวตานทานอิเล็กทรอนิกส
ยกเวน
− การผลิตบัลลาสตสําหรับฟลูออเรสเซนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 27102
− การผลิตรีเลยไฟฟา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 27103
26103 การผลิตแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตแผนวงจรพิมพที่ไมไดผานการหอหุม
− การนําชิ้นสวนประกอบลงบนแผนวงจรพิมพ
26104 การผลิตอุปกรณกึ่งตัวนําและวงจรรวม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตผลึกอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวนผลึก
92/
− การผลิตไดโอด
ทรานซิสเตอร93/ และอุปกรณดิจิทัลที่เกีย่ วของ
94/
− การผลิตไดโอดเปลงแสง (LED)
− การผลิตแผนเวเฟอรของสารกึ่งตัวนําแบบสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป

91/

สารกึ่งตัวนํา (semiconductor) คือ วัสดุเนื้อแข็งผลึกพวกหนึ่งที่มีสมบัติเปนตัวนําหรือสื่อไฟฟาก้ํากึ่งระหวางโลหะกับอโลหะหรือฉนวน ความเปน
ตัวนําไฟฟาขึ้นอยูกับอุณหภูมิ และสิ่งไมบริสุทธิ์ที่มีเจือปนอยูในวัสดุพวกนี้ ซึ่งอาจเปนธาตุหรือสารประกอบก็ได เชน ธาตุเจอรเมเนียม ซิลิคอน
ซีลีเนียม และตะกัว่ เทลลูไรด เปนตน วัสดุกึ่งตัวนําพวกนี้มีความตานทานไฟฟาลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งเปนลักษณะตรงขามกับโลหะทั้งหมด
ที่อุณหภูมิสัมฤทธิ์สมบูรณ วัสดุพวกนี้จะไมยอมใหไฟฟาไหลผานเลย เพราะเนื้อวัสดุเปนผลึกโควาเลนต ซึ่งอิเล็กตรอนทั้งหลายจะถูกตรึงอยูใน
พันธะโควาเลนตหมด (พันธะที่ยึดเหนี่ยวระหวางอะตอม) แตในอุณหภูมิธรรมดา อิเล็กตรอนบางสวนมีพลังงาน เนื่องจากความรอนมากพอที่จะ
หลุดไปจากพันธะ ทําใหเกิดที่วางขึ้น อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเปนสาเหตุใหสารกึ่งตัวนํา นําไฟฟาไดเมื่อมีมีสนามไฟฟามาตอเขากับสารนี้

92/

ไดโอด (diode) คือ อุปกรณสารกึ่งตัวนําที่มีขาตอ 2 ขา ทําหนาที่ตัดกระแสไฟฟา

93/

ทรานซิสเตอร (transistor) คือ อุปกรณสารกึ่งตัวนําที่มีขาตอ 3 ขา ทําหนาที่เปนตัวปดเปดสัญญาณไฟฟาหรือทําหนาที่ขยายสัญญาณไฟฟา

94/

ไดโอดเปลงแสง (light emitting diode: LED) เปนอุปกรณสารกึ่งตัวนําอยางหนึ่ง จัดอยูในจําพวกไดโอด ที่สามารถเปลงแสงในชวงสเปกตรัมแคบ
เมื่อถูกไบอัสทางไฟฟาในทิศทางไปขางหนา ปรากฏการณนี้อยูในรูปของ electroluminescence สีของแสงที่เปลงออกมานั้นขึ้นอยูกบั องคประกอบ
ทางเคมีของวัสดุกึ่งตัวนําที่ใช และเปลงแสงไดใกลชวงอัลตราไวโอเลต ชวงแสงที่มองเห็น และชวงอินฟราเรด
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การผลิตไมโครโปรเซสเซอร
− การผลิตวงจรรวม (อนาลอก ดิจิทัล หรือไฮบริด)
ยกเวน
− การพิมพสมารทการด ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 18119
−

26109 การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตตัวเหนี่ยวนําที่เปนชิน
้ สวนอิเล็กทรอนิกส (โชค คอยล หมอแปลง)
− การผลิตขดลวดแมเหล็กไฟฟา สวิตช และตัวแปลงรูปพลังงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
− การผลิตขั้วตออิเล็กทรอนิกส
− การผลิตสายสัญญาณเชื่อมตอเครื่องพิมพ สายสัญญาณเชื่อมตอจอ สายสัญญาณเชื่อมตออุปกรณ
USB ขั้วตอแหลงจายไฟ เปนตน
− การผลิตการดเชื่อมตอ (เชน เสียง วีดิโอ ตัวควบคุม เครือขาย) รวมถึงการผลิตโมเด็มคอมพิวเตอร
ชนิดติดตั้งภายใน/ภายนอก
− การผลิตหัวอาน (ดึงขอมูล บันทึกขอมูล อาน/เขียนขอมูล ฯลฯ) เข็มอานแผนเสียง
− การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การผลิตจอคอมพิวเตอร ไดจ
 ัดประเภทไวในกิจกรรม 26203
− การผลิตจอโทรทัศน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 26401
− การผลิตโมเด็มที่เปนเครื่องอุปกรณนําสัญญาณ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 26309
95/
− การผลิตหลอดเอกซเรย และเครื่องฉายรังสีที่คลายกัน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26600
− การผลิตเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร (ยกเวนกระจกและเลนส) ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 26702
− การผลิตอุปกรณที่คลายกันสําหรับเครื่องใชไฟฟา ไดจด
ั ประเภทไวในหมวดยอย 27
− การผลิตเครื่องอุปกรณที่ประกอบไวสําเร็จรูปไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่ ขึ้นอยูกับประเภทของ
เครื่องอุปกรณนั้น
− การผลิตอุปกรณประกอบการเดินสายไฟฟา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 27330
หมูใหญ 262 การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
2620

การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตและ/หรือการประกอบคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร
เมนเฟรม คอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ คอมพิวเตอรแลปทอป และคอมพิวเตอรชนิดเซิรฟเวอร; และ

95/

หลอดเอ็กซเรย (X-ray tube) เปนหลอดสุญญากาศใชสรางรังสีเอ็กซ โดยการทําใหกระแสอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงวิ่งไปกระทบกับเปาที่เปนโลหะ
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อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร เชน อุปกรณจัดเก็บขอมูลและอุปกรณรับ/แสดงผลขอมูล (เครื่องพิมพ
จอภาพ แปนพิมพ) คอมพิวเตอรมีทั้งชนิดอนาลอก ดิจทิ ัล หรือไฮบริด โดยที่คอมพิวเตอรชนิดดิ
จิทัลเปนชนิดที่ใชกันมากทีส่ ุด คืออุปกรณที่ทํางานดังตอไปนี้
1) จัดเก็บโปรแกรมประมวลผลหรือโปรแกรมตางๆ และขอมูลที่จําเปนในการทํางานตามคําสั่ง
ของโปรแกรม
2) สามารถเขียนโปรแกรมไดอยางอิสระใหตรงตามความตองการของผูใช
3) ทําการคํานวณทางคณิตศาสตรที่กําหนดโดยผูใช และ
4) ทํางานตามคําสั่งของโปรแกรมประมวลผล ที่กําหนดใหคอมพิวเตอรเปลี่ยนแปลงการทํางาน
โดยการตัดสินใจทางตรรกในระหวางการประมวลผลโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย
คอมพิวเตอรชนิดอนาลอกเปนคอมพิวเตอรที่สามารถจําลองตนแบบทางคณิตศาสตรและอยางนอย
ประกอบดวยสวนควบคุมอนาลอกและสวนของโปรแกรม
26201 การผลิต/ประกอบคอมพิวเตอร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตคอมพิวเตอรชนิดตัง
้ โตะ
− การผลิตคอมพิวเตอรชนิดแลปทอป (เชนโนตบุค)
− การผลิตคอมพิวเตอรเมนเฟรม
− การผลิตคอมพิวเตอรมือถือ (เชน พีดีเอ)
− การผลิตคอมพิวเตอรชนิดเซิรฟเวอร
96/
− การผลิตคอมพิวเตอรลูกขายที่ทํางานเฉพาะอยาง
− การผลิตคอมพิวเตอรลูกขาย เชน เครื่องบริการถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เทอรมินอลสําหรับ
เครื่องชําระเงิน ณ จุดขาย (POS)
ยกเวน
− การผลิตสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ใชในคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง ไดจัดประเภทไวในหมูยอ ย 2610
26202 การผลิตอุปกรณจัดเก็บขอมูล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องอานหรือบันทึกขอมูลบนจานแมเหล็ก (magnetic disk drives) แฟลชไดรว (flash
drives) และอุปกรณจดั เก็บขอมูลอื่นๆ
− การผลิตเครื่องอานหรือบันทึกขอมูลบนจานแสง (optical disk drives) เชน เครื่องอานหรือบันทึก
ขอมูลบน CD หรือ DVD เปนตน

96/

เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายเฉพาะงาน (dedicated computer terminal) คือ เครื่องคอมพิวเตอรทที่ ํางานไดอยางเดียว แทนที่จะใชเครื่องคอมพิวเตอร
ขนาดใหญที่สามารถทํางานที่แตกตางกันไดหลายอยาง
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ยกเวน
− การผลิตซ้ําสื่อบันทึกขอมูล (สื่อคอมพิวเตอร เสียง วีดิโอ) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 18200
่ งเลนซีดีและเครื่องเลนดีวีดี ไดจัด
− การผลิตเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสในครัวเรือน ไดแก เครือ
ประเภทไวในหมูยอย 2640
− การผลิตสื่อเชิงแสงและสื่อแมเหล็กที่ยังไมไ
 ดบันทึกทีใ่ ชกับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ ได
จัดประเภทไวในกิจกรรม 26800
26203 การผลิตจอคอมพิวเตอร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตจอคอมพิวเตอร
่ ชกบั ระบบประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ
− การผลิตเครื่องฉายภาพทีใ
ยกเวน
− การผลิตจอและเครื่องฉายภาพโทรทัศน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26401
26209 การผลิตอุปกรณตอพวงอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องฉายภาพสําหรับคอมพิวเตอร (video beamers)
− การผลิตแปนพิมพ
− การผลิตเมาส กานควบคุม และลูกบอลควบคุม (track ball) ทุกชนิด
− การผลิตเครื่องพิมพ
− การผลิตเครื่องกราดภาพ (scanner) รวมถึงเครื่องอานรหัสแทง (barcode reader)
− การผลิตเครื่องอานสมารทการด
97/
− การผลิตหมวกฉายภาพเสมือนจริง
− การผลิตอุปกรณสํานักงานแบบมัลติฟงกชั่น เชน เครื่องที่รวมเครื่องแฟกซ เครื่องสแกนเนอร
และเครื่องสําเนาเอกสาร ไวในเครื่องเดียวกัน
ยกเวน
− การผลิตโมเด็มคอมพิวเตอรชนิดติดตั้งภายใน/ภายนอก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26109
− การผลิตการดเชื่อมตอ โมดูล และชิ้นสวนที่ใชในการเชื่อมตอ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26109
− การผลิตโมเด็มที่เปนเครื่องอุปกรณนําสัญญาณ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 26309
− การผลิตสวิตชที่ใชในการสื่อสารแบบดิจิทัล อุปกรณสื่อสารขอมูล (เชน บริดจ เราเตอร เกตเวย)
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26309
− การผลิตเครื่องเลนวีดิโอเกม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26409

97/

หมวกฉายภาพเสมือนจริง (virtual reality helmets) คืออุปกรณฉายภาพเสมือนจริงสําหรับสวมศีรษะหรือเปนสวนหนึ่งของหมวก โดยฉายภาพที่ตา
ของผูใช ซึ่งใชเทคโนโลยีเสมือนจริง (virtual reality) ที่ผูใชสามารถตอบสนองกับสิ่งที่คอมพิวเตอรไดจําลองสถานการณขึ้นมาโดยอาศัยอุปกรณเสริม
เชน เมาส คียบอรด ฯ
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หมูใหญ 263 การผลิตอุปกรณสื่อสาร
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตโทรศัพทและอุปกรณสื่อสารขอมูลที่ใชในการสงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส
ทางสายหรือทางอากาศ เชน อุปกรณออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน และเครื่องอุปกรณสื่อสารแบบไรสาย
2630

การผลิตอุปกรณสื่อสาร
26301 การผลิตโทรศัพทและโทรสารแบบใชสาย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตโทรศัพทแบบใชสายและไรสาย (ยกเวนโทรศัพทเคลื่อนที่) ชนิดใชในบานและใน
สํานักงาน รวมถึงชนิดหยอดเหรียญ
− การผลิตเครื่องโทรสาร (FAX)
− การผลิตเครื่องตอบรับโทรศัพท
26302 การผลิตอุปกรณสื่อสารแบบไรสาย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเพจเจอร/วิทยุติดตามตัว
− การผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่
− การผลิตเครื่องอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่
ยกเวน
ั ประเภทไวในกิจกรรม 26109
− การผลิตโมเด็มคอมพิวเตอรชนิดภายใน/ภายนอก ไดจด
26303 การผลิตอุปกรณสื่อสารที่ใชในการรับ/สงสัญญาณทางวิทยุและโทรทัศน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเสาอากาศรับและสงสัญญาณวิทยุและโทรทัศน
− การผลิตจานดาวเทียมรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน
− การผลิตเครื่องอุปกรณสงสัญญาณเคเบิลทีวี
− การผลิตเครื่องอุปกรณในหองผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน และเครื่องอุปกรณแพรภาพกระจาย
เสียงทางวิทยุและโทรทัศน รวมถึงกลองถายโทรทัศน
− การผลิตเครื่องสงสัญญาณวิทยุและโทรทัศน
− การผลิตเครื่องอุปกรณรับและสงสัญญาณสําหรับโทรทัศนวรจรปด
26309 การผลิตอุปกรณสื่อสารอื่นๆ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตอุปกรณสลับสายโทรศัพท
− การผลิตอุปกรณระบบสาขาโทรศัพท (PBX)
− การผลิตอุปกรณสื่อสารขอมูล ไดแก บริดจ เราเตอร และเกตเวย
− การผลิตอุปกรณสื่อสารเครือขายระบบ LAN
− การผลิตอุปกรณอินฟราเรด (เชน เครื่องควบคุมระยะทางไกล)
− การผลิตโมเด็มที่เปนเครื่องอุปกรณนําสัญญาณ เชน โมเด็มชนิดใชในโทรศัพทมือถือ (GPRS
และ UMTS) โมเด็มชนิดใชในเครื่องเลน MP3 (iTouch)
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การผลิตระบบสัญญาณกันขโมยและระบบสัญญาณแจงอัคคีภัยที่สงสัญญาณไปยังสถานีควบคุม
− การผลิตอุปกรณสื่อสารสถานีภาคพื้นดิน
ยกเวน
− การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมยอยอิเล็กทรอนิกสที่ใชในเครื่องอุปกรณสื่อสาร ไดจัดประเภท
ไวในหมูย อย 2610
− การผลิตโมเด็มคอมพิวเตอรชนิดภายใน/ภายนอก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 26109
− การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 2620
− การผลิตเครื่องอุปกรณเสียงและวีดิโอชนิดใชในครัวเรือน ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 2640
− การผลิตสกอรบอรดอิเล็กทรอนิกส ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 27902
− การผลิตสัญญาณไฟจราจร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 27902
−

หมูใหญ 264 การผลิตเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือน
2640

การผลิตเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือน
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับเสียงและวีดิโอเพื่อความบันเทิงในบาน
ยานยนต รวมถึงระบบเสียงประกาศและเครื่องขยายเสียงสําหรับเครื่องดนตรี
ยกเวน
− การผลิตเครื่องตอบรับโทรศัพท ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 26301
− การผลิตเพจเจอร/วิทยุติดตามตัว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26302
− การผลิตเครื่องอุปกรณแพรภาพและกระจายเสียงในหองผลิตรายการ เชน เครื่องอุปกรณทําสําเนา
เสาอากาศรับและสงสัญญาณ กลองถายโทรทัศน ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 26303
− การผลิตอุปกรณรีโมทคอนโทรล (เชน วิทยุและอินฟราเรด) ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 26309
26401 การผลิตเครื่องรับโทรทัศน ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตโทรทัศน
− การผลิตจอโทรทัศน
− การผลิตเครื่องฉายภาพโทรทัศน
ยกเวน
− การผลิตหลอดอิเล็กตรอนและสวนประกอบที่ใชในการแสดงภาพ (พลาสมา โพลีเมอร แอลซีดี)
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26101
26402 การผลิตเครื่องรับวิทยุ เครื่องเลน บันทึก และทําสําเนาเสียงและภาพ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตเครื่องรับวิทยุ
− การผลิตเครื่องบันทึกและเครื่องทําสําเนาเทปวีดิโอ
− การผลิตระบบบันทึกและทําสําเนาเสียง
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การผลิตกลองวีดิโอชนิดใชในครัวเรือน
− การผลิตเครื่องเลนซีดีและดีวด
ีี
− การผลิตเครื่องเลน MP3 และ MP4
ยกเวน
− การผลิตซ้ําสื่อบันทึกขอมูล (สื่อคอมพิวเตอร เสียง วีดิโอ) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 18200
− การผลิตอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรและจอคอมพิวเตอร ไดจด
ั ประเภทไวในหมูย อย 2620
−

26403 การผลิตไมโครโฟน ลําโพง และเครื่องขยายเสียง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องอุปกรณสเตอริโอ
− การผลิตลําโพง
− การผลิตเครื่องขยายเสียงสําหรับเครื่องดนตรีและระบบแจงเตือนสาธารณะ
− การผลิตไมโครโฟน
− การผลิตหูฟงชนิดครอบหัว (ที่ใชกับวิทยุ สเตอริโอ คอมพิวเตอร)
26409 การผลิตเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ชนิดใชในครัวเรือน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องเลนวีดิโอเกม (video game consoles)
− การผลิตตูเพลง
− การผลิตเครื่องเลนคาราโอเกะ
− การผลิตเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ชนิดใชในครัวเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การผลิตเกมอิเล็กทรอนิกสที่ลงซอฟแวรไวแลว (ไมสามารถลงซอฟแวรทับได) ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 32409
หมูใหญ 265 การผลิตเครื่องอุปกรณที่ใชในการวัด การทดสอบ การนํารอง และการควบคุม รวมถึงนาฬิกา
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตเครื่องอุปกรณเพื่อการวัด การทดสอบ การนํารองในการเดินเรือ/
เดินอากาศ และการควบคุม เพื่อวัตถุประสงคทั้งในทางอุตสาหกรรมและไมใชในทางอุตสาหกรรม รวมถึง
อุปกรณเพื่อการวัดเวลา ไดแก นาฬิกาชนิดวอตชและชนิดคล็อก และอุปกรณทเี่ กี่ยวของ
2651

การผลิตเครื่องอุปกรณที่ใชในการวัด การทดสอบ การนํารอง และการควบคุม
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตระบบและเครื่องมือที่ใชในการคนหา การตรวจจับ การนํารองใน
การเดินเรือ/เดินอากาศ การนําทาง; การควบคุมและบังคับการทํางานของเครื่องใชอัตโนมัติ (ไดแก
เครื่องทําความรอน เครื่องทําความเย็น ตูเย็น และเครื่องอุปกรณ); เครือ่ งมือและอุปกรณเพื่อการวัด
การแสดงผล การระบุ การบันทึก การสง และการควบคุมตัวแปรในกระบวนการอุตสาหกรรม (เชน
อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน สุญญากาศ การเผาไหม การไหล ระดับ ความหนืด ความหนาแนน
ความเปนกรด ความเขมขน และการหมุน); เครื่องวัดยอดรวมของเหลวและอุปกรณนบั ; เครื่องมือวัด
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และทดสอบคุณสมบัติของกระแสไฟฟาและสัญญาณไฟฟา; เครื่องมือวัดและระบบเครื่องมือวัด
เพื่อการวิเคราะหสวนประกอบหรือความเขมขนทางเคมีและฟสิกสของตัวอยางของแข็ง ของเหลว กาซ
หรือวัสดุผสมในหองปฏิบัติการ และเครื่องมือวัดและทดสอบอื่นๆ และสวนประกอบของของดังกลาว
การผลิตเครื่องอุปกรณเพื่อการวัด การทดสอบ การนํารองในการเดินเรือ/เดินอากาศ และการควบคุม
ที่ไมใชไฟฟา (ยกเวนเครื่องมือกลทั่วไป) ไดรวมไวในหมูยอยนี้
26511 การผลิตเครื่องอุปกรณที่ใชในการวัด การทดสอบ การนํารอง และการควบคุม (ยกเวนที่ใชในทาง
อุตสาหกรรม) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องวัดการทํางานของเครื่องยนตที่ใชกับอากาศยาน
− การผลิตเครื่องอุปกรณทดสอบมลพิษจากยานพาหนะ
− การผลิตเครื่องมือวัดทางอุตน
ุ ิยมวิทยา
− การผลิตเครื่องอุปกรณเพื่อการทดสอบและการตรวจสอบคุณสมบัติทางฟสิกส
98/
− การผลิตกลองจุลทรรศนที่ใชอิเล็กตรอน และโปรตรอน
99/
− การผลิตเครื่องโพลีกราฟ
− การผลิตเครื่องมือวัดและทดสอบกระแสไฟฟาและสัญญาณไฟฟา (รวมถึงเครื่องมือโทรคมนาคม)
− การผลิตเครื่องมือตรวจจับและตรวจวัดรังสี
− การผลิตเครื่องมืองานสํารวจ
− การผลิตเทอรโมมิเตอรแบบแทงแกวและแบบเข็ม (ยกเวนชนิดใชในทางการแพทย)
− การผลิตเครื่องควบคุมความชื้น
− การผลิตเครื่องควบคุมน้ํา
− การผลิตเครื่องควบคุมเปลวไฟและหัวเผา
100/
− การผลิตสเปกโทรมิเตอร
− การผลิตเครื่องวัดแบบนิวมาติก
− การผลิตเครื่องมาตรวัดความสิ้นเปลือง (ไดแก น้ํา กาซ)
− การผลิตเครื่องวัดอัตราการไหลและอุปกรณการนับ
− การผลิตเครื่องกดนับจํานวน
− การผลิตเครื่องตรวจจับระเบิด เครื่องกําเนิดสัญญาณพัลส เครื่องมือตรวจจับโลหะ

98/

กลองจุลทรรศนที่ใชอิเล็กตรอน (electron microscope) คือ กลองจุลทรรศนที่ใชอิเล็กตรอนแทนแสงในการสรางภาพขยายของวัตถุ ซึ่งมีกําลังขยาย
มากกวากลองจุลทรรศนที่ใชแสงมาก จึงมีการนําไปประยุกตใชในการถายภาพที่ตองการรายละเอียดและกําลังขยายสูง

99/

เครื่องโพลีกราฟ (polygraph machines) คือ เครื่องมือที่ตรวจจับปฏิกิริยาทางสรีรศาสตรหรือการทํางานของรางกายของแตละบุคคล แตวาอุปกรณ
ชิ้นนี้ไมไดทําหนาที่จับเท็จอยางทีเ่ รียกๆ กัน เพียงแคบอกไดวาพฤติกรรมที่แสดงออกมาในขณะนั้นจริงหรือลวงตา
สเปกโทรมิเตอร (spectrometer) คือ อุปกรณที่ใชในการศึกษาและวิเคราะหสเปกตรัมของรังสีในเชิงปริมาณ

100/

223
การผลิตเครื่องอุปกรณเพื่อการคนหา การตรวจจับ การนํารองในการเดินเรือ/เดินอากาศ และ
การนําทาง รวมถึงทุนเสียง
− การผลิตเครื่องเรดาร
− การผลิตอุปกรณหาพิกัดบนพื้นโลก (GPS - Global Positioning System)
− การผลิตเครื่องควบคุมสิ่งแวดลอมและเครือ
่ งควบคุมอัตโนมัติสําหรับเครื่องใช
− การผลิตเครื่องวัดและบันทึก (เชน เครื่องบันทึกการบิน)
− การผลิตเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว
− การผลิตเครื่องมือวิเคราะหทใ
ี่ ชในหองปฏิบัติการ (ไดแก เครื่องวิเคราะหเลือด)
− การผลิตเครื่องชั่ง ตูควบคุมอุณหภูมิ/ตูเพาะเชื้อ และเครื่องอุปกรณที่ใชในหองปฏิบต
ั ิการอื่นๆ
เพื่อการวัด การทดสอบ เปนตน
ยกเวน
− การผลิตเครื่องตอบรับโทรศัพท ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 26301
− การผลิตเครื่องอุปกรณเพื่อการวัด
การทดสอบ และการควบคุมกระบวนการผลิตในทาง
อุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26512
ั ประเภทไวในกิจกรรม 26600
− การผลิตเครื่องฉายรังสี ไดจด
− การผลิตอุปกรณและเครื่องมือเพื่อการวัดและการตรวจสอบเชิงทัศนศาสตร (ไดแก อุปกรณควบคุม
การยิงแสง เครื่องวัดแสงที่ใชในการถายภาพ เครื่องหาระยะ) ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 26702
− การผลิตเครื่องกําหนดตําแหนงเชิงทัศนศาสตร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26702
− การผลิตเครื่องบันทึกคําสั่ง/คําพูด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28170
− การผลิตเครื่องวัดระดับ สายวัด และเครื่องมือที่คลายกันที่ใชงานดวยมือ รวมถึงเครื่องมือสอบเทียบ
ของชางเครื่อง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28199
− การผลิตเทอรโมมิเตอรที่ใชในทางการแพทย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32501
− การติดตั้งเครือ
่ งอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 33200
−

26512 การผลิตเครื่องอุปกรณที่ใชในการวัด การทดสอบ และการควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
ในกจิ กรรมนี้ไดแก
− การผลิตระบบควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรมที่ควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ
− การผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณที่ใชสําหรับวัดและควบคุมอุณหภูมิ ความดัน ความหนืด
และคุณสมบัตขิ องวัสดุหรือผลิตภัณฑอยางตอเนื่องโดยอัตโนมัติในขณะทีก่ ําลังผลิตหรือใน
ขั้นตอนการผลิต
ยกเวน
− การผลิตเครื่องอุปกรณเพื่อการวัด การทดสอบ และการควบคุม ที่ไมไดใชในกระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26511
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2652

การผลิตนาฬิกา
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตนาฬิกาชนิดวอตชและชนิดคล็อก กลไกของนาฬิกา และสวนประกอบ
ของของดังกลาว
26521 การผลิตนาฬิกา ในกิจกรรมนี้ไดแก
รวมถึงนาฬิกาชนิดคล็อกแบบที่ใชกับแผง
− การผลิตนาฬิกาชนิดวอตชและชนิดคล็อกทุกชนิด
หนาปดอุปกรณ
− การผลิตตัวเรือนนาฬิกาชนิดวอตชและชนิดคล็อก รวมถึงตัวเรือนทีท
่ ําดวยโลหะมีคา
− การผลิตสวนประกอบของนาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช
• เครื่องนาฬิกาทุกชนิดของนาฬิกาชนิดวอชตและคล็อก
• สปริง อัญมณี หนาปด เข็มนาฬิกา แผนรอง แผนเชื่อม และสวนประกอบอื่นๆ
ยกเวน
− การผลิตสายนาฬิกาที่ทําจากสิ่งทอ หนัง และพลาสติก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 15121
− การผลิตสายนาฬิกาที่ทําจากโลหะมีคา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32111
− การผลิตสายนาฬิกาที่ทําจากโลหะไมมีคา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32120
26529 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีเครื่องนาฬิกาประกอบอยู ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องบันทึกเวลาและเครื่องอุปกรณสําหรับการวัด การบันทึก และการบอกชวงของ
เวลาที่มีนาฬิกาชนิดวอตชหรือชนิดคล็อกหรือซินโครนัสมอเตอรประกอบอยู
• เครื่องจายเงินสําหรับการจอดรถ/มิเตอรจอดรถ
• เครื่องบันทึกเวลาทํางาน
• เครื่องบันทึกเวลา/วันที่
• นาฬิกาจับเวลา
− การผลิตเครื่องตั้งเวลาและผลิตภัณฑอื่นๆ
ที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดวอตชหรือชนิดคล็อกหรือ
มีซินโคนัสมอเตอรประกอบอยู
• กุญแจที่ทํางานตามเวลา

หมูใหญ 266 การผลิตเครื่องฉายรังสี เครือ่ งไฟฟาทางการแพทยและทางกายภาพบําบัด
2660 26600 การผลิตเครื่องฉายรังสี เครือ่ งไฟฟาทางการแพทยและทางกายภาพบําบัด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องฉายรังสีและหลอดกําเนิดรังสี (เชน ใชในทางอุตสาหกรรม ในทางวิทยาศาสตร
การตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย การบําบัดโรคทางการแพทย การสํารวจ)
• เครื่องแผรังสีเบตา แกมมา เอกซเรย หรือรังสีอื่นๆ
− การผลิตเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรหรือ CT สแกน (Computed Tomography)
− การผลิตเครื่องเพ็ทสแกน (PET scanner)
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การผลิตเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI - Magnetic Resonance Imaging)
− การผลิตเครื่องอัลตราซาวดที่ใชในทางการแพทย
− การผลิตเครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ
101/
− การผลิตกลองเอ็นโดสโคป
ไฟฟาที่ใชในทางการแพทย
− การผลิตเครื่องเลเซอรที่ใชในทางการแพทย
− การผลิตเครื่องกระตุนหัวใจ
− การผลิตเครื่องชวยฟง
− การผลิตเครื่องฉายรังสีอาหารและนม
ยกเวน
− การผลิตเครื่องมือวิเคราะหทใ
ี่ ชในหองปฏิบัติการ (ไดแก เครื่องวิเคราะหเลือด) ไดจดั ประเภท
ไวในกิจกรรม 26511
− การผลิตเตียงอบผิวสีแทน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 27909
−

หมูใหญ 267 การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและอุปกรณถายภาพ
2670

การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและอุปกรณถายภาพ
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเลนส ไดแก กลองสองตา กลอง
จุลทรรศน (ยกเวน อิเล็กตรอน โปรตอน) กลองสองทางไกล ปริซึมและเลนส (ยกเวนที่ใชใน
การรักษาโรคตา) การเคลือบและการขัดเลนส (ยกเวนที่ใชในการรักษาโรคตา) ขอตอเลนส (ยกเวน
ที่ใชในการรักษาโรคตา) และการผลิตอุปกรณถายภาพ ไดแก กลองถายภาพและเครือ่ งวัดแสง
26701 การผลิตเลนสที่ใชในทางทัศนศาสตร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเลนส ปริซึม และกระจกที่ใชในทางทัศนศาสตร รวมถึงการเคลือบและขัดของดังกลาว
ยกเวน
− การผลิตเลนสสายตา คอนแทรกเลนส ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32501
26702 การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร (ยกเวนเลนสที่ใชในทางทัศนศาสตร) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตกระจกติดลํากลองปน
− การผลิตเครื่องตั้งระยะสายตา
− การผลิตเครื่องขยายสายตา
− การผลิตเครื่องวัดความเที่ยงของผูใชเครื่องจักรเชิงทัศนศาสตร
− การผลิตเครื่องเปรียบเทียบสายตา

101/

กลองเอ็นโดสโคป (endoscope) คือ เครื่องมือแพทยที่มลี ักษณะเปนทอยาวใชสอดเขาไปในรางกายเพื่อวินิจฉัยโรคหรือผาตัด
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การผลิตเครื่องมือและอุปกรณเพื่อการวัดและการตรวจสอบเชิงทัศนศาสตร (ไดแก อุปกรณ
ควบคุมการยิง เครื่องหาระยะ)
− การผลิตกลองจุลทรรศนแบบแสง กลองสองตา และกลองสองทางไกล
− การผลิตสวนประกอบของเลเซอร
ยกเวน
− การผลิตกลองจุลทรรศนที่ใชอิเล็กตรอนและโปรตรอน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26511
− การผลิตเครื่องอุปกรณที่มีเลเซอรเปนสวนประกอบ ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อยตามชนิดของ
เครื่องจักร (เชน เครื่องเลเซอรที่ใชในทางการแพทย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26600)
− การผลิตเครื่องทําสําเนา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28170
−

26703 การผลิตอุปกรณถายภาพและถายภาพยนตร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตกลองถายภาพยนตรและกลองดิจิทล
ั
− การผลิตเครื่องฉายภาพเคลื่อนไหวและเครื่องฉายสไลด
− การผลิตเครื่องฉายภาพโปรงใส/เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
− การผลิตเครื่องวัดแสงทีใ
่ ชในการถายภาพ
ยกเวน
− การผลิตเครื่องฉายภาพสําหรับคอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26209
− การผลิตกลองถายโทรทัศนและกลองวีดิโอชนิดใชในเชิงพาณิชย ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม
26303
− การผลิตกลองวีดิโอชนิดใชในครัวเรือน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26402
หมูใหญ 268 การผลิตสื่อแมเหล็กและสื่อเชิงแสง
2680 26800 การผลิตสื่อแมเหล็กและสื่อเชิงแสง ในกิจกรรมนี้ไดแก
่ ชสําหรับการบันทึกเสียงและภาพทีย่ ัง
− การผลิตเทป (tapes) และตลับ (cassettes) แมเหล็กทีใ
ไมไดบันทึก
− การผลิตแผนดิสก (diskettes) ที่ยังไมไดบันทึก
− การผลิตแผนเก็บขอมูลเชิงแสง (เชน ซีดีที่รองรับการเขียนและลบขอมูลไดหลายๆ ครั้ง (CDRW) ซีดีรอม (CD-ROM) ดีวีดีรอม (DVD-ROM) ดีวีดีที่รองรับการเขียนและลบขอมูลได
หลายๆครั้ง (DVD-RW)) ที่ยังไมไดบันทึก
− การผลิตบัตรที่มีแถบแมเหล็ก
− การผลิตฮารดดิสก
ยกเวน
− การผลิตซ้ําสื่อบันทึกขอมูล (สื่อคอมพิวเตอร เสียง วีดิโอ) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 18200
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หมวดยอย 27 การผลิตอุปกรณไฟฟา
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการผลิต การจาย และการใชกระแสไฟฟา
รวมถึงการผลิตหลอดไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟาใหสัญญาณ และเครือ่ งใชไฟฟาในครัวเรือน
ยกเวน
ั ประเภทไวในหมวดยอย 26
− การผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส ไดจด
หมูใหญ 271 การผลิตมอเตอรไฟฟา เครือ่ งกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และอุปกรณควบคุมและจายไฟฟา
2710

การผลิตมอเตอรไฟฟา เครือ่ งกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และอุปกรณควบคุมและจายไฟฟา
ในหมูยอยนี้ไดแก การผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย และหมอแปลง
เฉพาะอยาง; มอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา และชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบมอเตอร; อุปกรณ
สวิตชเกียรและสวิตชบอรด; รีเลยและอุปกรณควบคุมชนิดใชในทางอุตสาหกรรม ซึ่งในหมูย อยนี้
เปนการผลิตอุปกรณไฟฟาทีใ่ ชเพื่อจายแรงดันไฟฟา
27101 การผลิตมอเตอรไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตมอเตอรไฟฟา (ยกเวนมอเตอรสําหรับสตารทเครื่องยนตชนิดสันดาปภายใน)
− การผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟาตนกําลัง (ยกเวนเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับชนิดอัดประจุแบตเตอรี่
สําหรับเครื่องยนตชนิดสันดาปภายใน)
− การผลิตชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบมอเตอร (ยกเวนชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหัน)
− การผลิตชุดเครื่องขับเครื่องกําเนิดไฟฟา
− การพันขดลวดอารเมเจอรใหมตามความตองการของโรงงาน
ยกเวน
− การผลิตอุปกรณไฟฟาทีใ
่ ชในการเชื่อมและบัดกรี ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 27909
− การผลิตชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหัน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28110
− การผลิตมอเตอรที่ใชสําหรับเครื่องยนตชนิดสันดาปภายใน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 29302
− การผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟาทีใ
่ ชสําหรับเครื่องยนตชนิดสันดาปภายใน ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 29302
27102 การผลิตหมอแปลงไฟฟา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย
− การผลิตหมอแปลงเชื่อมแบบอารก
− การผลิตหมอแปลงไฟฟาในสถานีไฟฟาแรงสูงเพื่อจายกระแสไฟฟา
− การผลิตบัลลาสตสําหรับฟลูออเรสเซนต
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ยกเวน
− การผลิตตัวแปลงรูปพลังงานและสวิตชชนิดที่เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 26109
27103 การผลิตอุปกรณควบคุมและจายไฟฟา ในกิจกรรมนี้ไดแก
่ การสงและการจายกระแสไฟฟา
− การผลิตอุปกรณปรับระดับแรงดันไฟฟาเพือ
− การผลิตอุปกรณสวิตชเกียรและสวิตชบอรด รีเลย และอุปกรณควบคุมชนิดใชในทางอุตสาหกรรม
− การผลิตเครื่องตัดกระแสไฟฟากําลัง
− การผลิตเครื่องกําจัดกระแสเซอรจ (เพื่อการจายแรงดันไฟฟา)
− การผลิตตูควบคุมการจายกระแสไฟฟา
− การผลิตรีเลยไฟฟา
− การผลิตทอสําหรับเครื่องอุปกรณแผงสวิตชไฟฟา
− การผลิตฟวสไฟฟา
− การผลิตเครื่องอุปกรณตัดตอไฟฟา (power switching equipment)
− การผลิตสวิตชไฟฟากําลัง (ยกเวน สวิตชปุมกด สวิตชดัดไก สวิตชแมเหล็กไฟฟา สวิตชกด
กระเดื่อง)
ยกเวน
− การผลิตเครื่องควบคุมสิ่งแวดลอมและอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 2651
− การผลิตสวิตชสําหรับวงจรไฟฟา ไดแก สวิตชปุมกดและสวิตชดัดไก
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 27330
เครื่องแปลงไฟฟากระแสสลับเปน
− การผลิตเครื่องแปลงไฟฟากระแสตรงเปนกระแสสลับ
กระแสตรง และเครื่องแปลงผัน102/ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 27909
หมูใหญ 272 การผลิตแบตเตอรี่และหมอสะสมไฟฟา
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตแบตเตอรี่แบบอัดประจุไฟใหมไมไดและแบบอัดประจุไฟใหมได
2720 27200 การผลิตแบตเตอรี่และหมอสะสมไฟฟา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเซลลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ
• เซลลที่ประกอบดวยแมงกานีสไดออกไซด ปรอทออกไซด เงินออกไซด ฯลฯ
− การผลิตหมอสะสมไฟฟา รวมถึงสวนประกอบของหมอสะสมไฟฟา
• แผนกั้น เปลือกหมอสะสมไฟฟา แผนตะกั่ว และตะแกรง

102/

เครื่องแปลงผัน (converter) คือ เครื่องปรับคาความตางศักย (voltage) ไฟฟาของไฟฟากระแสตรง
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−
−
−
−
−
−

การผลิตแบตเตอรี่ชนิดตะกัว่ -กรด
การผลิตแบตเตอรี่ชนิดนิกเกิลแคดเมียม (NiCad)
การผลิตแบตเตอรี่ชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดรด (NiMH)
การผลิตแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม (Lithium)
การผลิตแบตเตอรี่ชนิดเซลลแหง
การผลิตแบตเตอรี่ชนิดเซลลเปยก

หมูใหญ 273 การผลิตสายไฟและอุปกรณการเดินสายไฟฟา
การผลิตอุปกรณการเดินสายไฟฟาที่นํากระแสและไมนํากระแสสําหรับ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก
วงจรไฟฟาโดยไมคํานึงถึงชนิดของวัสดุ รวมถึงการทําฉนวนสายไฟและการผลิตเคเบิลใยแกวนําแสง
2731 27310 การผลิตเคเบิลใยแกวนําแสง ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตเคเบิลใยแกวนําแสงสําหรับสงสัญญาณขอมูลหรือการถายทอดสดสัญญาณภาพ
ยกเวน
− การผลิตไฟเบอรกลาสหรือสแตรนด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23103
ิ ตั้งอื่นๆ ไดจัดประเภท
− การผลิตชุดหรือสวนประกอบเคเบิลนําแสงพรอมขั้วตอหรืออุปกรณตด
ตามการใชงาน (เชน สายสัญญาณเชื่อมตอเครื่องพิมพ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26109)
2732 27320 การผลิตสายไฟและเคเบิลอื่นๆ ชนิดใชในทางอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตสายไฟและเคเบิลหุม
 ฉนวนที่ทําจากเหล็กกลา ทองแดง อะลูมิเนียม
ยกเวน
− การผลิตลวดเหล็กและเหล็กกลาที่ไดจากการดึง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 24109
− การผลิตลวดโลหะที่มิใชเหล็กที่ไดจากการดึง ไดจด
ั ประเภทไวในหมูย อย 2420
− การผลิตสายสัญญาณเชื่อมตอคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ สายสัญญาณเชื่อมตออุปกรณ USB
และชุดหรือสวนประกอบของสายสัญญาณเชื่อมตอที่คลายกัน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
26109
− การผลิตสายไฟสําหรับตออุปกรณไฟฟา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 27909
− การผลิตชุดสายไฟ ชุดสายไฟสําเร็จรูป และชุดหรือสวนประกอบสายไฟที่คลายกันที่ใชกับ
ยานยนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 29302
2733 27330 การผลิตอุปกรณการเดินสายไฟฟา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตอุปกรณการเดินสายไฟฟาที่นํากระแสไฟฟาและไมนํากระแสไฟฟาสําหรับวงจรไฟฟา
โดยไมคํานึงถึงชนิดของวัสดุ
− การผลิตแทงตัวนํา (bus bar) ตัวนําไฟฟา (ยกเวนสวิตชเกียร)
− การผลิตเครื่องตัดไฟฟารัว
่ (Ground Fault Circuit Interrupters : GFCI)
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การผลิตขั้วรับหลอดไฟ
− การผลิตเครื่องปองกันฟาผาและคอยล
− การผลิตสวิตชสําหรับสายไฟ (เชน สวิตชความดัน สวิตชปม
ุ กด สวิตชดัดไก สวิตชกดกระเดื่อง)
− การผลิตจุดจายและเตาเสียบไฟฟา
− การผลิตกลองสําหรับการเดินสายไฟฟา (เชน กลองตอแยกสายไฟ/วงจรไฟฟา กลองเตาเสียบ
ไฟฟา กลองสวิตช)
− การผลิตทอรอยสายไฟฟาและอุปกรณตด
ิ ตัง้
− การผลิตอุปกรณขั้วไฟฟาและสายสงไฟฟา
− การผลิตอุปกรณการเดินสายไฟฟาที่ไมนํากระแสไฟฟาที่ทําจากพลาสติก รวมถึงกลองชุมสาย
ไฟฟาที่ทําจากพลาสติก หนากากพลาสติก และอุปกรณที่คลายกันที่ทาํ จากพลาสติก อุปกรณ
ติดตั้งหรือเชื่อมตอทางไฟฟาที่ทําจากพลาสติก
ยกเวน
− การผลิตฉนวนไฟฟาที่ทําจากเซรามิก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23933
− การผลิตขั้วตอ เตาเสียบ และสวิตชที่มีอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบ ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 26109
−

หมูใหญ 274 การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง
2740

การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตหลอดไฟและสวนประกอบของของดังกลาว (ยกเวนแกวสําหรับผลิต
หลอดไฟฟา) โคมไฟฟาและสวนประกอบของโคมไฟฟา (ยกเวนอุปกรณการเดินสายไฟฟาที่นํากระแส)
27401 การผลิตหลอดไฟฟา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตหลอดไฟแบบดิสชารจ ฟลูออเรสเซนต อัลตราไวโอเล็ต อินฟราเรด ฯลฯ
27409 การผลิตอุปกรณไฟฟาอืน่ ๆ สําหรับใหแสงสวาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตโคมไฟฟาชนิดตั้งโตะและติดเพดาน
− การผลิตโคมระยา
− การผลิตชุดไฟตกแตงตนคริสตมาส
− การผลิตทอนซุงประดิษฐทใี่ หความรอนในเตาผิงชนิดใชไฟฟา
− การผลิตไฟฉาย
− การผลิตโคมไฟฟาลอแมลง
− การผลิตตะเกียง (เชน ทีใ่ ชคารไบด ไฟฟา กาซ แกสโซลิน น้ํามันกาด)
− การผลิตสปอตไลต
− การผลิตโคมไฟฟาชนิดใชตามถนน (ยกเวนสัญญาณจราจร)
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การผลิตเครื่องอุปกรณสําหรับใหแสงสวางที่ใชสําหรับเครื่องอุปกรณขนสง (เชน ยานยนต
อากาศยาน เรือ)
− การผลิตเครื่องอุปกรณสําหรับใหแสงสวางชนิดไมใชไฟฟา
ยกเวน
− การผลิตเครื่องแกวและสวนประกอบของโคมไฟที่ทําจากแกว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23109
− การผลิตอุปกรณการเดินสายไฟฟาที่นํากระแสไฟฟาเพื่อใชกับเครื่องประทีปโคมไฟ ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 27330
− การผลิตพัดลมแบบติดเพดานหรือติดหองน้ําที่มีโคมไฟฟาประกอบ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
27502
− การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับใหสัญญาณ ไดแก สัญญาณไฟจราจร อุปกรณใหสัญญาณขามถนน
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 27902
−

หมูใหญ 275 การผลิตเครื่องใชในครัวเรือน
2750

การผลิตเครื่องใชในครัวเรือน
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตเครื่องใชไฟฟาขนาดเล็กและเครื่องใชไฟฟาชนิดใชในครัวเรือน เชน
พัดลม เครื่องดูดฝุน เครื่องอุปกรณดแู ลรักษาพื้น เครื่องใชในการหุงตม เครื่องซักผา ตูเย็น ตูแช
แข็งแบบเปดดานบนและเปดดานหนา และเครื่องใชในครัวเรือนชนิดที่ใชไฟฟาและไมใชไฟฟา
อื่นๆ ไดแก เครื่องลางจาน เครื่องทําน้ํารอน และเครื่องกําจัดขยะ นอกจากนี้ยังรวมถึงการผลิต
เครื่องใชที่ใชไฟฟา กาซ หรือพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆ
27501 การผลิตเครื่องใชไฟฟาชนิดใชในครัวเรือน (ยกเวนชนิดที่ใหความรอน) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตตูเย็นและตูแชแข็ง เครื่องซักผาและเครื่องทําใหผาแหง เครื่องดูดฝุน เครื่องขัดพื้น
เครื่องระบายอากาศหรือเครือ่ งหมุนเวียนอากาศ
เครื่องปน/ผสม เครื่องคั้นน้ําผลไม เครื่องเปดกระปอง เครื่องลับมีด
− การผลิตเครื่องบด
เครื่องลางจาน เครื่องกําจัดขยะ/ของเสีย
− การผลิตมีดโกนไฟฟา แปรงสีฟนไฟฟา อุปกรณดแ
ู ลสวนบุคคลที่ใชไฟฟาอื่นๆ
− การผลิตเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ชนิดใชในครัวเรือน (ยกเวนชนิดที่ใหความรอน)
ยกเวน
− การผลิตเครื่องใชไฟฟาชนิดใชในครัวเรือนที่ใหความรอน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 27502
− การผลิตตูเย็น/ตูแช ชนิดใชในทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม; เครื่องปรับอากาศ พัดลม
ติดหลังคา เครื่องทําความรอนใหแกบรรยากาศโดยรอบที่ติดตั้งถาวร พัดลมระบายอากาศและ
พัดลมดูดอากาศชนิดใชในทางพาณิชยกรรม;
เครือ่ งอุปกรณที่ใชในการทําอาหารชนิดใช
ในทางพาณิชยกรรม; เครื่องซักผา เครื่องซักแหง และเครือ่ งอัดเรียบชนิดใชในทางพาณิชยกรรม;
เครื่องดูดฝุนชนิดใชในทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และสถาบัน ไดจัดประเภทไวใน
หมวดยอย 28
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−
−

การผลิตจักรเย็บผาชนิดใชในครัวเรือน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28269
การติดตั้งระบบดูดฝุน/สิ่งสกปรกในอากาศจากสวนกลาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43299

27502 การผลิตเครื่องใชไฟฟาชนิดใชในครัวเรือนที่ใหความรอน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟา ผาหมไฟฟา
− การผลิตเครื่องเปาผม หวี แปรง เครื่องมวนผม เตารีดไฟฟา
− การผลิตเครื่องทําความรอนใหแกบรรยากาศรอบๆ และพัดลมที่สามารถเคลื่อนยายได ชนิดใช
ในครัวเรือน
− การผลิตเตาอบไฟฟา เตาไมโครเวฟ เตาที่มีหมอหุงตมในตัว เตาปง/ยาง แผนความรอน
สําหรับทําอาหาร กระทะสําหรับทอด
− การผลิตเครื่องดูดควัน เครื่องปงขนมปง เครื่องตมกาแฟหรือชา
− การผลิตตัวตานทานสําหรับทําความรอนดวยไฟฟา
− การผลิตเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ชนิดใชในครัวเรือนที่ใหความรอน
ยกเวน
− การติดตั้งระบบดูดฝุน/สิ่งสกปรกในอากาศจากสวนกลาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43299
27503 การผลิตเครื่องใชในการประกอบอาหารและใหความรอนชนิดใชในครัวเรือนที่ไมใชไฟฟา
ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
เตาหุงตม เตาไฟ เตาอั้งโล เครื่องทําน้ํารอน
− เครื่องทําความรอนใหแกบรรยากาศรอบๆ
เครื่องใชในการทําอาหาร แผน/จานอุนอาหาร ที่ไมใชไฟฟา
หมูใหญ 279 การผลิตอุปกรณไฟฟาอืน่ ๆ
2790

การผลิตอุปกรณไฟฟาอืน่ ๆ
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตอุปกรณไฟฟาอื่นๆ (ยกเวน มอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอ
แปลงไฟฟา แบตเตอรี่และหมอสะสมไฟฟา สายไฟและอุปกรณการเดินสายไฟฟา อุปกรณไฟฟาที่
ใชแสงสวาง เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน)
27901 การผลิตเครื่องจายไฟฟาสํารอง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องจายไฟฟาสํารอง (UPS)
− การผลิตเครื่องปองกันไฟกระชาก (ยกเวนเพื่อจายแรงดันไฟฟา)
27902 การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับใหสัญญาณ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับใหสัญญาณ ไดแก สัญญาณไฟจราจร อุปกรณใหสัญญาณขามถนน
− การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับใหสัญญาณกันขโมยหรือเตือนไฟไหมทไ
ี่ มมีระบบสงสัญญาณ
ไปยังสถานีควบคุม
− การผลิตเครื่องหมายที่ใชไฟฟา
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การผลิตสกอรบอรดอิเล็กทรอนิกส
− การผลิตไซเรน
− การผลิตกระดิง่ ไฟฟา
ยกเวน
− การผลิตปายเครื่องหมายชนิดไมใชไฟฟา ไดจัดประเภทไวตามชนิดของวัสดุ
ั ประเภทไวในกิจกรรม 22299
• ปายเครื่องหมายที่ทําจากพลาสติก ไดจด
• ปายเครื่องหมายที่ทําจากโลหะ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25999
ั ทีส่ งสัญญาณไปยังสถานี
− การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับใหสัญญาณกันขโมยหรือแจงอัคคีภย
ควบคุม ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 26309
− การผลิตเครื่องอุปกรณกลและเครื่องกลไฟฟา สําหรับใหสัญญาณ ใหความปลอดภัย และ
ควบคุมการจราจร สําหรับทางรถไฟ ทางรถราง เสนทางน้ําภายในประเทศ ถนน สถานที่
จอดรถ สนามบิน ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 30200
−

27909 การผลิตอุปกรณไฟฟาอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตตัวเก็บประจุไฟฟา ตัวตานทานไฟฟา คอนเดนเซอร และสวนประกอบที่คลายกัน
− การผลิตเครื่องอัดประจุไฟฟา (ชารจ) แบตเตอรี่ที่ทําจากสารกึ่งตัวนํา
− การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับเปดและปด
 ประตู
− การผลิตเครื่องลาง/ทําความสะอาดดวยระบบอัลตราโซนิกส (ยกเวนชนิดใชในหองปฏิบัติการ
และใชในทางทันตกรรม)
− การผลิตเครื่องแปลงไฟฟากระแสตรงเปนกระแสสลับ (โซลิดสเตทอินเวอรเตอร) เครื่องแปลง
ไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง เซลลเชื้อเพลิง แหลงจายไฟฟากระแสตรงแบบแรงดันคงที่
และแบบแรงดันไมคงที่
− การผลิตสายไฟสําหรับเครื่องใชไฟฟา สายไฟสําหรับตออุปกรณไฟฟา และชุดสายไฟอื่นๆ ที่
ประกอบดวยลวดที่หุมฉนวนและขัว้ ตอ
− การผลิตสวนประกอบสําหรับจุดระเบิดและสวนประกอบไฟฟาอื่นๆ สําหรับเครื่องยนตสันดาป
ภายใน (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต)
− การผลิตคารบอนอิเล็กโทรดและกราไฟตอิเล็กโทรด ขั้วสัมผัสไฟฟา และผลิตภัณฑคารบอน
และกราไฟตทใี่ ชไฟฟาอื่นๆ
− การผลิตเครื่องเรงอนุภาค
− การผลิตแมเหล็กไฟฟา
− การผลิตฉนวนไฟฟา (ยกเวนแกวหรือพอรซเลน) ทอเดินสายไฟและอุปกรณติดตั้งที่ทําจาก
โลหะสามัญบุภายในดวยวัตถุที่เปนฉนวน
− การผลิตอุปกรณไฟฟาทีใ่ ชในการเชื่อมและบัดกรี
รวมถึงหัวแรงไฟฟาสําหรับใชบัดกรีที่ใช
งานดวยมือ
− การผลิตเตียงอบผิวสีแทน
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ยกเวน
− การผลิตฉนวนไฟฟาที่ทําจากพอรซเลน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23933
 ี่ทําจากคารบอนและกราไฟต ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 23999
− การผลิตเสนใยและผลิตภัณฑท
− การผลิตเครื่องกลับกระแสไฟฟาที่มีอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบ วงจรรวมคุมคาแรงดัน
วงจรรวมเปลีย่ นคากําลัง ตัวเก็บประจุอิเล็กทรอนิกส ตัวตานทานอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณ
ที่คลายคลึงกัน ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 2610
− การผลิตหมอแปลง มอเตอร เครื่องกําเนิดไฟฟา สวิตชเกียร รีเลย และอุปกรณควบคุมชนิด
ใชในทางอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 2710
− การผลิตแบตเตอรี่ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 27200
− การผลิตอุปกรณการเดินสายไฟฟาที่นํากระแสไฟฟาและไมนํากระแสไฟฟา ไดจัดประเภทไว
ในกิจกรรม 27330
− การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 2740
ั ประเภทไวในหมูยอ ย 2750
− การผลิตเครื่องใชในครัวเรือน ไดจด
− การผลิตตัวตานทานสําหรับทําความรอนดวยไฟฟา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 27502
ั ประเภทไวในกิจกรรม 28199
− การผลิตอุปกรณที่ใชในการเชื่อมและบัดกรีชนิดไมใชไฟฟา ไดจด
− การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับยานยนต ไดแก เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
หัวเทียน สายไฟจุดระเบิด ระบบประตูและหนาตางไฟฟา อุปกรณปรับระดับแรงดัน ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 29302
− การผลิตเครื่องลาง/ทําความสะอาดดวยระบบอัลตราโซนิกส ชนิดใชในหองปฏิบัติการและใช
ในทางทันตกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3250
หมวดยอย 28 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใชกับวัสดุไมวาจะโดยกระบวนการเชิงกล
หรือใหความรอนก็ตาม หรือที่ดําเนินการกับวัสดุ (เชน การยึด การพน การชั่ง หรือการบรรจุ) รวมถึงสวนประกอบ
ยังรวมถึงการผลิตอุปกรณชนิดติดตั้งอยูกบั ที่
เชิงกลและชิ้นสวนหลักที่ผลิตขึ้นและนํามาใชกับเครื่องดังกลาว
ชนิดเคลื่อนที่ได หรือชนิดใชงานดวยมือ โดยไมคาํ นึงวาจะถูกออกแบบมาเพื่อใชในงานอุตสาหกรรม การกอสราง
และวิศวกรรมโยธา การเกษตรกรรม หรือใชในครัวเรือน การผลิตเครื่องอุปกรณเฉพาะสําหรับขนสงผูโดยสาร
หรือสินคาภายในสถานประกอบการก็ถูกจัดประเภทไวในที่นี้ดว ย
ในหมวดยอยนี้
เปนการแยกความแตกตางระหวางการผลิตเครื่องจักรที่ใชงานเฉพาะอยางกับ
เครื่องจักรที่ใชงานทั่วไป สําหรับการผลิตเครื่องจักรที่ใชงานเฉพาะอยาง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ซึ่งไม
จําเปนตองใชในกระบวนการผลิต เชน อุปกรณเครื่องเลนสวนสนุก เครื่องอุปกรณโบวลิ่งอัตโนมัติ เปนตน ไดจัด
ประเภทไวในหมวดยอยนี้ดว ย
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ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในงานทัว
่ ไป ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 25
− การผลิตอุปกรณควบคุมที่เกีย
่ วของ อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องวัดหรือทดสอบ อุปกรณเพื่อ
การจายและควบคุมกระแสไฟฟา ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 26 และ 27
− การผลิตยานยนตสําหรับใชงานทั่วไป ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 29 และ 30
หมูใหญ 281 การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไป
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไป รวมถึงการผลิตสวนประกอบที่ใชใน
เครื่องจักรอื่นๆ หรือการผลิตเครื่องจักรที่สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจอื่นๆ
2811 28110 การผลิตเครื่องยนตและเครื่องกังหัน (ยกเวน เครื่องยนตที่ใชกับอากาศยาน ยานยนต และ
จักรยานยนต) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบ ยกเวนเครื่องยนตสําหรับขับเคลื่อนอากาศยาน
ยานยนต และจักรยานยนต
• เครื่องยนตเรือ
• เครื่องยนตรถไฟ
− การผลิตลูกสูบ แหวนลูกสูบ คารบูเรเตอร และอุปกรณอื่นๆ สําหรับเครื่องยนตสันดาปภายใน
เครื่องยนตดีเซลทุกชนิด ฯลฯ
− การผลิตลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของเครื่องยนตสันดาปภายใน
− การผลิตเครื่องกังหันและสวนประกอบของเครื่องดังกลาว
• เครื่องกังหันไอน้ําและเครื่องกังหันไออื่นๆ
• เครื่องกังหันไฮดรอลิก กังหันน้ํา และเครื่องควบคุมของเครื่องดังกลาว
• เครื่องกังหันลม
• เครื่องกังหันกาซ (ยกเวนเครื่องกังหันไอพนหรือเครื่องไอพนติดใบพัดที่ใชในการขับเคลื่อน
อากาศยาน)
− การผลิตชุดเครื่องยนตขับเคลื่อนดวยกังหันไอน้ํา
− การผลิตชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหัน
ยกเวน
− การผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟา (ยกเวนชุดเครือ
่ งกําเนิดไฟฟาแบบกังหัน) ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 27101
− การผลิตชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาตนกําลัง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 27101
− การผลิตอุปกรณไฟฟาและชิน
้ สวนไฟฟาของเครื่องยนตสันดาปภายใน (ยกเวนยานยนตและ
จักรยานยนต) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 27909
− การผลิตเครื่องยนตสําหรับขับเคลื่อนยานยนต อากาศยาน และจักรยานยนต ไดจัดประเภทไว
ในกิจกรรม 29101, 30300 และ 30912 ตามลําดับ
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−

การผลิตเครื่องกังหันไอพนและเครื่องไอพนติดใบพัดสําหรับอากาศยาน ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 30300

2812 28120 การผลิตเครื่องอุปกรณควบคุมกําลังของไหล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตสวนประกอบตางๆ ของไฮดรอลิกและอัดอากาศ (รวมถึงเครือ
่ งสูบไฮดรอลิก มอเตอร
ไฮดรอลิก กระบอกสูบไฮดรอลิกและอัดอากาศ วาวลไฮดรอลิกและอัดอากาศ ทอออนและ
อุปกรณติดตั้งแบบไฮดรอลิกและอัดอากาศ)
− การผลิตเครื่องอุปกรณเตรียมอากาศ/ลมเพื่อใชในระบบอัดอากาศ
− การผลิตระบบกําลังของไหล
− การผลิตเครื่องอุปกรณไฮดรอลิกสําหรับใชในระบบสงกําลัง
ยกเวน
ย
− การผลิตเครื่องสูบและวาลวเพื่อใชกับกําลังของของที่ไมใชของไหล ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
2813
− การผลิตคอมเพรสเซอร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28131
− การผลิตเครื่องอุปกรณเชิงกลที่ใชในระบบสงกําลัง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 28140
2813

การผลิตเครื่องสูบ คอมเพรสเซอร กอก และวาลวอื่นๆ
28131 การผลิตเครื่องสูบและคอมเพรสเซอรอื่น ๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตคอมเพรสเซอร
− การผลิตเครื่องสูบลมหรือเครื่องสูบสุญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดกาซอื่นๆ
− การผลิตเครื่องสูบของเหลว จะมีอุปกรณเกีย
่ วกับการวัดติดอยูดว ยหรือไมก็ตาม
− การผลิตเครื่องสูบที่ออกแบบสําหรับติดตั้งกับเครื่องยนตสันดาปภายใน เชน เครื่องสูบน้ํามัน
น้ํา และเชื้อเพลิง ชนิดใชกับยานยนต
− การผลิตเครื่องสูบชนิดใชงานดวยมือ
ยกเวน
− การผลิตเครื่องอุปกรณไฮดรอลิกสําหรับใชในระบบสงกําลัง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28120
28132 การผลิตกอกและวาลวอื่น ๆ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตกอกและวาลวทีใ่ ชในอุตสาหกรรม รวมถึงวาลวควบคุม
− การผลิตกอกและวาลวทีใ่ ชในดานสุขาภิบาล
− การผลิตกอกและวาลวสําหรับการทําความรอน
ยกเวน
− การผลิตวาลวที่ทําดวยยางวัลแคไนซชนิดไมแข็ง แกว หรือวัสดุเซรามิก ไดจัดประเภทไวตาม
ชนิดของวัสดุในกิจกรรม 22199, 23109 และ 23939 ตามลําดับ
− การผลิตลิ้นไอเสียของเครื่องยนตสันดาปภายใน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 28110
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2814 28140 การผลิตตลับลูกปน เกียร และอุปกรณที่ใชขับเคลื่อน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตตลับลูกปนเม็ดกลมและตลับลูกปนเม็ดโคง และสวนประกอบอื่นๆ
− การผลิตเครื่องอุปกรณเชิงกลสําหรับใชในระบบสงกําลัง
• เพลาสงกําลังและขอเหวีย
่ ง เชน เพลาลูกเบี้ยว เพลาขอเหวีย่ ง ขอเหวีย่ ง ฯลฯ
• ตัวเสื้อของตลับลูกปนและเพลนชาฟตแบริ่ง
− การผลิตเกียร เครื่องเกียรและกระปุกเกย
ี ร และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่นๆ
− การผลิตคลัตชและประกับเพลา
103/
− การผลิตลอชวยแรงและพูลเลย
− การผลิตโซที่ใชขอตอ (อารทิคิวเลเต็ดลิงก) ตอกน
ั เปนขอๆ
− การผลิตโซสงกําลัง
ยกเวน
่ ไป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25999
− การผลิตโซอื่นๆ ที่ใชงานทัว
− การผลิตคลัตชแมเหล็กไฟฟา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 29309
− การผลิตสวนประกอบยอยของเครื่องอุปกรณสงกําลัง ซึ่งเปนสวนประกอบของยานยนต หรือ
อากาศยาน ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 29 และ 30 ตามลําดับ
2815 28150 การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่องพนหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเตาเผาไฟฟาและเตาอบไฟฟา
ชนิดใชใ นทางอุตสาหกรรมและตามหองปฏิบัติการ
รวมถึงเตาเผาขยะ
− การผลิตเครื่องพนหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิง
− การผลิตเครื่องทําความรอนใหแกบรรยากาศโดยรอบที่ใชไฟฟา ชนิดติดตั้งถาวร และเครื่องทํา
ความรอนในสระวายน้ําที่ใชไฟฟา
− การผลิตเครื่องอุปกรณทําความรอนในครัวเรือนที่ไมใชไฟฟา ชนิดติดตั้งถาวร ไดแก เครื่องทํา
ความรอนพลังงานแสงอาทิตย เครื่องทําความรอนโดยใชไอน้าํ เครื่องทําความรอนโดยใชน้ํามัน
และเตาเผาและเครื่องอุปกรณทําความรอนที่คลายกัน
− การผลิตเตาเผาไฟฟาชนิดใชในครัวเรือน (เตากระจายความรอน ฮีตปม
 เปนตน) เตากระจาย
ความรอนที่ไมใชไฟฟา ชนิดใชในครัวเรือน
− การผลิตเครื่องเติมเชือเพลิ
้ ง ตะกรับ เครื่องขับขี้เถาที่เปนเครื่องกล เปนตน
ยกเวน
− การผลิตเตาอบชนิดใชในครัวเรือน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 27502
− การผลิตเครื่องทําใหแหงที่ใชในการเกษตร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28250
− การผลิตเตาอบเบเกอรี่ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28250
103/

พลูเลย/ลูกลอ (pulley) คือ เครื่องกลอยางงายประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะเปนลอแบนและมีรองที่ขอบโดยรอบ เพือ่ ใชเชือกหรือโซคลองที่รอง เพื่อใช
ดึงสิ่งของ
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−

−

−

การผลิตเครื่องทําใหแหงที่ใชกับไม เยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง ไดจัดประเภทไว
ในกิจกรรม 28299
การผลิตเครื่องสเตอรรีไลสชนิดใชในทางการแพทย ศัลยกรรม หรือในหองปฏิบัติการ ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 3250
การผลิตเตาเผาชนิดใชในหองปฏิบัติการทางทันตกรรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32502

2816 28160 การผลิตเครื่องอุปกรณที่ใชสําหรับยกและขนยาย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชสําหรับยก ขนยาย บรรทุกหรือขนถาย ทั้งชนิดใชงานดวยมือหรือใช
กําลังขับเคลื่อน
• เครื่องผอนแรงที่ใชลูกรอก เครื่องกวานแบบนอนและแบบตั้ง และแมแรง
• เดอรริก ปนจัน
่ โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได เครื่องขนยายแบบสแตรดเดิล ฯลฯ
• รถใชงาน (เวิรคทรัค) ชนิดใชในโรงงาน ซึ่งจะมีอุปกรณสําหรับยกหรือขนยายติดอยูดวย
หรือไมก็ตาม และจะขับเคลื่อนไดในตัวหรือไมก็ตาม (รวมถึงรถเข็นมือและรถเข็นเล็กมี
ลอเดียวสําหรับบรรทุกของไมหนัก)
• อุปกรณสั่งการเชิงกลและหุน
 ยนตอุตสาหกรรมที่ออกแบบเฉพาะสําหรับใชยก ขนยาย
บรรทุก หรือขนถาย
− การผลิตเครื่องลําเลียง เครื่องเทเลเฟอริก ฯลฯ
− การผลิตลิฟต บันไดเลื่อน และทางเลื่อน
− การผลิตสวนประกอบเฉพาะที่ใชกับเครื่องอุปกรณสําหรับยกและขนยาย
ยกเวน
− การผลิตลิฟตและเครื่องลําเลียงที่ทํางานอยางตอเนื่องสําหรับใชงานใตดิน ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 28240
− การผลิตเครื่องตัก เครื่องขุด และเครื่องตักยายแบบเชิงกล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28240
− การผลิตหุนยนตอุตสาหกรรมที่ทํางานไดหลายอยาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28299
− การผลิตรถเครนหรือรถบรรทุกติดปนจัน
่ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 29109
− การผลิตปนจั่นลอยน้ํา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30110
− การผลิตตูโบกี้ที่ติดปนจัน
่ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30200
− การติดตั้งลิฟต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43299
2817 28170 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใชสํานักงาน (ยกเวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง) ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การผลิตเครื่องคํานวณ
− การผลิตเครื่องบวกเลข เครื่องบันทึกการรบ
ั เงิน
− การผลิตเครื่องคิดเลข ที่เปนชนิดอิเล็กทรอนิกสหรือไมกต
็ าม
− การผลิตเครื่องพิมพดีด

239
การผลิตเครื่องชั่งสําหรับงานไปรษณีย เครื่องจักรที่ใชในการจัดการไปรษณียภณ
ั ฑ (เครื่องสอด
เครื่องปดผนึก และเครื่องพิมพที่อยูซองจดหมาย; เครื่องเปด เครื่องคัด เครื่องสแกนจดหมาย)
เครื่องจัดเรียง
− การผลิตเครื่องจดชวเลข
− การผลิตอุปกรณที่ใชในการเขาเลมชนิดใชในสํานักงาน (เชน พลาสติกหรือเทปที่ใชในการเขาเลม)
− การผลิตเครื่องเขียนเช็ค
− การผลิตเครื่องนับเหรียญและเครื่องหอเหรียญ
− การผลิตเครื่องเหลาดินสอ
− การผลิตเครื่องเย็บกระดาษและเครื่องถอนลวดเย็บ
− การผลิตเครื่องลงคะแนนเสียง
− การผลิตแทนตัดเทป
− การผลิตเครื่องเจาะรู
− การผลิตเครื่องบันทึกการรับเงินที่ทํางานโดยวิธีทางกล
− การผลิตเครื่องทําสําเนา/เครื่องถายเอกสาร
− การผลิตตลับหมึก
− การผลิตกระดานดํา กระดานไวทบอรด และกระดานแสดงเครื่องหมาย
− การผลิตเครื่องบันทึกคําสั่ง/คําพูด
ยกเวน
− การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 2620
−

2818 28180 การผลิตเครื่องมือที่ใชงานดวยมือชนิดใชกําลังขับเคลื่อน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องมือที่ใชงานดวยมือแบบมีมอเตอรที่ใชไฟฟาอยูในตัว หรือแบบมีมอเตอรที่ไมใช
ไฟฟาอยูใ นตัว หรือแบบอัดอากาศ
• เลื่อยวงเดือนหรือเลื่อยแบบชักขึ้นชักลง
• สวานและสวานเจาะปูน/คอนกรีต
• เครื่องขัดทรายขับเคลื่อนดวยกําลังชนิดใชงานดวยมือ
• ที่ตอกตะปูแบบอัดอากาศ
• ที่เย็บ ปนยิงตะปู ปนย้ําหมุดแบบอัดอากาศ
• บัฟเฟอร หัวกลึง
• เครื่องบด กบไสไม
• กรรไกรและคีมเจาะตัด
• ประแจกระแทก
ยกเวน
− การผลิตเครื่องบัดกรีและเครือ
่ งเชื่อมโลหะ ที่ใชไฟฟา ชนิดใชงานดวยมือ ไดจดั ประเภทไวใน
กิจกรรม 27909
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2819

การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใชงานทั่วไป
28191 การผลิตเครื่องทําความเย็น ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตเครื่องจักรทําความเย็นหรือแชแข็งชนิดใชเพื่อวัตถุประสงคทางการคาหรืออุตสาหกรรม
(เชน ตูแ ชเย็น ตูแชแข็ง ฯลฯ) รวมถึงการผลิตชิ้นสวนอุปกรณที่เปนสวนประกอบหลัก
− การผลิตเครื่องปรับอากาศ รวมถึงชนิดใชในยานยนต
− การผลิตพัดลมชนิดใชในงานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
− การผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
− การผลิตเครื่องจักรสําหรับทําอากาศหรือกาซใหเปนของเหลว
− การผลิตพัดลมระบายอากาศใตหลังคา (พัดลมติดหลังคา ลูกหมุนระบายอากาศบนหลังคา ฯลฯ)
ยกเวน
− การผลิตตูเย็น เครื่องทําความเย็นหรือแชแข็งชนิดใชในครัวเรือน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
27501
− การผลิตพัดลมชนิดใชในครัวเรือน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 27502
28199 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใชงานทั่วไป ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตเครื่องชั่ง (ยกเวนเครื่องชั่งที่มีความไวชนิดที่ใชในหองปฏิบัติการ)
่ งชั่งชนิดมีแทน เครื่องชั่งสําหรับชั่งของอยาง
• เครื่องชั่งที่ใชในครัวเรือนและรานคา เครือ
ตอเนื่อง เครื่องชั่งของบนเครื่องลําเลียงอยางตอเนื่อง เครื่องชั่งน้ําหนัก ฯลฯ
− การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณที่ใชกรองของเหลวหรือกาซ หรือทําใหของเหลวหรือกาซ
บริสุทธิ์
− การผลิตอุปกรณสําหรับฉีดพนของเหลวหรือผง ใหพุงเปนลําหรือเปนฝอย
• ปนฉีดพน เครื่องดับเพลิง เครื่องพนทราย เครื่องพนไอน้ํา ฯลฯ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการบรรจุหรือหอหุม
• เครื่องจักรที่ใชในการบรรจุ ปด ผนึก หุม
 ปลอก หรือปดปายสลาก ฯลฯ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการทําความสะอาดขวดหรือทําใหขวดแหง
และเครื่องจักรที่ใชใน
การบรรจุเครื่องดื่มอัดลม
− การผลิตเครื่องจักรโรงงานทีใ
่ ชในการกลั่นหรือการกลั่นลําดับสวนสําหรับการกลั่นปโตรเลียม
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ฯลฯ
− การผลิตเครื่องกําเนิดกาซ
− การผลิตเครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่นๆ ที่ใชลูกกลิ้ง (ยกเวนเครื่องรีดโลหะ และ
เครื่องรีดแกวที่ใชลูกกลิ้ง) เชน เครื่องรีดยางแผน
− การผลิตเครื่องเซ็นตริฟวจ (ยกเวนเครื่องแยกครีมหรือเครื่องทําใหผาแหง)
− การผลิตปะเก็นและแผนกันรั่วที่คลายกัน ทําดวยวัสดุหรือชั้นของวัสดุชนิดเดียวกัน
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การผลิตเครื่องขายสินคาอัตโนมัติ
− การผลิตชิ้นสวนประกอบทีใ
่ ชกับเครื่องจักรที่ใชกับงานทั่วไป
− การผลิตเครื่องวัดระดับ สายวัด และเครื่องมือที่คลายกันที่ใชงานดวยมือ เครื่องมือสอบเทียบ
ของชางเครื่อง (ยกเวนชนิดใชในทางทัศนศาสตร)
− การผลิตเครื่องเชื่อมและเครื่องบัดกรีที่ไมใชไฟฟา
ยกเวน
− การผลิตเครื่องชั่งที่มีความไวชนิดใชในหองปฏิบัติการ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26511
− การผลิตเครื่องเชื่อมและเครื่องบัดกรีที่ใชไฟฟา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 27909
ิ กรรม 28219
− การผลิตเครื่องจักรสําหรับฉีดพนที่ใชในการเกษตร ไดจัดประเภทไวในกจ
− การผลิตเครื่องรีดโลหะหรือเครื่องรีดแกวทีใ
่ ชลูกกลิ้ง และลูกกลิ้งสําหรับเครื่องจักรดังกลาว
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28230 และ 28299 ตามลําดับ
− การผลิตเครื่องทําใหแหงที่ใชในการเกษตร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28250
ไดจดั ประเภทไวใน
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการกรองอาหารหรือทําใหอาหารบริสุทธิ์
กิจกรรม 28250
− การผลิตเครื่องแยกครีม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28250
− การผลิตเครื่องทําใหผาแหงทีใ
่ ชในทางพาณิชยกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28269
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการพิมพสิ่งทอ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28269
−

หมูใหญ 282 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะอยาง
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะอยาง ซึ่งสวนใหญใชงานในกระบวนการ
ผลิตอื่นๆ เชน เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตอาหารหรือสิ่งทอ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการผลิตเครื่องจักรเฉพาะ
สําหรับอุตสาหกรรมอื่นที่ไมใชอุตสาหกรรมการผลิต เชน เครื่องปลอยยานอวกาศ หรืออุปกรณในสวนสนุก
2821

การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเกษตรและการปาไม
28211 การผลิตแทรกเตอรที่ใชในการเกษตร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตแทรกเตอรที่ใชในการเกษตรและการปาไม
− การผลิตแทรกเตอรชนิดคนเดินตาม (พิเดสเตรียนคอนโทรลแทรกเตอร)
ยกเวน
− การผลิตแทรกเตอรที่ใชวิ่งบนถนนสําหรับลากรถกึ่งพวง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 29109
28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใชในการเกษตรและการปาไม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องตัดหญา
− การผลิตรถพวงหรือรถกึ่งพวงที่มีเครื่องบรรทุกหรือขนถายของไดในตัวเอง ที่ออกแบบสําหรับ
ใชในการเกษตร
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การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเกษตร สําหรับการเตรียมดิน การปลูก หรือการใหปุยแกพืช
• เครื่องไถ เครื่องหวานเมล็ด เครื่องขุด เครื่องคราด ฯลฯ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเก็บเกีย
่ วหรือนวด
• เครื่องเก็บเกีย
่ ว เครื่องนวด เครื่องคัด ฯลฯ
− การผลิตเครื่องรีดนม
− การผลิตเครื่องจักรสําหรับฉีดพนที่ใชในการเกษตร
− การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใชในการเกษตร
• เครื่องจักรที่ใชในการเลี้ยงสัตวปก เครื่องจักรที่ใชในการเลี้ยงผึ้ง อุปกรณที่ใชในการเตรียม
อาหารสัตว ฯลฯ
• เครื่องจักรที่ใชในการทําความสะอาด คัด หรือแยกขนาดไข ผลไม ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตเครื่องมือที่ใชงานดวยมือ ที่ไมไดใชกําลังขับเคลื่อน ชนิดใชในการเกษตร
ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 2593
− การผลิตเครื่องลําเลียงสําหรับใชในฟารม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28160
− การผลิตเครื่องมือที่ใชงานดวยมือที่ใชกําลังขับเคลื่อน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28180
− การผลิตเครื่องแยกครีม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28250
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการทําความสะอาด คัด หรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือ
เมล็ดแหงของพืชผักตระกูลถั่ว ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 28250
− การผลิตรถพวงหรือรถกึ่งพวงที่ใชวิ่งบนถนน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 29202
−
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การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือกล
28221 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการขึ้นรูปโลหะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องมือกลสําหรับใชกับงานโลหะ
รวมถึงเครื่องมือกลดังกลาวทีใ่ ชแสงเลเซอร
คลื่นอัลตราโซนิก พลาสมาอารก แมกเนติกพลัส ฯลฯ
− การผลิตเครื่องมือกลสําหรับกลึง เจาะ เซาะ ขึ้นรูป ไส ควาน เจียระไน ฯลฯ
− การผลิตเครื่องมือกลที่ใชในการตอกหรือการอัด
− การผลิตเครื่องตอกรู เครื่องอัดไฮโดรลิก เครื่องหามลอชนิดไฮโดรลิก คอนตก เครื่องตี ฯลฯ
− การผลิตเครื่องดึงเย็น เครื่องทําเกลียวโดยการรีด หรือเครื่องจักรสําหรับใชงานกับลวด
ยกเวน
− การผลิตเครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนไดสําหรับเครื่องมือที่ใชงานดวยมือ หรือสําหรับเครื่องมือกล
(สวาน เครื่องตอกรู แมพิมพทําเกลียวใน กอก เครื่องหมุนขูด เครื่องกลึง ใบเลื่อย ใบมีด ฯลฯ)
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25939
่ ชในการเชื่อมและบัดกรี ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 27909
− การผลิตอุปกรณไฟฟาทีใ
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28229 การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องมือกลที่ใชในงานแปรรูปไม กระดูก หิน ยางแข็ง พลาสติกแข็ง แกว ฯลฯ
รวมถึงการผลิตเครื่องมือกลดังกลาวทีใ่ ชแสงเลเซอร คลื่นอัลตราโซนิก พลาสมาอารก แมกเนติกพลัส ฯลฯ
− การผลิตเครื่องจักรแบบติดตั้งอยูกับที่ สําหรับใชตอกตะปู ตอกลวดเย็บ ติดกาว หรือการประกอบ
อยางอื่น ในงานแปรรูปไม ไมกอก กระดูก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง ฯลฯ
− การผลิตเครื่องเจาะชนิดโรตารีหรือโรตารีเพอรคัสชันแบบติดตั้งอยูกบ
ั ที่ เครื่องจักรสําหรับบรรจุ
เครื่องตอกหมุด เครื่องตัดแผนโลหะ ฯลฯ
− การผลิตเครื่องกดสําหรับการผลิตแผนชิ้นไมอัด และที่คลายคลึงกัน
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชเคลือบ/ชุบโลหะดวยไฟฟา
− การผลิตสวนประกอบหรืออุปกรณประกอบสําหรับเครื่องมือกลที่กลาวมาขางตน เชน หัวจับ
ชิ้นงาน ดิไวดิงกเฮด และอุปกรณเสริมพิเศษอื่นๆ ที่ใชกบั เครื่องมือกล
ยกเวน
− การผลิตเครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนไดสําหรับเครื่องที่ใชงานดวยมือ หรือสําหรับเครื่องมือกล
(สวาน เครื่องตอกรู แมพิมพทําเกลียวใน กอก เครื่องหมุนขูด เครื่องกลึง ใบเลื่อย ใบมีด ฯลฯ)
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25939
− การผลิตหัวแรงและปนบัดกรีที่ใชไฟฟา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 27909
− การผลิตเครื่องมือที่ใชงานดวยมือที่ใชกําลังขับเคลื่อน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28180
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในโรงงานเหล็กหรือโรงหลอเหล็ก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28230
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมืองแรและเหมืองหิน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28240
2823 28230 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานโลหะกรรม ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชกับโลหะรอน
• เตาแปรสภาพ แบบหลออินกอต เบา เครอ
ื่ งหลอ
− การผลิตเครื่องรีดโลหะที่ใชลูกกลิ้งและลูกกลิ้งสําหรับเครื่องจักรดังกลาว
ยกเวน
− การผลิตเครื่องดึงเย็นทีใ
่ ชกับงานโลหะ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28221
− การผลิตหีบแบบหลอและแบบหลอ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 25939
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตแบบหลอ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28299
2824 28240 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมืองแร เหมืองหิน และการกอสราง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตลิฟตและเครื่องลําเลียงที่ทํางานอยางตอเนื่อง ซึง
่ ออกแบบเฉพาะเพื่อใชงานใตดิน
− การผลิตเครื่องจักรทีใ
่ ชในการเจาะควาน ตัด ขุดเจาะ และขุดอุโมงค (อาจจะใชใตดนิ หรือไมกไ็ ด)
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการทําแร โดยการรอน คัด แยก ลาง ยอย ฯลฯ
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การผลิตแทรกเตอรตีนตะขาบและแทรกเตอรที่ใชในการทําเหมืองแร เหมือนหิน และการกอสราง
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการขนยายดิน เชน รถปราบดิน แองเกิลโดเซอร เครื่องเกรด เครื่องขูด
เครื่องเกลี่ย เครื่องตักเชิงกล เครื่องตักยาย ฯลฯ
− การผลิตใบมีดสําหรับรถปราบดินและแองเกิลโดเซอร
− การผลิตรถบรรทุกเททายที่ไมไดออกแบบสําหรับใชบนถนน
− การผลิตเครื่องผสมคอนกรีตหรือมอรทาร
− การผลิตเครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม เครื่องรีด/เกลี่ยมอรทาร เครื่องรีด/เกลี่ยบิทูเมน
เครื่องจักรที่ใชในการแตงผิวหนาคอนกรีต ฯลฯ
− การผลิตแทรกเตอรตีนตะขาบและแทรกเตอรที่ใชในการกอสราง
ยกเวน
− การผลิตเครื่องอุปกรณที่ใชสา
ํ หรับยกและขนยาย ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 28160
− การผลิตแทรกเตอรที่ใชในการเกษตรและการปาไม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28211
− การผลิตรถแทรกเตอรทใ
ี่ ชวงิ่ บนถนนสําหรับลากรถกึ่งพวง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 29109
− การผลิตเครื่องมือกลที่ใชในงานหิน รวมถึงเครื่องจักรที่ใชในการตัดหิน ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 28229
− การผลิตรถผสมปูน/คอนกรีต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 29109
− การผลิตหัวรถจักรและรถรางใชขนของในเหมืองแร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30200
−

2825 28250 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องทําใหแหงที่ใชในการเกษตร
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑนม
• เครื่องแยกครีม
• เครื่องจักรที่ใชในการผลิตนม (เชน เครื่องทําใหเปนเนือ
้ เดียวกัน)
• เครื่องจักรที่ใชในการแปรรูปนม (เชน เครื่องปนแยกเนย เครื่องรีดน้ําจากเนยเหลว และ
เครื่องทําแบบ)
• เครื่องจักรที่ใชทําเนยแข็ง (เชน เครื่องทําใหเปนเนื้อเดียวกัน เครื่องทําแบบ เครื่องอัด)
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมโม-สีเมล็ดธัญพืช
• เครื่องจักรที่ใชในการทําความสะอาด คัด หรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ด
แหงของพืชผักตระกูลถั่ว (เชน เครื่องฝดโดยใชลมเปา รางรอน เครื่องขัดเมล็ดธัญพืช ฯลฯ)
• เครื่องจักรที่ใชผลิตแปงและแปงหยาบ ฯลฯ (เครื่องโม-สีเมล็ดธัญพืช เครื่องปอน เครื่อง
รอน เครื่องขัดรํา เครื่องผสม เครื่องสีขาว เครื่องกะเทาะเปลือกถั่ว)
− การผลิตเครื่องอัด เครื่องคั้น ฯลฯ ที่ใชในการผลิตไวน ไซเดอร น้ําผลไม ฯลฯ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการสกัดหรือปรุงแตงไขมันหรือน้ํามันจากสัตวหรือพืช
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การผลิตเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมเบเกอรี่หรือใชในการผลิตมะกะโรนี สปาเกตตี หรือ
ผลิตภัณฑที่คลายกัน
• เตาอบเบเกอรี่ เครื่องผสมแปง เครื่องแบงแปง เครื่องทําแบบ เครื่องเคกดิพอสซิททิ่ง
เครื่องฝาน ฯลฯ
− การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการแปรรูปอาหาร
เครื่องจักรที่ใชในการผลิตน้ําตาล;
• เครื่องจักรที่ใชผลิตลูกกวาด โกโกหรือช็อกโกแลต;
เครื่องจักรที่ใชในการทําเบียร; เครื่องจักรที่ใชในการแปรรูปเนื้อสัตวหรือสัตวปก เลี้ยง;
เครื่องจักรที่ใชในการปรุงแตงผลไม ผลไมเปลือกแข็ง (นัท) หรือพืชผัก; เครื่องจักรที่ใช
ในการปรุงแตงอาหารจําพวกปลา กุง หอย หรืออาหารทะเลอื่นๆ
• เครื่องจักรที่ใชในการกรองหรือทําใหบริสุทธิ์
• เครื่องจักรอื่นๆ สําหรับงานอุตสาหกรรมสําหรับการปรุงแตง หรือการผลิตอาหารหรือ
เครื่องดื่ม
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเตรียมยาสูบและทําบุหรี่หรือซิการ หรือสําหรับทํายาเสน ยาฉุน
หรือยานัตถุ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการปรุงแตงอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร
ยกเวน
− การผลิตเครื่องฉายรังสีอาหารและนม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26600
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการบรรจุ หอหุม และชั่งน้ําหนัก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28199
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการทําความสะอาด คัด หรือแยกขนาดไข ผลไม หรือผลิตผลอื่นๆ
ทางการเกษตร (ยกเวน เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช และเมล็ดแหงของพืชผักตระกูลถั่ว) ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 28219
−

2826

การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตสิง่ ทอ เสื้อผา เครื่องแตงกาย และเครื่องหนัง
28261 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเตรียม ปน ทอ และถักนิตสิ่งทอ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตสิ่งทอ
• เครื่องจักรที่ใชในการเตรียม ผลิต อัดรีด ดึง ทําใหเกิดผิวสัมผัส หรือตัดเสนใยสิ่งทอ วัสดุสิ่ง
ทอ หรือดายสิ่งทอประดิษฐ
• เครื่องจักรที่ใชในการเตรียมเสนใยสิ่งทอ เชน เครื่องหีบฝาย เครื่องเปดเบลฝาย เครื่อง
ตะกุยเศษเสนใยหรือผา เครื่องกระจายฝาย เครื่องขจัดสิ่งสกปรกจากขนสัตว เครื่องฟอกลาง
ขนสัตว เครื่องหวี เครื่องสางใย เครื่องรีดเพือ่ จัดขนาด ฯลฯ
• เครื่องปนดาย เครื่องผลิตเสนดาย (เชน เครื่องกรอทําเข็ด เครื่องขึ้นเสนดายยืน และ
เครื่องจักรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ) รวมถึงเครื่องทอผาและเครื่องทอมือ
• เครื่องถักนิต เครื่องจักรถักตาขายแบบผูกปม ผาทูลล ผาลูกไม แถบถักแบบเปย ฯลฯ
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การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณที่เปนเครื่องชวยสําหรับใชงานรวมกับเครือ่ งจักรทีใ่ ชในการผลิต
สิ่งทอ
• เครื่องทอผาระบบดอบบี้ เครื่องทอผาระบบแจ็กการด อุปกรณปองกันอันตรายจากการ
เคลื่อนไหวของเครื่องจักรชนิดหยุดอัตโนมัติ กลไกเปลี่ยนกระสวยพุง แกนปนดายและ
กระสวยพุง ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตบัตรที่ทําจากกระดาษหรือกระดาษแข็งสําหรับใชกับเครื่องพิมพระบบแจ็กการด ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 1709
−

28269 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใชในการผลิตสิง่ ทอ เครื่องแตงกาย และเครื่องหนัง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการพิมพสิ่งทอ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตผา
• เครื่องจักรที่ใชในการลาง ฟอก ยอม ตกแตง แตงสําเร็จ เคลือบ หรืออาบซึมผาสิ่งทอ
• เครื่องจักรที่ใชในการมวนผา คลี่ผา พับผา ตัดผา หรือตัดแบบซิกแซ็กที่ใชกับผาสิ่งทอ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการซักรีด
• เครื่องรีดผา รวมถึงเครื่องอัดแบบฟวซิ่ง
• เครื่องซักผาและเครื่องทําใหผาแหงทีใ่ ชในทางพาณิชยกรรม
• เครื่องซักแหง
− การผลิตเครื่องจักรสําหรับเย็บ หัวจักรเย็บ และเข็มจักร (ซึ่งอาจจะใชในครัวเรือนหรือไมกต
็ าม)
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตและตกแตงสักหลาดหรือผาไมทอ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการแปรรูปหนัง
• เครื่องจักรที่ใชในการเตรียม ฟอก หรือตกแตงหนังดิบหรือหนังฟอก
• เครื่องจักรที่ใชในการทําหรือซอมรองเทาหรือของอื่นที่ทําจากหนังดิบ หนังฟอก หรือขนสัตว
ยกเวน
− การผลิตเครื่องซักผาและเครื่องทําใหผาแหงชนิดใชในครัวเรือน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม
27501
− การผลิตเครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 28199
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเขาเลมหนังสือ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28299
2829

การผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะอยางอื่นๆ
28291 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตเยื่อกระดาษ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตของที่ทําจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง
− การผลิตเครื่องทําใหแหงที่ใชกับเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง
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28292 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตพลาสติกและยาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตยางออนหรือพลาสติกออนหรือสําหรับผลิตผลิตภัณฑของ
วัสดุเหลานี้
• เครื่องอัดรีด เครื่องหลอแบบ เครื่องทํายางนอกชนิดอัดลม หรือเครื่องหลอดอกใหมของ
ยางนอกชนิดอัดลม และเครื่องจักรอื่นๆ สําหรับทําผลิตภัณฑยางหรือพลาสติกเฉพาะอยาง
28299 การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานเฉพาะอยางอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องทําใหแหงที่ใชกับไม
− การผลิตเครื่องพิมพแ
 ละเครื่องจักรที่ใชในการเขาเลมหนังสือ และเครื่องจักรที่เปนเครื่องชวย
สําหรับการพิมพบนวัสดุตางๆ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตกระเบื้อง อิฐ เซรามิก ทอ กราไฟตอิเล็กโทรด ชอลกที่ใช
เขียนกระดานดํา ฯลฯ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตแบบหลอ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตสารกึ่งตัวนํา
− การผลิตหุนยนตอุตสาหกรรมที่ทํางานไดหลายอยางสําหรับใชในงานเฉพาะอยาง
− การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในงานเฉพาะอยาง
• เครื่องจักรที่ใชในการประกอบหลอดไฟ หลอด (วาลว) หรือหลอดไฟที่เปนหลอดแกว ซึ่ง
ใชทางไฟฟาหรือทางอิเล็กทรอนิกส
• เครื่องจักรที่ใชในการผลิตหรือแปรรูปรอนของแกวหรือเครื่องแกว ใยแกวหรือดายแกว
• เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณที่ใชในการแยกไอโซโทป
− การผลิตอุปกรณกําหนดแนวยางและวัดหาความสมดุลยาง อุปกรณวัดหาความสมดุล (ยกเวน
อุปกรณตั้งศูนยถวงลอรถยนต)
− การผลิตระบบหยอดจาระบีสว
 นกลาง
− การผลิตเครื่องปลอยยานอวกาศ เครื่องดีดสงเครื่องบิน และอุปกรณทเี่ กี่ยวของ
ิ่ อัตโนมัติ (เชน เครื่องตั้งพิน)
− การผลิตเครื่องอุปกรณโบวลง
− การผลิตมาหมุน ชิงชา เครื่องเลนยิงเปา และเครื่องเลนอื่นๆ ในสวนสนุก
ยกเวน
− การผลิตเครื่องใชในครัวเรือน ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอ ย 2750
− การผลิตเครื่องทําสําเนา/เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 28170
− การผลิตเครื่องมือกลที่ใชในงานแปรรูปยางแข็ง พลาสติกแข็ง หรือแกว ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 28229
− การผลิตแบบหลออินกอต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28230
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หมวดยอย 29 การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งพวง
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตยานยนตสําหรับขนสงผูโดยสารหรือสินคา รวมถึงการผลิตชิ้นสวน
และอุปกรณเสริม และการผลิตรถพวงและรถกึ่งพวง
ยกเวน
 อย 4520
− การบํารุงรักษาและการซอมยานยนตที่ผลิตในหมวดยอยนี้ ไดจัดประเภทไวในหมูย
หมูใหญ 291 การผลิตยานยนต
2910

การผลิตยานยนต
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิต/ประกอบยานยนตเพื่อการโดยสารและเพื่อการขนสงสินคาทุกชนิด
(ยกเวนรถพวงและรถกึ่งพวง) รวมถึงเครื่องยนตของยานยนต
ยกเวน
− การผลิตเครื่องอุปกรณใหแสงสวางสําหรับยานยนต ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 2740
− การผลิตลูกสูบ วงแหวนลูกสูบ และคารบูเรเตอร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28110
− การผลิตตัวถังยานยนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 29201
− การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมสําหรับยานยนต ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2930
− การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับยานยนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 29302
− การบํารุงรักษา ซอม และดัดแปลงยานยนต ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ย 4520
29101 การผลิตเครื่องยนตสําหรับยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องยนตสําหรับยานยนต
− การผลิตแชสซีสที่มีเครื่องยนตติดตั้ง
− การนําเครื่องยนตเกาของยานยนตมาปรับปรุงใหเปนเครื่องยนตใหม
29102 การผลิตรถยนตสวนบุคคล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิต/ประกอบรถยนตสวนบุคคล
29103 การผลิตรถกระบะ 1 ตัน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิต/ประกอบรถกระบะ 1 ตัน รวมถึงรถยนตนั่งทีม
่ ีกระบะและรถยนตนั่งกึ่งบรรทุก
29104 การผลิตยานยนตอื่นๆ ที่ใชเพื่อการโดยสาร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิต/ประกอบรถตู รถบัส และรถโคช
29109 การผลิตยานยนตอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิต/ประกอบยานยนตที่ใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ
• รถกระบะมากกวา 1 ตัน รถบรรทุก 6 ลอ รถบรรทุก 10 ลอ ฯลฯ
• รถแลนบนหิมะ รถที่ใชในสนามกอลฟ ยานยนตสะเทินน้ําสะเทินบก
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•
•
•
•

รถดับเพลิง รถกวาดถนน รถหองสมุดเคลื่อนที่ รถหุมเกราะ
รถผสมปูน/คอนกรีต รถเครนหรือรถบรรทุกติดปนจัน่
รถแทรกเตอรที่ใชวิ่งบนถนนสําหรับลากรถกึ่งพวง
รถเอทีวี (ATV) รถโกคารท และรถที่คลายกัน รวมถึงรถแขง

ยกเวน
− การผลิตแทรกเตอรที่ใชในการเกษตร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28211
− การผลิตแทรกเตอรที่ใชในการกอสรางหรือการทําเหมืองแร ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 28240
− การผลิตรถบรรทุกเททายที่ไมไดออกแบบสําหรับใชบนถนน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 28240
− การผลิตรถถังและยานยนตตอ
 สูทางทหารอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30400
หมูใหญ 292 การผลิตตัวถังยานยนต การผลิตรถพวงและรถกึ่งพวง
2920

การผลิตตัวถังยานยนต การผลิตรถพวงและรถกึ่งพวง
29201 การผลิตตัวถังยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตตัวถังยานยนตทุกชนิด รวมถึงแคปสําหรับยานยนต
− การประกอบตัวถังยานยนต รถพวง และรถกึ่งพวงทุกชนิด
ยกเวน
− การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมตัวถังสําหรับยานยนต ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ย 2930
29202 การผลิตรถพวงและรถกึ่งพวง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตรถพวงและรถกึ่งพวง
• สําหรับขนสงสินคา เชน รถบรรทุกของเหลวหรือกาซ (tanker) รถพวงขนถาย ฯลฯ
• สําหรับขนสงผูโดยสาร เชน รถพวงกองคาราวาน
ยกเวน
− การผลิตรถพวงและรถกึ่งพวง ที่ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับใชในการเกษตร
ไดจดั ประเภท
ไวในกิจกรรม 28219
− การผลิตรถเทียมลากโดยสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30990
29203 การผลิตตูคอนเทนเนอร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตตูคอนเทนเนอรที่ใชสําหรับการขนสงไดหลายวิธี เชน ทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ํา ฯลฯ

หมูใหญ 293 การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมสําหรับยานยนต
2930

การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมสําหรับยานยนต
29301 การผลิตที่นงั่ ภายในยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตที่นั่งภายในยานยนต
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ยกเวน
− การผลิตที่นั่งสําหรับรถไฟ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30200
− การผลิตที่นั่งสําหรับอากาศยาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30300
29302 การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับยานยนต
• ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่นๆ ที่ใชสําหรับยานยนต
• หัวเทียน แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม แมกนีติกฟลายวีล จานจายไฟ รวมถึง
คอยลจุดระเบิด
• สตารตเตอรมอเตอรและที่เปนทั้งสตารตเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา
อื่นๆ และเครือ่ งอุปกรณอื่นๆ (โกลวปลั๊ก คัทเอาท ไดนาโม)
• เครื่องปดน้ําฝน เครื่องละลายน้ําแข็ง และเครื่องกําจัดฝาที่ใชกับยานยนต
• ระบบหนาตางและประตูไฟฟา
ชิ้นสวนเกจที่ซื้อมาเพื่อประกอบเปนแผงหนาปดรถยนต
อุปกรณปรับระดับแรงดันไฟฟา ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตแบตเตอรี่สําหรับยานยนต ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 27200
ั ประเภทไวในหมูย อย 2740
− การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวางที่ใชกับยานยนต ไดจด
29309 การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมอื่นๆ สําหรับยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมอื่นๆ สําหรับยานยนต
• เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย ประตู กันชน
• เบรก กระปุกเกียร เพลา คลัตช ลอ โชคอับของระบบกันสะเทือน
• หมอน้ํา หมอพัก ทอไอเสีย เครื่องกรองไอเสีย พวงมาลัย แกนพวงมาลัยและกระปุก
เกียรพวงมาลัย ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตยางรถยนต ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2211
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
− การผลิตทอออนและสายพานที่ทําจากยาง และผลิตภัณฑยางอื่นๆ
2219
ไดจัดประเภท
− การผลิตทอออนและสายพานที่ทําจากพลาสติก และผลิตภัณฑพลาสติกอื่นๆ
ไวในหมูใ หญ 222
− การผลิตลูกสูบ วงแหวนลูกสูบ และคาบูเรเตอร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28110
− การผลิตเครื่องสูบชนิดใชสําหรับยานยนตและเครื่องยนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28131
 ย 4520
− การบํารุงรักษา ซอม และดัดแปลงยานยนต ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
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หมวดยอย 30 การผลิตอุปกรณขนสงอื่นๆ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตอุปกรณขนสง เชน การตอเรือและการผลิตเรือ การสรางตูรถไฟ
และหัวรถจักร อากาศยานและยานอวกาศ และการผลิตชิ้นสวนของสิ่งดังกลาว
หมูใหญ 301 การตอเรือ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การตอเรือและสิ่งกอสรางลอยน้ําอื่นๆ เพื่อการขนสงและเพื่อการพาณิชยอนื่ ๆ
รวมถึงเพื่อการกีฬาและการนันทนาการ
3011 30110 การตอเรือใหญและสิ่งกอสรางลอยน้ํา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การตอเรือที่ใชในการพาณิชย
• เรือโดยสาร เรือขามฟาก เรือขนสงสินคา เรือบรรทุกของเหลวหรือกาซ เรือลากจูง ฯลฯ
− การตอเรือรบ
− การตอเรือประมงและเรือที่ใชเปนโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑประมงในทะเล
− การสรางยานเบาะอากาศ (ยกเวนชนิดใชเพื่อการนันทนาการ)
− การผลิตชิ้นสวนที่เปนสวนประกอบหลักของเรือ
− การกอสรางแทนขุดเจาะแบบลอยน้ําหรือแบบใตน้ํา
− การกอสรางสิ่งกอสรางลอยน้ํา
• อูลอยน้ํา โปะ ทํานบกั้นน้ํา แพหรือโปะสําหรับขึ้น-ลงเรือ ทุนลอยน้ํา แท็งกแบบลอยน้ํา
เรือทองแบน เรือลําเลียง ปนจั่นลอยน้ํา แพชนิดพองลมทีไ่ มไดใชเพื่อการนันทนาการ ฯลฯ
− การผลิตชิ้นสวนที่เปนสวนประกอบหลักของสิ่งกอสรางลอยน้ํา
ยกเวน
− การผลิตสวนประกอบเรือ นอกจากสวนประกอบหลักของตัวเรือ
• การผลิตใบเรือ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13922
• การผลิตใบพัด/ใบจักรเรือ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25999
• การผลิตสมอเรือที่ทําจากเหล็กหรือเหล็กกลา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25999
• การผลิตเครื่องยนตเรือ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 28110
− การผลิตเครื่องอุปกรณเดินเรือ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26511
− การผลิตอุปกรณใหแสงสวางสําหรับเรือ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2740
− การผลิตยานยนตสะเทินน้ําสะเทินบก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 29109
− การผลิตเรือหรือแพชนิดพองลม ที่ใชเพื่อความสําราญ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30120
− การซอมและบํารุงรักษาเรือและสิ่งกอสรางลอยน้ํา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 33151
− การรื้อ/แยกชิน
้ สวนเรือ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 38300
− การติดตั้งภายในเรือ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4330
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3012 30120 การตอเรือที่ใชเพื่อความสําราญและการกีฬา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเรือและแพชนิดพองลม
− การตอเรือใบที่มีหรือไมมีมอเตอรชวย
− การตอเรือยนต
− การตอยานเบาะอากาศ ชนิดที่ใชเพื่อการนันทนาการ
− การผลิตเรือสวนตัว
− การผลิตเรืออื่นๆ ที่ใชเพื่อความสําราญและการกีฬา
• เรือแคนนู เรือบดที่ทําดวยหนังแมวน้ํา (Kayak) เรือพาย เรือกรรเชียง
ยกเวน
− การผลิตสวนประกอบเรือทีใ
่ ชเพื่อความสําราญและการกีฬา
• การผลิตใบเรือ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13922
• การผลิตใบพัด/ใบจักรเรือ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25999
ั ประเภทไวในกิจกรรม 28110
• การผลิตเครื่องยนตเรือ ไดจด
− การผลิตกระดานเลนวินดเซิรฟและกระดานโตคลื่น ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32302
่ ชเพื่อความสําราญ ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 33151
− การบํารุงรักษา ซอม หรือดัดแปลงเรือ ทีใ
หมูใหญ 302 การผลิตหัวรถจักรและตูสําหรับขนสงทางรถไฟและรถราง
3020 30200 การผลิตหัวรถจักรและตูสําหรับขนสงทางรถไฟและรถราง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตหัวรถจักรชนิดไฟฟา ดีเซล ไอน้ํา และชนิดอืน
่ ๆ
− การผลิตตูโดยสาร ตูสินคา และกระบะที่เดินบนรางรถไฟหรือรถราง และยานซอมบํารุงหรือ
ใหบริการบนทางรถไฟหรือรถราง ชนิดขับเคลื่อนไดในตัว
− รถที่เดินบนรางรถไฟหรือรถรางที่ไมใชชนิดขับเคลื่อนไดในตัว
• ตูโดยสาร ตูสินคา แท็งกบรรทุก ตูสินคาชนิดทึบและโปรงที่ถายสินคาไดในตัว ตูรถ
ชนิดใชเปนโรงซอมเคลื่อนที่ ตูโบกี้ที่ติดปน จั่น ตูสัมภาระ ฯลฯ
− การผลิตสวนประกอบเฉพาะของหัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง หรือรถที่เดินบนราง
• โบกี้ เพลา และลอ; เบรกและสวนประกอบของเบรก; ตะขอและอุปกรณตอพวง กันชน
และสวนประกอบของกันชน; เครื่องลดแรงสะเทือนของตัวรถ; โครงรถพวงและโครงหัว
รถจักร; ตัวรถ; ชองทางเดินเชื่อมระหวางโบกี้ ฯลฯ
− การผลิตเครื่องอุปกรณกลและเครื่องกลไฟฟา สําหรับใหสัญญาณ ใหความปลอดภัย และ
ควบคุมการจราจร สําหรับทางรถไฟ ทางรถราง เสนทางน้ําภายในประเทศ ถนน สถานที่
จอดรถ สนามบิน ฯลฯ
− การผลิตหัวรถจักรและรถรางใชขนของในเหมืองแร
− การผลิตที่นั่งสําหรับรถไฟ
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ยกเวน
− การผลิตรางรถไฟที่ยังไมไดประกอบ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 24109
ไดจดั ประเภทไวใน
− การผลิตสิ่งติดตั้งถาวรสําหรับรางรถไฟหรือรางรถรางที่ประกอบแลว
กิจกรรม 25999
− การผลิตมอเตอรไฟฟา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 27101
− การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับใหสัญญาณ ใหความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจร ไดจด
ั
ประเภทไวในกิจกรรม 27902
− การผลิตเครื่องยนตและเครื่องกังหัน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 28110
หมูใหญ 303 การผลิตอากาศยาน ยานอวกาศ และเครื่องจักรที่เกี่ยวของ
3030 30300 การผลิตอากาศยาน ยานอวกาศ และเครื่องจักรที่เกี่ยวของ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องบินเพื่อขนสงสินคาหรือผูโดยสาร เพื่อการปองกันประเทศ เพื่อการกีฬา หรือ
เพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ
− การผลิตเฮลิคอปเตอร
− การผลิตเครื่องบินรอน เครื่องรอน
− การผลิตเรือเหาะ/โพยมยานและบอลลูน
− การผลิตเครื่องฝกการบินภาคพื้นดิน
− การผลิตยานอวกาศและยานปลอยยานอวกาศ ดาวเทียม ยานสํารวจดาวเคราะห สถานีโคจร
กระสวยอวกาศ
− การผลิตขีปนาวุธวิถีโคงขามทวีป
− การยกเครื่องและการเปลี่ยนแปลงอากาศยานหรือเครื่องยนตอากาศยานการผลิตชิ้นสวนและ
อุปกรณเสริมอากาศยาน
• สวนประกอบหลัก เชน ตัวเครื่องบิน ปก ประตู แพนบังคับ ฐานลอ ถังเชื้อเพลิง ฯลฯ
• ใบพัดเครื่องบิน สวนหมุนที่ใชขับเคลื่อนและใบพัดเฮลิคอปเตอร
• มอเตอรและเครื่องยนตชนิดที่ใชกับอากาศยาน
• สวนประกอบของเครื่องกังหันไอพนหรือเครื่องไอพนติดใบพัดสําหรับอากาศยาน
− การผลิตที่นั่งสําหรับอากาศยาน
ยกเวน
− การผลิตรมชูชีพ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 13922
− การผลิตอาวุธและกระสุน ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 2520
− การผลิตอุปกรณสื่อสารสําหรับดาวเทียม ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 2630
่ วกับการบิน ได
− การผลิตเครื่องวัดการทํางานของเครื่องยนตที่ใชกับอากาศยานและอุปกรณเกีย
จัดประเภทไวในกิจกรรม 26511
− การผลิตเครื่องอุปกรณการนํารองในการเดินอากาศ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 26511
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−
−

การผลิตอุปกรณใหแสงสวางสําหรับอากาศยาน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2740
การผลิตสวนประกอบสําหรับจุดระเบิดเชื้อเพลิงของเครื่องยนตและสวนประกอบไฟฟาอื่นๆ
สําหรับเครื่องยนตสันดาปภายใน ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 27909
การผลิตลูกสูบ วงแหวนลูกสูบ และคารบูเรเตอร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28110
การผลิตเครื่องปลอยอากาศยาน แทนปลอยอากาศยาน และอุปกรณที่เกีย่ วของ ไดจดั ประเภท
ไวในกิจกรรม 28299

หมูใหญ 304 การผลิตยานยนตทางการทหารเพื่อใชในการสูรบ
3040 30400 การผลิตยานยนตทางการทหารเพื่อใชในการสูรบ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตรถถัง
− การผลิตยานยนตหุมเกราะสะเทินน้า
ํ สะเทินบกที่ใชในทางทหาร
− การผลิตยานรบอื่นๆ ทางการทหาร
ยกเวน
 อย 2520
− การผลิตอาวุธและกระสุน ไดจัดประเภทไวในหมูย
− การตอเรือรบ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30110
− การผลิตเครื่องบินรบ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30300
หมูใหญ 309 การผลิตอุปกรณขนสง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตอุปกรณขนสง ที่นอกเหนือจากรถยนตและรถที่วิ่งบนราง อุปกรณ
ขนสงทางน้ํา อากาศ หรืออวกาศ และยานยนตทางทหาร
3091

การผลิตจักรยานยนต
30911 การผลิตจักรยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิต/ประกอบจักรยานยนต จักรยานยนตขนาดเล็ก (นอยกวา 50 ซีซี) และรถจักรยานที่
ติดตั้งเครื่องยนตชวย
− การผลิตรถอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตจักรยานยนต เชน รถสามลอเครื่อง รถพวงขาง
รถตุกตุก รถสกายแล็ป
ยกเวน
− การผลิตรถจักรยานสองลอ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30921
− การผลิตรถสําหรับคนพิการ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30922
30912 การผลิตเครื่องยนต ชิน้ สวนและอุปกรณเสริมสําหรับจักรยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
ั จักรยานยนต และรถอืน่ ๆ ทีข่ ับเคลื่อนดวยเครื่องยนตจักรยานยนต
− การผลิตเครื่องยนตชนิดใชกบ
− การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของจักรยานยนต และรถอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
จักรยานยนต
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3092

การผลิตรถจักรยานและรถสําหรับคนพิการ
30921 การผลิตรถจักรยาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตรถจักรยานสองลอและรถจักรยานอื่นๆ ที่ไมขับเคลื่อนดวยมอเตอร รวมถึงรถสามลอ
สงของ รถจักรยานสองลอชนิดนั่งปนมากกวาหนึ่งคน รถจักรยานสองลอและสามลอสําหรับเด็ก
− การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของรถจักรยานสองลอ
ยกเวน
− การผลิตรถจักรยานสองลอที่ติดตั้งมอเตอรชวย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30911
30922 การผลิตรถสําหรับคนพิการ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตรถสําหรับคนพิการ ที่มีมอเตอรหรือไมก็ตาม
− การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของรถสําหรับคนพิการ
− การผลิตรถเข็นเด็ก
ยกเวน
− การผลิตของเลนที่มีลอที่ออกแบบเพื่อขับขี่
รวมถึงรถจักรยานสองลอและสามลอที่ทําจาก
พลาสติก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32401

3099 30990 การผลิตอุปกรณขนสงอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตยานพาหนะชนิดขับเคลื่อนดวยมือ
เชน รถเข็นกระเปาเดินทาง รถเข็นขนาดเล็ก
เลื่อนบรรทุกสําหรับแลนบนหิมะ รถเข็นสําหรับซื้อสินคา ฯลฯ
− การผลิตรถเทียมลากโดยสัตว เชน รถเทียมมาขนาดเล็ก รถเทียมลา รถบรรทุกศพ ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตรถใชงาน (เวิรคทรัค) ชนิดใชในโรงงาน ซึ่งจะมีอุปกรณสําหรับยกหรือขนยายติดอยู
ดวยหรือไมก็ตาม และจะขับเคลื่อนไดในตัวหรือไมก็ตาม (รวมถึงรถเข็นเล็กที่มีลอเดียวสําหรับ
บรรทุกของไมหนัก) ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 28160
− การผลิตรถเข็นที่ตกแตงแลวชนิดใชในรานอาหาร เชน รถเข็นขนมหวาน รถเข็นอาหาร ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 31009
หมวดยอย 31 การผลิตเฟอรนิเจอร
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตเฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของที่ทําจากวัสดุทุกชนิด (ยกเวน
หิน คอนกรีต และเซรามิก) เนื่องจากการผลิตเฟอรนิเจอรลวนแตมขี ั้นตอนของการขึ้นรูปวัสดุและการประกอบ
ชิ้นสวน รวมถึงการตัด การหลอ และการอัดเปนชั้น เหมือนกันไมวาจะใชวัสดุใดก็ตาม ทั้งนี้ยังคํานึงถึงการออกแบบ
เพื่อความสวยงามและคุณภาพในการใชงานเปนสําคัญ
บางขั้นตอนของการผลิตเฟอรนิเจอรอาจมีความคลายคลึงกับขั้นตอนการผลิตในหมวดยอยอื่นๆ
− การตัดและการประกอบเพื่อทําโครงไม
ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 16 (การผลิตไมและ
ผลิตภัณฑจากไม)

256
−

−

การผลิตเฟอรนิเจอรโลหะทีใ่ ชกรรมวิธีการผลิตเชนเดียวกับการผลิตผลิตภัณฑโลหะขึ้นรูป
โดยการรีด ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 25 (การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ)
การผลิตเฟอรนิเจอรพลาสติกถือไดวาเปนกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ถึงแมวาการหลอเฟอรนิเจอร
พลาสติกจะใชกรรมวิธีการผลิตเหมือนกับการหลอผลิตภัณฑพลาสติกอื่นๆ ก็ตาม

หมูใหญ 310 การผลิตเฟอรนิเจอร
3100

การผลิตเฟอรนิเจอร

ในหมูย อยนี้ ไดแก การผลิตเฟอรนิเจอรทุกประเภท ที่ทําจากวัสดุตางๆ (ยกเวน หิน คอนกรีต
หรือเซรามิก) เพื่อใชในสถานที่และวัตถุประสงคตางๆ
ยกเวน
ั ประเภทไวในกิจกรรม 27409
− การผลิตโคมไฟ ไดจด
− การประกอบและการติดตั้งเฟอรนิเจอรเขาชุด ฉากกั้น เฟอรนิเจอรสําหรับเครื่องอุปกรณใน
หองปฏิบัติการ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43301
31001 การผลิตเฟอรนิเจอรไม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเฟอรนิเจอรไมชนิดใชในครัวเรือน (หองครัว หองนอน หองนั่งเลน สนาม ฯลฯ)
สํานักงาน โรงเรียน โบสถ ราน ภัตตาคาร ฯลฯ เชน โตะ เกาอี้ ตูโชวสนิ คา ชั้นวางของ ฯลฯ
ยกเวน
− การตัดและการประกอบเพื่อทําโครงไม ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 16
− การผลิตที่นั่งชนิดใชในรถยนต รถไฟ อากาศยาน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 29301, 30200
และ 30300 ตามลําดับ
− การผลิตเฟอรนิเจอรหวายและไผ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 31009
31002 การผลิตเฟอรนิเจอรโลหะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเฟอรนิเจอรโลหะชนิดใชในครัวเรือน (หองครัว หองนอน หองนั่งเลน สนาม ฯลฯ)
สํานักงาน โรงเรียน โบสถ ราน ภัตตาคาร ฯลฯ เชน โตะ เกาอี้ ตูโชวสนิ คา ชั้นวางของ ฯลฯ
ยกเวน
้ รูป โดยการรีด ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 25
− การผลิตผลิตภัณฑโลหะขึน
 นรถยนต รถไฟ อากาศยาน ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 29301, 30200
− การผลิตที่นั่งชนิดใชใ
และ 30300 ตามลําดับ
31003 การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตฐานรองที่นอน
− การผลิตที่นอน
• ที่นอนที่มีสปริง ยัดไส หรือติดภายในดวยวัสดุใดก็ตาม
• ที่นอนที่ทําจากยางเซลลูลารหรือพลาสติกที่ไมหุม
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ยกเวน
− การผลิตหมอน พูฟฟ เบาะ ผานวม และผานวมขนนก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13921
− การผลิตที่นอนยางชนิดพองลม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22199
31009 การผลิตเฟอรนิเจอรอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเฟอรนิเจอรที่ทําจากหวาย (ทั้งหวายธรรมชาติและหวายเทียม) ไผ ผา หนัง พลาสติก
ฯลฯ ชนิดใชในครัวเรือน (หองครัว หองนอน หองนั่งเลน สนาม ฯลฯ) สํานักงาน โรงเรียน
โบสถ ราน ภัตตาคาร ฯลฯ เชน โตะ เกาอี้ ตูโชวสินคา ชั้นวางของ ฯลฯ
− การผลิตโซฟา เตียงโซฟา และชุดโซฟา
− การหุมเบาะเกาอี้และที่นั่ง
− การตกแตงสําเร็จเฟอรนิเจอร เชน การฉีดพน การทาสี การขัดเงา และการหุมเบาะ
− การผลิตรถเข็นที่ตกแตงแลวชนิดใชในรานอาหาร เชน รถเข็นขนมหวาน รถเข็นอาหาร
ยกเวน
− การผลิตเฟอรนิเจอรที่ทําจากเซรามิก คอนกรีต หรือหิน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23939,
23959 และ 23969 ตามลําดับ
− การผลิตกระดานดํา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28170
− การผลิตที่นั่งชนิดใชในรถยนต
รถไฟ อากาศยาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 29301,
30200 และ 30300 ตามลําดับ
หมวดยอย 32 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตผลิตภัณฑตา งๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น เนื่องจากเปนหมวดยอย
สุดทายของการผลิต ดังนัน้ หลักเกณฑการจัดประเภทหมูใหญ หมูยอ ย และกิจกรรมในหมวดยอยนี้ ไมสามารถ
พิจารณาจากกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช และการใชประโยชนจากผลิตภัณฑที่ผลิตได
หมูใหญ 321 การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย เครื่องประดับอัญมณี และสิ่งของที่เกี่ยวของ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยและของที่ทําจากเพชรพลอยทั้งแทและเทียม
3211

การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยแทและสิ่งของที่เกี่ยวของ
32111 การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยและโลหะมีคา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยที่ทําจากโลหะมีคาหรือหุมดวยโลหะมีคา หรือที่ทําจากรัตนชาติ
หรือกึ่งรัตนชาติ หรือที่ประกอบดวยโลหะมีคาและรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ
− การผลิตสายนาฬิกาและสายรัดขอมือ ที่ทําจากโลหะมีคา
ยกเวน
− การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32120
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32112 การผลิตสิง่ ของเครื่องใชจากเพชรพลอยและโลหะมีคา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเหรียญกษาปณ รวมถึงเหรียญกษาปณที่ใชชําระหนี้ไดต
 ามกฎหมายที่ทําจากโลหะมีคา
หรือไมก็ตาม
− การผลิตเครื่องทองที่ทําจากโลหะมีคาหรือหุมดวยโลหะมีคา
• เครื่องใชบนโตะอาหาร เครื่องใชที่มีลักษณะแบน เครื่องใชที่มีลักษณะกลม ของใชใน
หองน้ํา ของใชในสํานักงานหรือโตะทํางาน ของใชในทางศาสนา ฯลฯ
− การผลิตของที่ใชในทางเทคนิคหรือในหองปฏิบัติการที่ทําจากโลหะมีคา (ยกเวนอุปกรณหรือ
สวนประกอบของของดังกลาว) เชน เบาหลอมโลหะ ชอนที่แพทยใชกดลิ้น ขั้วไฟฟาอาโนด
สําหรับการชุบเคลือบดวยไฟฟา
− การผลิตกลองบุหรี่ที่ทําจากโลหะมีคา
 นบุคคลที่ทําจากโลหะมีคาหรือโลหะที่ไมมีคา
− การแกะสลักผลิตภัณฑสว
ยกเวน
− การผลิตสายนาฬิกาขอมือ ทไ
ี่ มไดทําจากโลหะ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 15121
− การผลิตของที่ทําจากโลหะสามัญชุบดวยโลหะมีคา
ไดจัดประเภทไวในหมูย อยที่เหมาะสม
ของหมวดยอย 25
− การผลิตตัวเรือนนาฬิกา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26521
− การผลิตสายนาฬิกาขอมือ ทีท
่ ําจากโลหะ (ไมใชโลหะมีคา ) ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 32120
32113 การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเจียระไนเพชร
− การผลิตไขมุกที่ตกแตงแลว
รวมถึงการผลิตหินทีม่ ีคุณภาพทีน่ ํามาใชใน
− การผลิตรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ตกแตงแลว
งานอุตสาหกรรม และรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ไดจากการสังเคราะหหรือทําขึ้นใหม
3212 32120 การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวของ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียม
• แหวน กําไล สรอยคอ และเครื่องประดับเพชรพลอยที่คลายกัน ที่ทําจากโลหะสามัญชุบ
ดวยโลหะมีคา
• เครื่องประดับเพชรพลอยที่ประดับดวยหินเทียม เชน หินอัญมณีเทียม เพชรเทียม และ
ของที่คลายกัน
่ ําจากโลหะ (ยกเวนโลหะมีคา)
− การผลิตสายนาฬิกาขอมือทีท
ยกเวน
ั ประเภทไว
− การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย ที่ทําจากโลหะมีคาหรือหุมดวยโลหะมีคา ไดจด
ในกิจกรรม 32111
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−

−

การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยที่มีรัตนชาติเปนสวนประกอบ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
32111
การผลิตสายนาฬิกาขอมือ ทีท่ ําจากโลหะมีคา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32111

หมูใหญ 322 การผลิตเครื่องดนตรี
3220

การผลิตเครื่องดนตรี
32201 การผลิตเครื่องดนตรีไทย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องดนตรีไทยประเภทตางๆ
• เครื่องดีด เชน กระจับป จะเข พิณน้ําเตา
• เครื่องสี เชน ซอดวง ซอสามสาย ซออู
• เครื่องตี เชน กรับ ระนาด ฆอง ฉาบ ฉิ่ง กลอง ตะโพน รํามะนา เปงมาง
• เครื่องเปา เชน ขลุย ป แตร
32209 การผลิตเครื่องดนตรีอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องสาย
− การผลิตเครื่องสายที่มีคียบอรด รวมถึงเปยโนอัตโนมัติ
− การผลิตออรแกนแบบทอลมที่มีคียบอรด
รวมถึงฮารโมเนียมและเครื่องดนตรีที่มีคียบอรดที่
คลายกันแบบมีลิ้นโลหะ
− การผลิตหีบเพลงชักและเครือ
่ งดนตรีที่คลายกัน รวมถึงหีบเพลงเปา
− การผลิตเครื่องดนตรีที่ใชเปา
− การผลิตเครื่องดนตรีที่ใชตห
ี รือเคาะ
− การผลิตเครื่องดนตรีที่ใชไฟฟาใหเกิดเสียง เชน ออรแกน กีตาร
− การผลิตกลองดนตรี ออรแกนที่ใชตามสวนสนุก เครื่องดนตรีชุดนกหวีด ฯลฯ
− การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมของเครื่องดนตรี
• เครื่องใหจังหวะดนตรี สอมเสียง หลอดเปาสําหรับเทียบเสียง บัตร จาน และมวน
สําหรับเครื่องดนตรีอัตโนมัติ ฯลฯ
− การผลิตนกหวีด แตร และอุปกรณอื่นๆ ที่ใหสัญญาณเสียงโดยใชปากเปา
ยกเวน
− การผลิตซ้ําเพลงและวีดิโอจากตนแบบลงบนแผนเสียง เทป ดิสก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
18200
− การผลิตเครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกเทป และอุปกรณที่คลายกัน
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 26402
− การผลิตไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ลําโพง หูฟงชนิดครอบหัว และสวนประกอบที่คลายกัน
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26403
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−
−
−
−

−

การผลิตเครื่องดนตรีไทย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32201
การผลิตเครื่องดนตรีที่เปนของเลน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32409
การซอมออรแกนและเครื่องดนตรีโบราณอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 33190
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรงานเพลง วีดิทัศน และดิสก ที่บันทึกเสียง ไดจดั ประเภทไว
ในกิจกรรม 59202
การปรับเสียงเปยโน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 95294

หมูใหญ 323 การผลิตเครื่องกีฬา
3230

การผลิตเครื่องกีฬา
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตเครื่องกีฬาและอุปกรณกฬี าในรมและกลางแจงที่ทําจากวัสดุทกุ ชนิด
(ยกเวนเครื่องแตงกายและรองเทาที่ใชในการกีฬา)
32301 การผลิตลูกบอลที่ใชในการกีฬา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตลูกบอลชนิดแข็ง ชนิดออน และชนิดพองลม เชน ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ลูก
วอลเลย ฯลฯ
32302 การผลิตกระดานโตคลื่น และเครื่องอุปกรณกีฬาทางน้ํา ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตกระดานเลนวินดเซิรฟและกระดานโตคลื่น
32303 การผลิตอุปกรณกีฬาตกปลา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตอุปกรณที่จําเปนสําหรับกีฬาตกปลา เชน เบ็ด คันเบ็ด รอกมวนสายเบ็ด ฯลฯ
รวมถึงสวิงจับปลา
32309 การผลิตเครื่องกีฬาอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องอุปกรณกฬ
ี ากลางแจงและในรม ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
• แร็กเกต ไมแบดมินตัน และไมกอลฟ
• อุปกรณสําหรับเลนสกี เชน เสาสกี รองเทาสกี
• อุปกรณที่จําเปนสําหรับการลาสัตว ปนเขา ฯลฯ
• ถุงมือที่ใชในการเลนกีฬาและเครื่องสวมศีรษะที่ใชในการเลนกีฬา
• รองเทาสเก็ตน้าํ แข็งและรองเทาสเก็ตลูกลอ
• คันธนูและธนู
• อุปกรณสําหรับโรงยิม ศูนยฟตเนส หรืออุปกรณกฬ
ี า
ยกเวน
− การผลิตใบเรือ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13922
− การผลิตชุดกีฬา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 14115
− การผลิตอานและเครื่องลากเทียมสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 15122
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−
−
−
−
−
−

−
−
−

การผลิตแสและแสขี่มา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 15122
การผลิตรองเทากีฬา ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 15204
การผลิตอาวุธและกระสุนทีใ่ ชในการกีฬา ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 2520
การผลิตที่ยกน้ําหนักโลหะสําหรับใชในกีฬายกน้ําหนัก ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 25999
การผลิตเครื่องอุปกรณโบลิ่งอัตโนมัติ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 28299
การผลิตยานยนตที่ใชในการกีฬา นอกจากเลื่อนสําหรับไถลตามหิมะและสิ่งที่คลายกัน ไดจดั
ประเภทไวในหมูยอยทีเ่ หมาะสมของหมวดยอย 29 และ 30
การตอเรือ ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 301
การผลิตโตะบิลเลียด ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 32409
การผลิตที่อุดหูและอุดเสียง (เชน สําหรับวายน้ําและปองกันเสียง) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
32903

หมูใหญ 324 การผลิตเกมและของเลน
3240

การผลิตเกมและของเลน
ในหมูย อยนีไ้ ดแก การผลิตตุกตา ของเลน และเกม (รวมถึงเกมอิเล็กทรอนิกส) หุน จําลอง/ของเลน
จําลองยอขนาด และยานยนตสําหรับเด็ก (ยกเวนรถจักรยานสองลอและสามลอที่ทําจากโลหะ)
32401 การผลิตของเลนที่มีลอ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตของเลนที่มีลอซึ่งออกแบบเพื่อขับขี่ เชน รถเด็กหัดเดิน รถเข็นตุกตา ฯลฯ
รวมถึง
รถจักรยานสองลอและสามลอที่ทําจากพลาสติก
ยกเวน
− การผลิตรถจักรยานสองลอและสามลอสําหรับเด็ก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 30921
32402 การผลิตตุกตา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตตุกตา และเครื่องแตงกาย สวนประกอบ และอุปกรณประกอบของตุกตา
− การผลิตตุกตาหุนจําลอง (action figure)
− การผลิตตุกตากระดาษ
− การผลิตตุกตาของเลนที่เปนรูปสัตว
32409 การผลิตเกมและของเลนอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเครื่องดนตรีที่เปนของเลน
− การผลิตไพ
− การผลิตเกมกระดานและเกมที่คลายกัน
− การผลิตเกมอิเล็กทรอนิกส เชน หมากรุก เกมสบอย ฯลฯ
− การผลิตหุนจําลองยอขนาดและหุนจําลองที่คลายกันเพื่อการนันทนาการ เชน รถไฟฟา ชุด
สิ่งกอสราง ฯลฯ

262
การผลิตเกมชนิดหยอดเหรียญ บิลเลียด โตะพิเศษสําหรับเกมคาสิโน ฯลฯ
− การผลิตของสําหรับสวนสนุกขนาดเล็ก เกมสําหรับเลนบนโตะหรือในหองนั่งเลน
− การผลิตเกมปริศนาและของที่คลายกัน
− การผลิตของเลนไม
ยกเวน
− การผลิตเครื่องเลนวีดิโอเกม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26409
− การจัดทํา/พัฒนาซอฟตแวรสา
ํ เร็จรูปและโปรแกรมคอมพิวเตอรตามวัตถุประสงคของผูใชสําหรับ
ใชกับเครื่องเลนวีดิโอเกม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 58201 และ 62012 ตามลําดับ
−

หมูใหญ 325 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณในทางการแพทยและทางทันตกรรม
3250

การผลิตเครื่องมือและอุปกรณในทางการแพทยและทางทันตกรรม
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตเครื่องอุปกรณในหองปฏิบัติการ เครื่องมือทางการแพทย เครื่องมอื
เครื่องใช และอุปกรณทางศัลยกรรม อุปกรณและของใชทางทันตกรรม เครื่องใช วัสดุ และ
อุปกรณทางทันตกรรมจัดฟน เครื่องใชเกี่ยวกับฟนปลอม รวมถึงการผลิตเฟอรนิเจอรที่ใชในทาง
การแพทย ทางทันตกรรม และที่คลายกัน ซึง่ มีลักษณะเฉพาะที่เพิ่มขึ้นเพือ่ เปนตัวกําหนดวัตถุประสงค
ของผลิตภัณฑ เชน เกาอี้ทนั ตกรรมที่ติดระบบไฮโดรลิก
32501 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณในทางการแพทย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตแผนคลุมผาตัด ดายและผาปลอดเชื้อ
− การผลิตเครื่องลาง/ทําความสะอาดดวยระบบอัลตราโซนิกส ที่ใชในหองปฏิบัติการทางการแพทย
− การผลิตเครื่องฆาเชื้อที่ใชในหองปฏิบัติการ
− การผลิตเครื่องอุปกรณสําหรับกลั่นที่ใชในหองปฏิบัติการ เครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuges) ที่
ใชในหองปฏิบัติการ
− การผลิตเฟอรนิเจอรที่ใชในทางการแพทย ศัลยกรรม หรือสัตวแพทย เชน เตียงผาตัด เตียง
ตรวจโรค เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณกล
104/
− การผลิตแผนยึดกระดูกและหมุดเกลียว หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แคนูลา
ฯลฯ
− การผลิตอุปกรณเกีย
่ วกับศัลยกรรมกระดูกและสิ่งใสเทียม
− การผลิตลูกตาแกว
− การผลิตเทอรโมมิเตอรที่ใชในทางการแพทย
− การผลิตสินคาเกี่ยวกับนัยนตา แวนตา แวนตากันแดด เลนสแวนตาตามใบสั่งแพทย แวนตา
นิรภัย คอนแทกเลนส

104/

แคนูลา (cannulae) คือ ทอกลวงสําหรับสอดเขาในไปในโพรงรางกาย เพื่อนําของเหลวเขา/ออกจากรางกาย
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ยกเวน
− การผลิตผาพันแผล แผน/ผาสําลีอาบซึม ชนิดใชในทางการแพทย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
21001
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
− การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาทางการแพทยและทางกายภาพบําบัด
26600
− การผลิตเลนสและกระจกทีใ
่ ชในเชิงทัศนศาสตร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 26701
− การผลิตเครื่องลาง/ทําความสะอาดดวยระบบอัลตราโซนิกส
(ยกเวนที่ใชในหองปฏิบัติการ
และใชในทางทันตกรรม) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 27909
− การผลิตรถสําหรับคนพิการ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30922
− การผลิตเครื่องลาง/ทําความสะอาดดวยระบบอัลตราโซนิกสที่ใชในทางทันตกรรม ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 32502
32502 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณในทางทันตกรรม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตวัสดุอุดฟนและซีเมนตทันตกรรม (ยกเวนกาวยึดฟนปลอม) ไขที่ใชทางทันตกรรม
และสิ่งปรุงแตงทางทันตกรรมซึ่งมีปลาสเตอรอื่นๆ
− การผลิตซีเมนตที่ใชเสริมกระดูก
− การผลิตเตาเผาที่ใชในหองปฏิบัติการทันตกรรม
− การผลิตเครื่องมือทางทันตกรรม เชน เกาอี้ทันตกรรมทีม
่ ีเครื่องอุปกรณทันตกรรมประกอบอยู
เครื่องลาง/ทําความสะอาดดวยระบบอัลตราโซนิกสทใี่ ชในทางทันตกรรม ฯลฯ
− การผลิตฟนปลอม แผนเชื่อม (บริดจ) ฯลฯ ที่ผลิตขึ้นในหองปฏิบัติการทางทันตกรรม
ยกเวน
− การผลิตกาวยึดฟนปลอม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20232
− การผลิตเครื่องลาง/ทําความสะอาดดวยระบบอัลตราโซนิกส
(ยกเวนที่ใชในหองปฏิบัติการ
และทางทันตกรรม) ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 27909
− การผลิตเครื่องลาง/ทําความสะอาดดวยระบบอัลตราโซนิกสที่ใชในหองปฏิบัติการทางการแพทย
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32501
หมูใหญ 329 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
3290

การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
32901 การผลิตไมกวาดและแปรง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตไมกวาดและแปรง รวมถึงแปรงที่เปนสวนประกอบของเครื่องจักร เครื่องกวาดพื้นที่
ใชงานดวยมือ ไมถูพื้น และไมปดฝุนทําดวยขนสัตวปก ; แปรงและลูกกลิ้งสําหรับทาสี; ไม
หุมยางหรือทําดวยยางสําหรับกวาดน้ํา/ไมเช็ดกระจกที่ใชงานดวยมือ ฯลฯ
− การผลิตแปรงขัดรองเทาและแปรงปดฝุนเสื้อผา
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32902 การผลิตอุปกรณเครื่องเขียน ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตปากกาและดินสอทุกชนิด
− การผลิตไสดินสอ
− การผลิตตราประทับวันที่ ตราผนึก หรือตราประทับเลขที่ อุปกรณสําหรับพิมพหรือทําลายนูน
บนปายที่ใชงานดวยมือ ชุดเครื่องใชในการพิมพดว ยมือ ผาหมึกเครื่องพิมพดดี และแทน
ประทับตรา
ยกเวน
− การผลิตกระดาษสําหรับเขียน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 17092
32903 การผลิตเครื่องอุปกรณดา นความปลอดภัย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเสื้อผาปองกันภัยและปองกันไฟ
− การผลิตเข็มขัด/สายรัดนิรภัยสําหรับชางติดตั้งซอมแซมโทรศัพท และเข็มขัด/สายรัดอื่นๆ ที่ใช
ในทางวิชาชีพ
− การผลิตเครื่องชวยชีวิตที่ทําจากไมกอก
− การผลิตหมวกและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยสวนบุคคลอื่นๆ
ที่ทําจากพลาสติกแข็ง (เชน
หมวกนิรภัยสําหรับนักกีฬา)
− การผลิตชุดปองกันอัคคีภย
ั
− การผลิตเครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัยและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยสวนบุคคลอื่นๆ ที่
ทําจากโลหะ
− การผลิตที่อุดหูและอุดเสียง (เชน สําหรับวายน้ําและปองกันเสียง)
− การผลิตหนากากปองกันกาซ
ยกเวน
− การผลิตเครื่องสวมศีรษะที่ทา
ํ จากพลาสติก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22299
32904 การผลิตดอกไมและตนไมประดิษฐ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดอกไม ผลไม ใบไม และตนไมประดิษฐ ที่ทําจากวัสดุชนิดตางๆ เชน สิ่งทอ พลาสติก
ยาง ดินหอม ฯลฯ
− การผลิตพวงหรีดและตะกราดอกไมประดิษฐ รวมถึงการรอยพวงมาลัยดอกไมสด
ยกเวน
ไดจัด
− กิจกรรมการจัดพวงหรีดและตะกราดอกไมสดที่ดําเนินการในกิจกรรมการขายดอกไม
ประเภทไวในกิจกรรมการขาย
32909 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตลูกโลก
− การผลิตรม รมปกกันแดด ไมเทา ไมเทาที่เปนที่นั่ง
− การผลิตกระดุม กระดุมกด หุนกระดุม ซิปหรือของที่ใชรูดปด
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การผลิตไฟแช็ก
− การผลิตของใชสวนบุคคล เชน กลองยาเสน หวีและที่หนีบผมที่ทําจากวัสดุหลายชนิด วิกผม
เคราปลอม คิ้วปลอม ที่ฉีดน้ําหอม กระติกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศอื่นๆ สําหรับใช
สวนตัวหรือใชในครัวเรือน
− การผลิตของเบ็ดเตล็ด เชน ธูป เทียน และของที่คลายกัน; ของที่ใชในการแสดงชวนหัว/ตลก
และของเล็กๆ นอยๆ สําหรับสะสม; กระชอนและตะแกรงรอน; หุน /แบบสําหรับชางตัดเสื้อ;
โลงศพ ฯลฯ
− การผลิตกลองใสของเล็กๆ นอย ๆที่ทําจากวัสดห
ุ ลักมากวา 1 ชนิด
− การสตาฟสัตว
ยกเวน
− การผลิตไสตะเกียง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13999
− การผลิตเครื่องแตงกายทีใ
่ ชในงานอุตสาหกรรมและวิชาชีพ ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 14111
− การผลิตกลองใสของเล็กๆ นอยๆ ที่ทําจากวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งเปนหลัก
ไดจัดประเภทไว
ตามชนิดของวัสดุ
• ไม ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 16299
• พลาสติก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22299
• โลหะ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 25999
− การผลิตหวีและที่หนีบผมทีท
่ ําจากวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งเปนหลัก ไดจัดประเภทไวตามชนิด
ของวัสดุ
• ไม ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 16299
• ยางพารา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22199
• พลาสติก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22299
• โลหะ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 25999
−

หมวดยอย 33 การซอมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การซอมสินคาที่ผลิตขึ้นในภาคการผลิต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อซอมแซม
เครื่องจักร อุปกรณ และผลิตภัณฑอื่นๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และเปนการบริการบํารุงรักษาที่ทําเปนประจํา
เพื่อใหแนใจวาเครื่องจักรและอุปกรณสามารถทํางานไดอ ยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อปองกันไมใหเกิดการหยุด
การทํางานและการซอมแซมที่ไมจําเปน ไดจัดประเภทไวในหมวดยอยนี้เชนกัน
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมการซอมและบํารุงรักษาโดยเฉพาะ สําหรับการซอมที่ดําเนินงาน
โดยผูที่ทําการผลิตเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ และผลิตภัณฑอื่นๆ กลาวคือ ในกรณีของการจัดประเภทหนวยที่ทํา
กิจกรรมการซอมและการผลิต เมื่อพิจารณาตามกฎของมูลคาเพิ่มมักจัดประเภทไวรวมกับกิจกรรมการผลิตสินคา
นั้นๆ ซึ่งเปนกรณีเดียวกับกิจกรรมการคาที่ทํารวมกับกิจกรรมการซอมแซม
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การสรางหรือการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณใหม ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรมการผลิต โดยจัด
ประเภทไวในหมวดยอยอืน่ ภายใตประเภทการผลิตนี้
การซอมและการบํารุงรักษาสินคาที่ใชประโยชนเปนสินคาทุนและสินคาอุปโภคบริโภค มักจัด
ประเภทไวในการซอมและการบํารุงรักษาสินคาในครัวเรือน เชน การซอมเฟอรนิเจอรที่ใชสาํ นักงานและใน
ครัวเรือน ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 9524
ในหมวดยอยนี้ยงั รวมถึง การติดตั้งเครือ่ งจักรเฉพาะอยางดวย อยางไรก็ตาม การติดตั้งเครื่อง
อุปกรณที่เปนสวนหนึ่งของอาคารหรือโครงสรางที่คลายกัน เชน การติดตั้งสายไฟ การติดตั้งลิฟต หรือการติดตัง้
ระบบเครื่องปรับอากาศ ไดจัดประเภทไวในการกอสราง
ยกเวน
− การทําความสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 81292
ไดจัด
− การซอมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร เครื่องอุปกรณสื่อสาร และของใชในครัวเรือน
ประเภทไวในหมวดยอย 95
หมูใหญ 331 การซอมผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ เครื่องจักร และอุปกรณ
ในหมูใหญนี้ไดแก การซอมสินคาที่ผลิตขึ้นในภาคการผลิตที่มีวัตถุประสงคเพื่อการซอมผลิตภัณฑ
โลหะ เครื่องจักร อุปกรณ และผลิตภัณฑอื่นๆ ใหอยูใ นสภาพพรอมใชงาน เปนการบํารุงรักษาที่ทําเปนประจํา
เพื่อใหแนใจวาสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อปองกันไมใหเกิดการหยุดการทํางานและการซอมแซม
ที่ไมจําเปน ไดจัดประเภทไวในหมวดยอยนี้เชนกัน
ยกเวน
− การสรางหรือการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณใหม ไดจด
ั ประเภทไวในหมวดยอย 25-31
− การทําความสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 81292
− การซอมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและเครื่องอุปกรณสอ
ื่ สาร ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 951
− การซอมและบํารุงรักษาของใชในครัวเรือน ไดจด
ั ประเภทไวในหมูใหญ 952
3311

การซอมผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ
ในหมูย อยนี้ไดแก การซอมและบํารุงรักษาผลิตภัณฑทที่ ําจากโลหะประดิษฐ ที่ไดจัดประเภทไว
ในหมวดยอย 25
33110 การซอมผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมถังน้ํา ที่เก็บน้ํา และภาชนะบรรจุที่ทําจากโลหะ
− การซอมและบํารุงรักษาทอและทอลําเลียง
− การเชื่อมเพื่อการซอมแซมตามสถานที่ตางๆ
− การซอมถังกลมขนาดใหญ โลหะที่ใชในการขนสง
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไอน้า
ํ หรือไออื่นๆ
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การซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรที่เปนเครื่องชวยสําหรับใชงานรวมกันกับเครื่องกําเนิดไอน้าํ
• เครื่องควบแนน เครื่องประหยัดเชื้อเพลิง เครื่องทําความรอนชนิดพิเศษ เครื่องเก็บและ
สะสมไอน้ํา
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องปฏิกรณปรมาณู ยกเวนเครื่องแยกไอโซโทป
− การซอมและบํารุงรักษาสวนประกอบของหมอน้ําที่ใชในเรือหรือหมอน้ํากําลัง
− การซอมหมอน้ํา (boiler) สําหรับการทําความรอนจากสวนกลาง และเครื่องกระจายความรอน
− การซอมและบํารุงรักษาปนและอาวุธยุทโธปกรณ
− การซอมและบํารุงรักษาปนที่ใชในการลาสัตว การกีฬา การปองกันตัว และการนันทนาการ
− การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือสําหรับยิงแกสน้ําตา
ยกเวน
− การซอมระบบทําความรอนจากสวนกลาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43222
− การซอมเครื่องมือล็อคเชิงกลและตูนิรภัย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 80200
−

3312

การซอมเครื่องจักร
ในหมูย อยนี้ไดแก การซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณอุตสาหกรรมในลักษณะของการลับ
หรือการติดตั้งใบมีดหรือเลื่อยของเครื่องจักรชนิดที่ใชในทางพาณิชยกรรมหรือในทางอุตสาหกรรม
ที่ไดจดั ประเภทไวในหมวดยอย 28; การซอมเครื่องจกั รและอุปกรณที่ใชในการเกษตรและเครอื่ งจักร
หนักอื่นๆ เชน ฟอคลิฟตและอุปกรณที่ใชในการขนยายอืน่ ๆ เครื่องมือกล เครื่องทําความเย็นชนิด
ที่ใชในทางพาณิชยกรรม อุปกรณกอสราง และเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมืองแร
33121 การซอมเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไป ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องยนตที่ไมใชสําหรับยานยนต (เชน เครื่องยนตเรือ เครื่องยนต
รถไฟ)
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอุปกรณที่เกี่ยวของ
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องอุปกรณกําลังของไหล
− การซอมวาลว
− การซอมเครื่องเกียรและอุปกรณที่ใชขับเคลื่อน
− การซอมและบํารุงรักษาเตาเผาที่ใชในทางอุตสาหกรรม
− การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการขนยาย
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องชั่ง
− การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณทําความเย็นชนิดที่ใชในทางพาณิชยกรรมและเครือ
่ งอุปกรณ
ทําอากาศใหบริสุทธิ์
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องขายสินคาอัตโนมัติ
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องบันทึกการรับเงิน
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําสําเนา/เครื่องถายเอกสาร
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การซอมเครื่องคิดเลขไมวาจะเปนชนิดอิเล็กทรอนิกสหรือไมก็ตาม
− การซอมเครื่องพิมพดีด
− การซอมเครื่องมือที่ใชงานดวยมือและเครือ
่ งมือกลอื่นๆ
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปทีใ
่ ชในทางพาณิชยกรรม
ยกเวน
− การติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมเตาเผาและเครื่องอุปกรณที่ใหความรอนอื่นๆ ไดจัดประเภทไว
ในกิจกรรม 43222
− การติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมลิฟตและบันไดเลื่อน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43299
−

33122 การซอมเครื่องจักรที่ใชงานเฉพาะอยาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมและบํารุงรักษาแทรกเตอรที่ใชในการเกษตร
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ใชในการเกษตร เครื่องจักรที่ใชในการทําไมและการปาไม
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือกลและอุปกรณประกอบที่ใชในขึ้นรูปโลหะ
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรชนิดทีใ
่ ชในทางโลหะกรรม
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมืองแร การกอสราง และการขุดเจาะบอ
น้ํามันและกาซ
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ใชในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแตงกาย และเครื่องหนัง
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ใชในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ใชงานเฉพาะอยางอื่นๆ ในหมูใ
 หญ 282
3313

การซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร
ในหมูย อยนี้ไดแก การซอมและบํารุงรักษาสินคาที่ผลิตในหมูใ หญ 265, 266 และ 267 (ยกเวน
สินคาที่จัดอยูใ นกลุมของสินคาที่ใชในครัวเรือน)
33131 การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณเพื่อการวัด การทดสอบ การนํารอง และการควบคุม ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องอุปกรณเพือ
่ การวัด การทดสอบ การนํารอง การเดินเรือ/
เดินอากาศ และการควบคุม ที่ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 265
• เครื่องวัดการทํางานของเครื่องยนตที่ใชกบ
ั อากาศยาน
• เครื่องอุปกรณทดสอบมลพิษจากยานพาหนะ
• เครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา/เครื่องวัดสภาพอากาศ
• เครื่องอุปกรณเพื่อการทดสอบและการตรวจสอบคุณสมบัติทางฟสิกส ไฟฟา และเคมี
• เครื่องมืองานสํารวจ
• เครื่องมือตรวจจับและตรวจวัดรังสี รวมถึงเครื่องอุปกรณืเรดารและโซนาร
• เครื่องบันทึกเวลาและเครื่องอุปกรณสําหรับการวัด การบันทึก และการบอกชวงของเวลา
ที่มีประกอบอยู
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ยกเวน
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องอุปกรณสื่อสาร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 95120
ไดจัดประเภทไวใน
− การซอมนาฬิกาขอมือ นาฬิกาแขวนหรือตั้ง และอะไหลของนาฬิกา
กิจกรรม 95291
33132 การซอมและบํารุงรักษาเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟาทางการแพทยและทางกายภาพบําบัด ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟาทางการแพทยและทางกายภาพบําบัด ที่ได
จัดประเภทไวในกิจกรรม 26600
• เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI - Magnetic Resonance Imaging)
• เครื่องอัลตราซาวดที่ใชในทางการแพทย
• เครื่องกระตุนหัวใจ
• เครื่องชวยฟง
• เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ
• เครื่องมือสองตรวจไฟฟาที่ใชในทางการแพทย (กลองเอ็นโดสโคป)
• เครื่องอุปกรณที่ใชในการฉายรังสี
33133 การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและอุปกรณถายภาพ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร ชนิดใชในทางพาณิชยกรรมเปนหลัก
ที่ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 2670
• กลองสองตา
• กลองจุลทรรศน (ยกเวน อิเล็กตรอน โปรตอน)
• กลองสองทางไกล
• ปริซึมและเลนส (ยกเวน ทีใ่ ชในการรักษาโรคตา)
• อุปกรณที่ใชในการถายภาพ
ยกเวน
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําสําเนา/เครื่องถายเอกสาร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 33121
− การซอมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 95110
 ัดประเภทไวในกิจกรรม 95110
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร ไดจ
− การซอมและบํารุงรักษากลองโทรทัศนและกลองวีดิโอที่ใชในเชิงพาณิชย ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 95120
− การซอมกลองวีดิโอชนิดใชในครัวเรือน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 95210
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3314

การซอมอุปกรณไฟฟา
ในหมูย อยนี้ไดแก การซอมและบํารุงรักษาสินคาที่ผลิตในหมวดยอย 27 (ยกเวนสินคาที่จดั
ประเภทไวในหมูยอย 2750 (เครื่องใชในครัวเรือน))
ยกเวน
− การซอมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 95110
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องอุปกรณสื่อสาร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 95120
− การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
95210
− การซอมนาฬิกา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 95291
33141 การซอมมอเตอรไฟฟา เครือ่ งกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา และอุปกรณเพื่อการจายและควบคุม
กระแสไฟฟา ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การซอมและบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟากําลัง หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย และหมอแปลง
เฉพาะอยาง
− การซอมและบํารุงรักษามอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา และชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา
− การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณสวิตชเกียรและสวิตชบอรด
− การซอมและบํารุงรักษารีเลย และอุปกรณควบคุมชนิดใชในทางอุตสาหกรรม
33142 การซอมหมอสะสมไฟฟาและแบตเตอรี่ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมและบํารุงรักษาหมอสะสมไฟฟา
− การซอมและบํารุงรักษาเซลลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ
33149 การซอมอุปกรณไฟฟาอืน่ ๆ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง
− การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณการเดินสายไฟฟาทีน
่ ํากระแสไฟฟาและไมนํากระแสไฟฟา
สําหรับวงจรไฟฟา

3315

การซอมอุปกรณขนสง (ยกเวนยานยนต)
ในหมูย อยนี้ไดแก การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณขนสงในหมวดยอย 30 (ยกเวน จักรยานยนต
และรถจกั รยาน) อยางไรก็ตามการสรางใหมหรือการปรับปรุงใหมของเรือ หัวรถจักร รถที่วิ่งบนราง
และอากาศยาน ไดจดั ประเภทไวในหมวดยอย 30
33151 การซอมเรือ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมและบํารุงรักษาเรือและสิ่งกอสรางลอยน้ํา
− การซอมและบํารุงรักษาเรือที่ใชเพื่อความสําราญและการกีฬา
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ยกเวน
− การตอเรือใหม ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ย 3011
− การรื้อ/แยกชิน
้ สวนเรือ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 38300
33152 การซอมอากาศยาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมและบํารุงรักษาอากาศยาน (ยกเวน การดัดแปลง การปรับปรุงใหม และการสรางใหม)
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องยนตอากาศยาน
ยกเวน
−
การสรางอากาศยานใหม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30300
33159 การซอมอุปกรณขนสงอืน่ ๆ (ยกเวนยานยนต) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมและบํารุงรักษาหัวรถจักรและรถที่วิ่งบนราง (ยกเวน การดัดแปลง การปรับปรุงใหม
และการสรางใหม)
− การซอมรถลากเทียมดวยสัตวและรถเข็นสีล
่ อขนาดเล็ก
− การซอมและบํารุงรักษารถเข็นสําหรับซื้อสินคา
ยกเวน
− การสรางหัวรถจักรและรถที่วิ่งบนราง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 30200
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องยนตเรือและเครื่องยนตรถไฟ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 33121
− การซอมและบํารุงรักษาจักรยานยนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 45405
− การซอมรถจักรยาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 95293
3319

การซอมอุปกรณอื่นๆ
ในหมูย อยนีไ้ ดแก การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณทไี่ มไดจดั ประเภทไวในหมูอนื่ ๆ ของหมวดยอยนี้
33190 การซอมอุปกรณอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมออรแกนและเครื่องดนตรีโบราณอื่นๆ
− การซอมเครื่องพินบอลและเกมชนิดหยอดเหรียญ รวมถึงการซอมเครื่องเลนสําหรับสวนสนุก
− การซอมและปะชุนตาขายตกปลา
− การซอมเชือกเสนใหญ สายระโยงระยาง ผาใบและผาใบคลุมของ
− การซอมถุงปุยและถุงบรรจุเคมีภัณฑ
− การซอมหรือปรับปรุงพัลเลต ถังกลมขนาดใหญ หรือถังชนิดบารเรลที่ใชเพื่อการขนสงสินคา
และสิ่งของที่คลายกันที่ทําดวยไม
− การซอมอุปกรณอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การซอมและปรับปรุงเฟอรนเิ จอรชนิดใชในครัวเรือนและสํานักงาน
ไดจดั ประเภทไวใน
กิจกรรม 95240
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−
−

การซอมและดัดแปลงเครื่องแตงกาย ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 95292
การซอมรถจักรยานและรถสําหรับคนพิการ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 95293

หมูใหญ 332 การติดตั้งเครือ่ งจักรและอุปกรณชนิดใชในทางอุตสาหกรรม
3320

การติดตั้งเครือ่ งจักรและอุปกรณชนิดใชในทางอุตสาหกรรม
ในหมูย อยนี้ไดแก การติดตัง้ เครื่องจักรโดยเฉพาะ แตอยางไรก็ตาม การติดตั้งเครื่องอุปกรณที่เปน
สวนหนึ่งของอาคารหรือสิ่งกอสรางที่คลายกัน เชน การติดตั้งบันไดเลื่อน สายไฟฟา ระบบ
สัญญาณกันขโมย หรือระบบปรับอากาศ ไดจัดประเภทไวในการกอสราง
33200 การติดตั้งเครือ่ งจักรและอุปกรณชนิดใชในทางอุตสาหกรรม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การติดตั้งเครือ
่ งจักรอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม
− การติดตั้งอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
− การติดตั้งอุปกรณอื่นๆ ชนิดใชในทางอุตสาหกรรม
• เครื่องอุปกรณสื่อสาร
• เมนเฟรมและคอมพิวเตอรทค
ี่ ลายกัน
• อุปกรณที่ใชในการฉายรังสีและเครื่องอุปกรณไฟฟาทางการแพทย
• ฯลฯ
− การรื้อถอนเครื่องจักรและอุปกรณขนาดใหญ
− กิจกรรมของชางเครื่องในโรงงาน
− การจัดเตรียมเครื่องจักร
− การติดตั้งอุปกรณโยนลูกโบวลิ่ง เชน เลนโยนโบวลิ่ง ฯลฯ
ยกเวน
ั ประเภทไวในกิจกรรม 43210
− การติดตั้งและเดินสายไฟ ระบบสัญญาณกันขโมย ไดจด
− การติดตั้งระบบปรับอากาศ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43223
ไดจัด
− การติดตั้งลิฟต บันไดเลื่อน ประตูอัตโนมัติ ระบบทําความสะอาดแบบสุญญากาศ
ประเภทไวในกิจกรรม 43299
− การติดตั้งประตู บันได ชั้นวางของ ชั้นตกแตงราน เฟอรนิเจอร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
43301
− การติดตั้งคอมพิวเตอรสวนบุคคล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 62090
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หมวดใหญ D ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ
(หมวดยอย 35)
ในหมวดใหญนี้ไดแก การจัดหาไฟฟา กาซธรรมชาติ ไอน้ํา น้ํารอน และอื่นๆ ทีค่ ลายกันผาน
ระบบโครงขาย (โครงสราง) พื้นฐานถาวร ไดแก สายไฟและทอ ซึ่งขอบเขตของโครงขายนั้นไมไดกําหนดระยะ
แนนอน รวมถึงการจําหนายไฟฟา กาซ ไอน้ํา น้ํารอน และอื่นๆ ที่คลายกันในเขตอุตสาหกรรมหรือเขตที่พักอาศัย
การดําเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคดานไฟฟาและกาซ ไดแก การผลิต การควบคุม การจายและจําหนาย
กระแสไฟฟาหรือกาซ รวมถึงการจัดหาไอน้ําและระบบปรับอากาศ
ยกเวน
− การดําเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคดานน้ําและการจัดการน้ําเสียและของเสีย ไดจัดประเภท
ไวในหมวดยอย 36 และ 37
− การขนสงกาซธรรมชาติทางทอลําเลียง (โดยทัว
่ ไปเปนระยะทางไกล) ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 49400
หมวดยอย 35 ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ
หมูใหญ 351 การผลิต การสง และการจายไฟฟา
3510

การผลิต การสง และการจายไฟฟา
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตไฟฟาในปริมาณมาก การสงไฟฟาจากแหลงผลิตไปยังศูนยจายไฟฟา
และการจายไฟฟาตอไปยังผูใชปลายทาง
35101 การผลิตและการสงไฟฟา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินการของโรงงานผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอน พลังงานนิวเคลียร พลังงานดีเซล
พลังงานกังหันกาซ พลังน้ํา และพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน105/ อื่นๆ ในปริมาณ
มากเพื่อขายสง
− การดําเนินการเกีย
่ วกับระบบสงไฟฟาจากโรงงานผลิตไฟฟาไปยังระบบจายไฟฟา เชน การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยและหนวยงานอืน่ ๆ
ยกเวน
− การผลิตไฟฟาที่ไดจากกระบวนการเผาขยะ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 38212

105/

พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่ไดจากธรรมชาติและสามารถนํามาใชไดอยางไมมีขีดจํากัดในแงปริมาณ ไดแก พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานที่ไดจากคลื่นในทะเล พลังงานจากกระแสน้ํา และความรอนจากใตผิวโลก รวมทั้งพลังงานชีวมวล (Biomass) คือการนําเอาสารอินทรียที่
เปนแหลงเก็บกักพลังงานจากธรรมชาติมาใชผลิตพลังงานในรูปของเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)

274
35102 การจายไฟฟา ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การดําเนินการระบบจายไฟฟา (ประกอบดวย สายไฟ เสาไฟฟา มิเตอร และขดลวด) ซึ่งทําการจาย
ไฟฟาจากโรงงานผลิตไฟฟาหรือจากระบบจายไฟฟาสงตอไปยังผูบริโภค เชน การไฟฟานครหลวง
การไฟฟาสวนภูมิภาค และหนวยงานอืน่ ๆ
− การจําหนายไฟฟาใหกับผูบริโภค
− กิจกรรมของนายหนาหรือตัวแทนจําหนายไฟฟาผานระบบจายไฟ ซึ่งดําเนินการโดยบุคคลอื่น
− การดําเนินงานของตลาดซื้อขายไฟฟาลวงหนา
หมูใหญ 352 การผลิตกาซ การจายเชื้อเพลิงกาซผานทอหลัก
3520

การผลิตกาซ การจายเชื้อเพลิงกาซผานทอหลัก
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตและการจายกาซธรรมชาติหรือกาซสังเคราะหใหแกผูบริโภคผานระบบ
ทอหลัก รวมถึงผูคาหรือนายหนาขายกาซธรรมชาติผานระบบจายกาซซึ่งดําเนินการโดยบุคคลอื่น
ยกเวน
− การดําเนินกิจกรรมทอลําเลียงกาซที่ดําเนินการแยกตางหาก
ซึ่งโดยทั่วไปมักเปนทอกาซที่มี
ระยะทางไกลเชื่อมตอระหวางผูผลิตกับผูจายกาซ หรือระหวางใจกลางเมือง ไดจดั ประเภทไว
ในกิจกรรม 49400
35201 การผลิตกาซ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การผลิตกาซจากถานหินโดยวิธีคารบอเนชัน
่
รวมถึงการผลิตกาซโดยนําชีวมวล106/มาเปน
เชื้อเพลิงในการผลิต ซึ่งกาซที่ไดนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
ตางๆ เชน การผลิตปูนซีเมนต แกว เซรามิก เปนตน
− การผลิตเชื้อเพลิงกาซที่มีคาความรอนเฉพาะ โดยการทําใหบริสุทธิ์ การผสม และกระบวนการ
อื่นๆ จากกาซชนิดตางๆ รวมถึงกาซธรรมชาติ
ยกเวน
− การดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการเผาถานโคก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 19100
− การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 1920
− การผลิตกาซชนิดใชในทางอุตสาหกรรม (ยกเวนกาซเชื้อเพลิง) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
20111

106/

ชีวมวล หมายถึง สารทุกรูปแบบที่ไดมาจากสิ่งมีชีวิต โดยไมนับการกลายเปนเชื้อเพลิงฟอสซิลไปแลว เชน สิ่งที่ไดหรือเหลือใชจากการเกษตร (เชน
แกลบ ชานออย ฟางขาว กากปาลม กากมันสําปะหลัง เศษไม) ขยะมูลฝอย น้ําเสียจากโรงงาน หรือแมกระทั่งมูลสัตวตางๆ
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35202 การจายเชื้อเพลิงชนิดกาซผานทอ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสง การจัดจําหนาย และการจัดหาเชื้อเพลิงกาซทุกชนิดผานทอหลัก
− การขายกาซใหกับผูบริโภคผานทอหลัก
− กิจกรรมของตัวแทนจําหนายหรือนายหนาจําหนายกาซผานระบบการจัดจําหนายกาซซึ่ง
ดําเนินการโดยบุคคลอื่น
− การดําเนินงานของตลาดซื้อขายเชื้อเพลิงกาซลวงหนา
ยกเวน
− การขายสงเชื้อเพลิงกาซ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46613
− การขายปลีกกาซบรรจุถัง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47735
− การขายตรงเชือ
้ เพลิง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47991
− การขนสงกาซทางทอลําเลียงที่มีระยะทางไกล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 49400
หมูใหญ 353 การจัดหาไอน้าํ และระบบปรับอากาศ
3530

การจัดหาไอน้าํ และระบบปรับอากาศ
35301 การผลิตน้าํ แข็งชนิดไมใชเพือ่ การบริโภค ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตน้ําแข็งชนิดไมใชเพือ
่ การบริโภค เชน เพื่อใหความเย็น เพื่อการประมง เปนตน
ยกเวน
− การผลิตน้ําแข็ง เพื่อการบริโภค ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 10795
35302 การจัดหาไอน้าํ และระบบปรับอากาศ (ยกเวนการผลิตน้ําแข็งชนิดไมใชเพื่อการบริโภค) ในกจิ กรรมนี้
ไดแก
− การผลิต การเก็บ และการจัดจําหนายไอน้าํ และน้ํารอนสําหรับใหความรอน ใหพลังงาน และ
เพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ
− การผลิตและการจัดจําหนายความเย็น
− การผลิตและการจัดจําหนายน้ําเย็นเพื่อวัตถุประสงคในการทําความเย็น
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หมวดใหญ E การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้าํ เสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
(หมวดยอย36 – 39)
ในหมวดใหญนี้ไดแก กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการ (รวมถึง การเก็บรวบรวม การบําบัด และ
การกําจัด) ของเสียในรูปแบบตางๆ เชน ของเสียทั้งที่เปนของแข็งหรือไมเปนของแข็งจากโรงงานอุตสาหกรรม
หรือจากครัวเรือน รวมถึงพื้นที่ปนเปอน ซึ่งผลที่ไดจ ากกระบวนการบําบัดของเสียหรือสิ่งปฏิกูลอาจนําไปกําจัด
ทิ้ง หรือนําไปเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอื่นๆ ตอไป
กิจกรรมดานการจัดหาน้ําจัดประเภทไวในที่นี้
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่มักเกิดขึน้ ตอเนื่องจาก
การบําบัดน้ําเสียหรือดําเนนิ งานโดยหนวยงานที่ทําการบําบัดน้ําเสีย
หมวดยอย 36 การเก็บกักน้ํา การจัดหาน้ํา และการจายน้ํา
ในหมวดยอยนี้ไดแก การเก็บกัก การจัดหา การบําบัด และการจายน้ําตามความตองการของ
ครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมถึงการเก็บกักน้ําที่มาจากแหลงน้ําตางๆ และการจายน้ําโดยวิธีตางๆ
หมูใหญ 360 การเก็บกักน้ํา การจัดหาน้ํา และการจายน้ํา
3600

การเก็บกักน้ํา การจัดหาน้ํา และการจายน้ํา
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมดานการเก็บกัก การจัดหา การบําบัด และการจายน้ําตามความตองการ
ของภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม การเก็บกักน้ําทีม่ าจากแหลงน้ําตางๆ และการจายน้ําโดยวิธีตางๆ
รวมถึงการดําเนินการระบบคลองชลประทาน
36001 การเก็บกักน้ํา ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การเก็บกักน้ําจากแหลงน้ําตางๆ เชน แมน้ําลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ บอน้ํา ฯลฯ
− การเก็บกักน้ําฝนและน้ําผิวดิน
− การดําเนินงานของเขือ
่ น ฝาย อางเก็บน้าํ หรือสิ่งอื่นที่คลายกัน ที่มวี ัตถุประสงคเพื่อการเก็บกักน้าํ
ยกเวน
− การดําเนินงานของเขื่อน ฝาย อางเก็บน้ํา หรือสิ่งอื่นที่คลายกัน ที่มว
ี ัตถุประสงคเพื่อการผลิต
ไฟฟา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 35101
− การเก็บกักน้ําที่ดําเนินงานโดยหนวยที่ใหบริการจัดหา บําบัด และจายน้าํ ผานระบบประปา
สําหรับใชในครัวเรือนและอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 36002
− การเก็บกักน้ําที่ดําเนินงานโดยหนวยที่ใหบริการจัดหา บําบัด และจายน้าํ สําหรับใชในการเกษตร
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 36003
36002 การจัดหาน้ําและการจายน้ําสําหรับใชในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผานระบบประปา ในกิจกรรม
นี้ไดแก
− การจัดหาและบําบัดน้ําเพื่อวัตถุประสงคในการผลิตน้ําประปา
− การบําบัดและการจายน้าํ สําหรับใชในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผานระบบประปา
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การดําเนินงานของการประปานครหลวงและการประปาสวนภูมภิ าค
− การดําเนินงานของระบบประปาหมูบาน
ยกเวน
− การจายน้าํ โดยรถบรรทุกหรือโดยวิธีอื่น ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 36009
− การบําบัดน้ําเสียเพื่อปองกันการเกิดมลพิษ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 37000
−

36003 การจัดหาน้ําและการจายน้ําสําหรับใชในการเกษตร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดหา การบําบัด และการจายน้ําสําหรับใชในการเกษตร เชน การดําเนินการของคลองและ
ทอสงน้ําชลประทาน
ยกเวน
− การดําเนินการเกี่ยวกับอุปกรณการใหน้ําทางการเกษตร (เชน การบริการระบบการใหน้ําแบบ
ฉีดฝอย (สปริงเกอร)) และกิจกรรมที่สนับสนุนดานการเกษตรที่คลายคลึงกัน ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 01612
36009 การจัดหาน้ําและการจายน้ําอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดหา การบําบัด และการจายน้ําในพืน
้ ที่ที่ขาดแคลนหรือมีปริมาณแหลงน้ําผิวดินไมเพียงพอ
เชน การกําจัดเกลือของน้ําทะเลหรือน้ําใตดินเพื่อผลิตน้ําเปนวัตถุประสงคหลัก
− การจายและจําหนายน้ําโดยรถบรรทุกหรือโดยวิธีอื่น (ยกเวนทางทอประปา)
ยกเวน
− การจัดหาและจายน้ําสําหรับใชในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผานระบบประปา ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 36002
− การบําบัดน้ําเสียเพื่อปองกันการเกิดมลพิษ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 37000
− การขนสงน้ําผานทอลําเลียง (ระยะไกล) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 49400
หมวดยอย 37 การจัดการน้ําเสีย
ในหมวดยอยนีไ้ ดแก การดําเนินการของระบบทอระบายของเสียหรือการบําบัดสิ่งปฏิกูล โดยการเก็บกัก
การบําบัด และการกําจัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
หมูใหญ 370 การจัดการน้ําเสีย
3700 37000 การจัดการน้ําเสีย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินการของระบบระบายของเสียหรือบําบัดสิ่งปฏิกูล
− การเก็บกักและการขนสงน้ําเสียที่เกิดจากครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรม รวมถึงน้ําฝน ผาน
ทางระบบทอระบายน้าํ พนักงานเก็บกัก แท็งกหรือถังเก็บน้ําขนาดใหญ และการขนสงดวย
วิธีอื่นๆ (เชน รถขนสงสิ่งปฏิกูล ฯลฯ)
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−
−
−

−

การกําจัดและการทําความสะอาดบอพักของเสีย บอเกรอะ ระบบระบายน้ํา และถังดักสิ่งปฏิกูล
การบริการหองน้ําเคมี107/
การบําบัดน้ําเสีย รวมถึงน้ําเสียจากครัวเรือนหรืออุตสาหกรรม น้ําจากสระวายน้ํา ฯลฯ โดย
กระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เชน การทําใหเจือจาง การคัดแยก การกรอง
การทําใหตกตะกอน ฯลฯ
การบํารุงรักษาและการทําความสะอาดบอเกรอะและและทอระบายน้ํา รวมถึงทอระบายของเสีย

หมวดยอย 38 การเก็บรวบรวมของเสีย การบําบัดและการกําจัดของเสีย รวมถึงการนําของเสียกลับมาใชใหม
ในหมวดยอยนี้ไดแก การเก็บ การบําบัด การกําจัด และการขนยายของเสียจากชุมชนหรือจาก
อุตสาหกรรม รวมถึงการดําเนินการเพื่อนําของเสียกลับมาใชใหม (เชน การคัดวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมได
ออกจากขยะ)
หมูใหญ 381 การเก็บรวบรวมของเสีย
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การเก็บรวบรวมของเสีย/ขยะจากครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยเก็บจากถังขยะ
รถเข็นขยะ ถังพักขยะ หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ รวมถึงการเก็บของเสีย/ขยะทั้งชนิดที่เปนอันตรายและไมเปน
อันตราย เชน ขยะจากครัวเรือน แบตเตอรีใ่ ชแลว น้ํามันและไขมันใชแลวจากการปรุงอาหาร น้ํามันที่ใชแลวจาก
เรือและจากอูซ อมรถ รวมถึงขยะจากการกอสรางและการรื้อถอนอาคาร
3811 38110 การเก็บรวบรวมของเสียที่ไมเปนอันตราย ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การเก็บรวบรวมขยะ/ของเสียที่เปนของแข็งซึ่งไมเปนอันตรายในทองถิน
่ และการเก็บวัสดุที่
สามารถนํากลับมาใชใหมไดอีกที่คละรวมกันอยู ไดแก การเก็บขยะจากครัวเรือนและภาค
ธุรกิจจากถังขยะ รถเข็นขยะ ถังพักขยะ หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ รวมถึงการเก็บขยะจากถังขยะ
ตามที่สาธารณะ
− การเก็บขยะที่เปนของแข็งทีไ
่ มมีอันตรายชนิดที่สามารถนํากลับมาใชป ระโยชนใหมได เชน
ขยะรีไซเคิล108/ น้ํามันหรือไขมันที่ใชแลวจากการปรุงอาหาร
− การเก็บและการขนยายขยะและซากปรักหักพังจากการกอสรางและการรื้อถอน เชน เศษอิฐ
เศษปูน

107/

หองน้ําเคมี (chemical toilet) คือ หองน้ําที่ใชสารเคมีในการฆาเชื้อโรคหรือชําระลางสิ่งปฏิกูลแทนที่จัดเก็บไวในถังหรือทอเพื่อสงเขาโรงงานบําบัด
สิ่งปฏิกูล ซึ่งหองน้ําชนิดนี้สวนใหญจะใชในเครื่องบินและรถไฟ

108/

ขยะรีไซเคิล (recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใชได หมายความถึง ขยะ ของเสียบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใช ซึ่งสามารถนํากลับมาใชประโยชน
ใหมไดโดยการนํามาแปรรูปเปนวัตถุดิบในขบวนการผลิตหรือใชสําหรับผลิตเปนผลิตภัณฑใหม เชน แกว กระดาษ กระปองเครื่องดืม่ เศษพลาสติก
เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต เปนตน (ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ)
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การเก็บขยะที่เปนของแข็งทีไ่ มมีอันตรายชนิดอื่นๆ เชน ขยะยอยสลาย109/ ขยะทั่วไป110/
ขยะจากโรงงานสิ่งทอ
− การดําเนินงานของโรงเก็บขยะทัว
่ ไป
รวมถึงโรงเก็บขยะที่ไมอันตรายชนิดที่สามารถนํา
กลับมาใชประโยชนใหมได
ยกเวน
− การเก็บขยะอันตราย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 38120
− การดําเนินการเกี่ยวกับการฝงกลบอยางถูกสุขอนามัยเพื่อกําจัดขยะที่ไมอันตราย ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 38211
− การคัดแยกวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมได เชน กระดาษ พลาสติก กระปองเครื่องดื่ม
โลหะที่ใชแลว ฯลฯ ที่คละรวมกันอยูออกเปนหมวดหมู ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 38300
− การแปรรูปน้ํามันและไขมันที่ใชแลวจากการทําอาหารใหเปนวัตถุดิบทุติยภูมิ ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 38300
− การขายสงเศษวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมได ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46695
ู ไดจัด
− การรับซื้อน้ํามันหรือไขมันทีใ่ ชแลวจากการปรุงอาหารเพื่อขายตอโดยไมมีการแปรรป
ประเภทไวในกิจกรรม 46695
−

3812 38120 การเก็บรวบรวมของเสียที่เปนอันตราย ในกิจกรรมนี้ไดแก
การเก็บรวบรวมของเสีย/ขยะอันตรายทั้งที่เปนของแข็งและไมเปนของแข็ง เชน วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ
สารออกซิไดซ สารพิษ สารระคายเคือง สารกอมะเร็ง สารกัดกรอน สารติดเชื้อ และสารอื่นๆ ที่
เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยอาจตองระบุคณ
ุ สมบัติ วิธกี ารดูแลและจัดเก็บ
การบรรจุหีบหอ และการติดฉลากของเสียสําหรับใชในการขนสง
− การเก็บรวบรวมของเสีย/ขยะอันตราย เชน
• น้ํามันใชแลวที่ไดจากจากการขนสงทางเรือหรืออูซอมรถ
• ขยะชีวภาพทีเ่ ปนอันตราย
• แบตเตอรี่ใชแลว
− การดําเนินการของโรงเก็บขยะอันตราย
ยกเวน
− การบําบัดและทําความสะอาดสภาพที่ปนเปอนของอาคาร/สิ่งกอสราง เหมืองแร พื้นดิน น้ําใตดิน
เชน การกําจัดแอสเบสทอส ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 39000
109/

ขยะยอยสลาย (compostable waste) หรือ มูลฝอยยอยสลาย หมายความถึง ขยะทีเ่ นาเสียและยอยสลายไดเร็ว สามารถนํามาหมักทําปุยได เชน เศษผัก
เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม เศษเนื้อสัตว เปนตน (ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ)

110/

ขยะทั่วไป (general waste) หรือ มูลฝอยทั่วไป หมายความถึง ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะ
ที่ยอยสลายยากและไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน หอพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกหอลูกอม
กลองนม UHT ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร เปนตน (ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ)
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หมูใหญ 382 การบําบัดและการกําจัดของเสีย
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การกําจัดและการบําบัดของเสีย/ขยะชนิดตางๆ กอนที่จะนําไปกําจัดดวย
 น เชน การบําบัดขยะอินทรีย การบําบัดและการกําจัดสัตวมีพษิ ทัง้ ที่มีชีวิตหรือตายแลว และขยะ
วิธีการที่แตกตางกั
ปนเปอนอื่นๆ การบําบัดและการกําจัดกากกัมมันตรังสีจากหนวยงานตางๆ (เชน โรงพยาบาล) ฯลฯ การทิ้งขยะ
บนพื้นดินหรือในน้ํา การฝงหรือการไถกลบขยะ การกําจัดสินคาใชแลว (เชน ตูเย็นเพื่อกําจัดของเสียที่เปน
อันตราย) การกําจัดขยะโดยการเผา หรือการเผาโดยใชเตาเผา รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟาที่ไดจากกระบวนการ
เผาขยะ
ยกเวน
ํ ดและการกําจัดน้ําเสีย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 37000
− การบาบั
3821

การบําบัดและการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตราย
ในหมูย อยนีไ้ ดแก การกําจัด การบําบัดกอนทีจ่ ะนําไปกําจัด และการบําบัดของเสีย/ขยะดวยวิธีอื่นๆ
ซึ่งของเสีย/ขยะดังกลาวเปนของเสีย/ขยะทีไ่ มเปนอันตรายทั้งที่เปนของแข็งและไมใชของแข็ง
ยกเวน
− การคัดแยกวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมได เชน กระดาษ พลาสติก กระปองเครื่องดื่ม
โลหะที่ใชแลว ฯลฯ ที่คละรวมกันอยูออกเปนหมวดหมู ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 38300
้ ดิน น้ํา การลดสารพิษในวัสดุ ไดจดั ประเภทไว
− การลดสารปนเปอน การทําความสะอาดพืน
ในกิจกรรม 39000
38211 การบําบัดและการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายโดยการฝงกลบอยางถูกสุขอนามัย ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การดําเนินการเกี่ยวกับการฝงกลบอยางถูกสุขอนามัยหรือถูกหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill)
เพื่อการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตราย
38212 การบําบัดและการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายโดยการเผาดวยเตาเผาขยะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายโดยการเผาดวยเตาเผาขยะ หรือการเผาใหเปนเถาถาน หรือ
วิธีการอื่นๆ (ไมรวมการกองแลวเผากลางแจง) ซึ่งอาจจะมีหรือไมมผี ลพลอยไดจากการกําจัด
ของเสีย เชน ไฟฟาหรือไอน้ํา เชื้อเพลิงทดแทน กาซชีวภาพ ขี้เถา หรือผลพลอยไดอื่นๆ เพื่อ
นําไปใชตอ เปนตน
ยกเวน
− การกําจัดของเสียอันตราย (ยกเวนกากกัมมันตรังสี) ดวยการเผา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
38222
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38213 การบําบัดและการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายโดยวิธชี ีวภาพ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตเชื้อเพลิงทดแทนหรือกาซชีวภาพโดยการหมักและยอยสลายสารอินทรีย เชน มูลสัตว
ตางๆ วัสดุเหลือใชจากการเกษตร วัชพืชตางๆ ซึ่งกาซที่ไดสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงใน
การหุงตมในครัวเรือน
111/
− การผลิตปุยจากขยะอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยคอก ปุยชีวภาพ
ปุยอินทรียชีวภาพ112/
38219 การบําบัดและการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายโดยวิธอี ื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายโดยการนําไปเทกองกลางแจง เผากลางแจง ทิ้ง
ไวตามธรรมชาติ (เชน ทะเล ที่วางเปลา)
− การบําบัดและการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายโดยวิธอ
ี ื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
3822

การบําบัดและการกําจัดของเสียที่เปนอันตราย
ในหมูย อยนี้ไดแก การกําจัดและการบําบัดของเสีย/ขยะที่เปนอันตรายทั้งที่เปนของแข็งและไมใช
ของแข็งกอนที่จะนําไปกําจัด รวมถึงขยะที่สามารถระเบิด ออกซิไดซ113/ ไวไฟ มีพิษ ทําใหระคาย
เคือง กอมะเร็ง กัดกรอนหรือติดเชื้อ และสารและสิ่งปรุงแตงอื่นๆ ที่เปนอันตรายตอสุขภาพของ
มนุษยและสิ่งแวดลอม
38221 การบําบัดและการกําจัดกากสารกัมมันตรังสี ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบําบัด การกําจัด และการเก็บกากสารกัมมันตรังสี รวมถึง
• การบําบัดและการกําจัดกากสารกัมมันตรังสี เชน การสลายตัวของกากสารกัมมันตรังสีที่
เกิดขึ้นในชวงเวลาของการขนสงจากโรงพยาบาล
114/
• การผนึก
การจัดเตรียม และการบําบัดกากสารกัมมันตรังสีอื่นๆ เพื่อเก็บไวในสถานที่
เก็บเฉพาะ

111/

ปุยชีวภาพ คือ ปุย ที่ไดจากการนําเอาจุลินทรียที่เปนประโยชนตอดินและพืชมาเพาะเลี้ยงใหไดจํานวนมากๆ แลวใสลงไปในดินที่จะเพาะปลูกพืช
เพื่อใหจุลินทรียที่ตองการเหลานี้เจริญเติบโต เพิ่มปริมาณ และสรางสิ่งที่เปนประโยชนตอดิน ทําใหดินอุดมสมบูรณ

112/

ปุยอินทรียชีวภาพ คือ ปุยที่ไดจากสิ่งที่มีชีวิต เชน ปุยคอก ปุยมูลสัตว ปุยพืชสด หรือปุยที่ไดจากวัสดุเหลือใช จากโรงงานอุตสาหกรรม นํามาผาน
กระบวนการหมักดวยจุลินทรียเปนระยะเวลานานจนยอยสลายเนาเปอยกลายเปนวัสดุสีดําทีเ่ รียกวา ฮิวมัส แลวนามาปรุ
งแตงดวยวัสดุธรรมชาติที่มี
ํ
สวนผสมของแรธาตุธรรมชาติที่เกิดจากการทับถมและเสื่อมสลายเปนเวลานาน จึงเปนแหลงสะสมของธาตุอาหารพืชที่มีทั้งธาตุอาหารหลัก และ
อาหารเสริม ซึ่งเปนคุณสมบัติพิเศษทีป่ ุยเคมีไมมี (ที่มา: เขาถึงได http://katorganic.com/knowledge.html)

113/

วัตถุออกซิไดซ (oxidizing substances) คือ วัตถุที่สามารถใหออกซิเจนออกมาโดยที่วัตถุนี้ไมจําเปนตองเกิดการเผาไหมหรือเปนวัตถุที่ทําใหเกิด
ขบวนการ oxidation ในลักษณะที่คลายกันทําใหเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมตอวัตถุอื่นที่วางไวใกลเคียงและมีความรุนแรงยิ่งขึ้น เชน Aluminum
nitrate, Ammonium nitrate ชนิด A(UN 2067, 2068,2059,2070,2426),ผงฟอกขาว)Bleaching powder),Calcium chlorate ,Calcium chloride,
Calcium hypochloride (solid), Calcium hypochloride (solution), Chromic nitrate, Chromium nitrate, Hydrogen peroxide solution 8-20%,Sodium
nitrate เปนตน (ที่มา: International Maritime Organization (IMO))

114/

การผนึก (Encapsulation) กากกัมมันตรังสี อาจทําโดยการนําไปฝงในบอคอนกรีตมีผนังหนากันซึม โดยแยกเปนชองๆ และใชเทคอนกรีตหุมถังหนา
30 ซม. (ที่มา: การศึกษาแนวทางการจัดการของเสียตัวทําละลายอินทรียในมหาวิทยาลัยขอนแกน 2547, นางสาวศุภัชญา ชนชนะชัย และนางสาว
สุวรรณา เจกมะดัน)
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ยกเวน
115/
− กระบวนการสกัดซ้ํา เชื้อเพลิงนิวเคลียร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20113
38222 การบําบัดและการกําจัดของเสียที่เปนอันตราย (ยกเวนกากสารกัมมันตรังสี) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินการของสถานประกอบการที่กําจัดของเสียอันตราย (ยกเวนกากสารกัมมันตรังสี)
− การบําบัดและการกําจัดสัตวมีพิษที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต และของเสียปนเปอนอื่นๆ
− การเผาของเสียอันตรายใหเปนเถาถาน
− การกําจัดสินคาใชแลว (เชน ตูเย็น) เพื่อกําจัดของเสียที่เปนอันตราย
ยกเวน
− การกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายดวยเตาเผา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 38212
− การขจัดสิ่งปนเปอน การทําความสะอาด พื้นดิน ผิวน้ํา การลดสารพิษในวัสดุ ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 39000
หมูใหญ 383 การนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชใหม
3830 38300 การนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชใหม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กระบวนการเปลี่ยนเศษ ของที่ใชไมได และของอื่นๆ ทั้งที่เปนโลหะและอโลหะใหเปนวัตถุดบ
ิ
ทุติยภูมิ โดยกระบวนการแปลงสภาพทางกล (เชน การตัด การกดเพื่อลดขนาด) หรือทางเคมี
เชน
• การบดของเสียประเภทโลหะ เชน รถยนตที่ใชแลว เครื่องซักผาที่ใชแลว รถจักรยานหรือ
รถจักรยานยนตที่ใชแลว ฯลฯ โดยนํามาคัดและแยกประเภทวัสดุภายหลัง
• การแยกชิ้นสวนรถยนต เครื่องคอมพิวเตอร โทรทัศน และเครื่องอุปกรณอื่นๆ เพื่อใหได
วัสดุที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหม
• การทําใหชน
ิ้ สวนเหล็กขนาดใหญ (เชน ตูรถไฟ) ใหเล็กลงโดยวิธีเชิงกล
• การตัดของเสียประเภทโลหะ ซากยานพาหนะ ฯลฯ ใหเปนชิ้นๆ
• การแยกชิ้นสวนเรือและสิ่งกอสรางลอยน้ําอื่นๆ
• การแยกโลหะจากของเสียที่เกิดจากการถายภาพ เชน น้ํายาลางฟลม หรือฟลมและกระดาษ
อัดภาพ
• การนํายางทีใ่ ชแลวกลับมาใชประโยชนใหม ไดแก การนํายางที่ใชแลวเพื่อนําไปผลิตเปน
วัตถุดิบทุติยภูมิ

115/

กระบวนการสกัดซ้ํา (reprocessing) เปนการใชวิธีการทางเคมีในการนําเชื้อเพลิงใชแลวมาสกัดซ้ําแยกเอาเชื้อเพลิงที่มีประโยชนออกจากกากนิวเคลียร
และสกัดเชื้อเพลิงกลับมาใชใหม หรือสกัดพลูโตเนียมสําหรับผลิตอาวุธนิวเคลียรหรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร แทงเชือ้ เพลิงที่ใชแลวเมื่อถอดเอาเปลือก
นอกที่เปนโลหะออกและนําไปละลายในกรดไนตริกที่อุณหภูมิสูง จะแยกออกมาเปนยูเรเนียมประมาณ 96% กากรังสีระดับสูง (highly radioactive
waste) ประมาณ 3% และพลูโตเนียมประมาณ 1% (ที่มา: สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย Nuclear Soceity of Thailand (NST))
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การคัดแยกและการทําพลาสติกเปนเม็ดเพือ่ นําไปผลิตเปนวัตถุดิบทุตยิ ภูมิ สําหรับทําทอ
กระถาง แทนวางสินคา และผลิตภัณฑทคี่ ลายคลึงกัน
• การแปรรูป (การทําความสะอาด การหลอม การบด) ของเสียที่ทําจากพลาสติกหรือยางให
เปนเม็ด
• การบด การทําความสะอาด และการคัดแยกแกว
ั ถุดิบทุติยภูมิ เชน
• การบด การทําความสะอาด และการคัดแยกของเสียอื่นๆ เพื่อใหไดวต
ของเสียจากการรื้อถอน
• การแปรรูปน้ํามันและไขมันที่ใชแลวจากการทําอาหารใหเปนวัตถุดิบทุติยภูมิ
• การแปรรูปของเสียและเศษที่เหลือจากอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบใหเปนวัตถุดิบทุติยภูมิ
− การนําวัสดุในรูปของเสียกลับมาใชประโยชนใหมโดย
• การคัดแยกวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมออกจากขยะที่ไมเปนอันตราย
• การคัดแยกวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน กระดาษ พลาสติก กระปอง
เครื่องดื่มและโลหะที่ใชแลว ฯลฯ ที่คละรวมกันอยูออกเปนหมวดหมู
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑใหมขั้นสุดทายจากวัตถุดิบทุติยภูมิ (ไมวาจะผลิตวัตถุดิบทุติยภูมเิ องหรือไม
ก็ตาม) เชน การปนดายจากกลุมใยที่สางจากเศษวัตถุ การทําเยือ่ กระดาษจากกระดาษเสีย การหลอ
ดอกยางใหม หรือการผลิตโลหะจากเศษโลหะ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่สอดคลองใน
หมวดใหญ C (การผลิต)
− กระบวนการสกัดซ้ําเชื้อเพลิงนิวเคลียร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 20113
− การนําเศษและของที่ใชไมไดจากเหล็กมาหลอมใหม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 24101
− การบําบัดและการกําจัดขยะที่ไมเปนอันตราย ไดจด
ั ประเภทไวในหมูย อย 3821
− การนําพลังงานกลับมาใชประโยชนใหมโดยการเผาขยะที่ไมเปนอันตรายดวยเตาเผา
ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 38212
− การผลิตปุยจากขยะอินทรีย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 38213
− การบําบัดและการกําจัดขยะพิษและขยะทีม
่ ีสารปนเปอน ไดจดั ประเภทไวในหมูยอ ย 3822
− การบําบัดและการกําจัดกากกัมมันตรังสีจากโรงพยาบาล ฯลฯ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 38221
− การกําจัดสินคาใชแลว (เชน ตูเย็น) เพือ
่ กําจัดของเสียที่เปนอันตราย ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 38222
− การแยกชิ้นสวนรถยนต เครื่องคอมพิวเตอร โทรทัศน และเครื่องอุปกรณอื่นๆ เพื่อนําชิ้นสวน
ที่สามารถใชงานไดมาขายตอ ไดจัดประเภทไวในหมวดใหญ G
− การขายสงวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46695
•
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หมวดยอย 39 กิจกรรมการบําบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การบริการบําบัด เชน การทําความสะอาดอาคารและสถานที่ พื้นดิน น้ําบน
พื้นผิวดินหรือน้ําใตดนิ ที่มีสิ่งปนเปอน
หมูใหญ 390 กิจกรรมการบําบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ
3900 39000 กิจกรรมการบําบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การกําจัดสิ่งปนเปอนในดินและน้ําใตดิน ณ สถานที่ที่มีสิ่งปนเปอน ไมวาจะเปนการบําบัดดิน
และน้ําใตดินบริเวณที่มีสารปนเปอน หรือการนําเอาดินหรือน้ําใตดนิ ออกจากแหลงปนเปอน
มาบําบัด โดยวิธีเชิงกล เคมี หรือชีวภาพ
− การกําจัดสิ่งปนเปอนของโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริเวณโดยรอบ รวมถึงโรงงานนิวเคลียร
− การกําจัดสิ่งปนเปอนและการทําความสะอาดผิวน้ําภายหลังจากที่เกิดมลภาวะจากอุบต
ั ิเหตุ
เชน โดยการเก็บออกหรือการใชสารเคมี
− การทําความสะอาดคราบน้ํามันและมลพิษอื่นๆ ที่ปนเปอนบนพื้นดิน ผิวน้ํา มหาสมุทรและ
ทะเล รวมถึงพื้นที่ชายฝง
− การลดปริมาณแอสเบสทอส สีที่มีสวนประกอบของตะกั่ว และวัสดุมพ
ี ิษอื่นๆ
− การกูกับระเบิดและสิ่งที่คลายคลึงกัน (รวมถึงการทําใหระเบิด)
− กิจกรรมการควบคุมมลพิษดวยวิธีเฉพาะอืน
่ ๆ
ยกเวน
− การบําบัดและการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตราย ไดจ
 ัดประเภทไวในหมูยอย 3821
− การบําบัดและการกําจัดของเสียที่เปนอันตราย ไดจด
ั ประเภทไวในหมูย อย 3822
− การกวาดและการลางถนน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 81299
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หมวดใหญ F การกอสราง
(หมวดยอย 41 – 43)
ในหมวดใหญนี้ไดแก กิจกรรมการกอสรางทั่วไปและการกอสรางเฉพาะทางสําหรับอาคารและ
งานวิศวกรรมโยธา รวมถึง การกอสรางใหม การซอมแซม การตอเติม และการดัดแปลง การสรางโดยการประกอบ
ชิ้นสวนอาคารหรือสิ่งกอสรางสําเร็จรูป ณ สถานที่กอสราง และการกอสรางอาคารที่มีลักษณะชั่วคราว
การกอสรางทั่วไป เปนการกอสรางที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน รานคา อาคารสาธารณะและอาคาร
สาธารณูปโภคอื่นๆ อาคารเพื่อการเกษตร ฯลฯ หรือการกอสรางงานวิศวกรรมโยธา เชน ทางหลวง ถนน สะพาน
อุโมงค ทางรถไฟ สนามบิน ทาเรือ และโครงการทางน้ําอื่นๆ ระบบชลประทาน ระบบระบายน้ํา สิ่งอํานวย
ความสะดวกทางอุตสาหกรรม ทอสงและสายไฟฟา สนามและสิ่งอํานวยความสะดวกดานกีฬา ฯลฯ
กิจกรรมการกอสรางที่จัดประเภทไวในที่นี้ สามารถดําเนินการทั้งที่เปนธุรกิจของตนเองหรือทํา
โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง อาจมีการจางเหมางานบางสวนหรือทั้งหมดใหผูอื่นรับไปดําเนินการ
รวมถึงกิจกรรมการซอมแซมอาคารและงานวิศวกรรม
ในประเภทนีแ้ บงเปน 3 หมวดยอย ไดแก
− การกอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสราง (หมวดยอย 41)
− งานวิศวกรรมโยธา (หมวดยอย 42)
− กิจกรรมการกอสรางเฉพาะทาง (หมวดยอย 43) ถากิจกรรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
กอสราง รวมถึงการใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางโดยมีผูควบคุม ไดจัดประเภทไว
ในหมวดนี้ตามประเภทเครือ่ งอุปกรณที่ใชงาน
รวมถึงกิจกรรมการพัฒนาโครงการกอสรางอาคารหรืองานวิศวกรรมโยธาที่เกิดจากการลงทุนโดย
นําเงินและเครือ่ งมือทั้งทางดานเทคนิคและกายภาพมารวมกันสรางเพื่อขายตอไป แตถากิจกรรมดังกลาวไมไดทาํ
ขึ้นเพื่อขายตอ แตเพื่อใชสําหรับดําเนินงานของตนเอง เชน สรางอาคารของตนเองเพื่อใหเชาพื้นที่ สรางโรงงาน
ของตนเองเพื่อผลิตสินคา เปนตน ใหจัดประเภทไวตามลักษณะของกิจกรรมที่ดําเนินงาน คือ กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
และกิจกรรมการผลิต ตามลําดับ แตจะไมจัดประเภทไวในกิจกรรมกอสราง
หมวดยอย 41 การกอสรางอาคาร
ในหมวดยอยนี้ไดแก
การกอสรางอาคาร/สิง่ กอสรางทัว่ ไปทุกประเภท ทั้งการกอสรางใหม
การซอมแซม การตอเติม และการดัดแปลง การประกอบชิ้นสวนอาคารหรือสิ่งกอสรางสําเร็จรูป ณ สถานที่
กอสราง และการกอสรางอาคารในลักษณะชัว่ คราว รวมถึง การกอสรางที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน รานคา
อาคารสาธารณะและอาคารสาธารณูปโภคอื่นๆ อาคารเพื่อการเกษตร ฯลฯ
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หมูใหญ 410 การกอสรางอาคาร
4100

การกอสรางอาคาร
ในหมูย อยนี้ไดแก การกอสรางอาคารทั้งที่เปนที่อยูอาศัยและไมใชทอี่ ยูอาศัย ทั้งที่เปนธุรกิจของ
ตนเองหรือทําโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง อาจมีการจางเหมางานบางสวนหรือทัง้ หมด
ใหผูอื่นรับไปดําเนินการ แตถาดําเนินกิจกรรมการกอสรางเฉพาะทางเพียงอยางเดียว ไดจัดประเภท
ไวในหมวดยอย 43
ยกเวน
− กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 7110
− กิจกรรมการจัดการโครงการที่เกี่ยวของกับการกอสราง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 71102
41001 การกอสรางอาคารที่อยูอาศัย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การกอสรางอาคารที่เปนที่อยูอาศัยทุกประเภท
• บานเดี่ยว
• บานอยูอาศัยแบบหลายครอบครัว
• ที่อยูอาศัยที่เปนอาคารสูง
− การปรับปรุงอาคาร/สิ่งกอสรางเพื่อการอยูอาศัย
− การประกอบอาคารเพื่อการอยูอาศัยสําเร็จรูป ณ สถานที่กอ
 สราง
41002 การกอสรางอาคารที่ไมใชที่อยูอาศัย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การกอสรางอาคาร/สิ่งกอสรางที่ไมใชที่อยูอ
 าศัยทุกประเภท
• อาคาร/สิ่งกอสรางเพือ
่ การผลิตทางอุตสาหกรรม เชน โรงงาน โรงงานประกอบชิน้ สวน ฯลฯ
• โรงพยาบาล โรงเรียน อาคารสํานักงาน อาคารทางศาสนา
• โรงแรม รานคา หางสรรพสินคา ภัตตาคาร
• อาคารสนามบิน
• สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับกีฬาหรือการนันทนาการในรม เชน สนามเทนนิสในรม
โรงยิม สถานที่สําหรับการเลนกีฬาในรมทั่วไป โรงเก็บเรือ ลานน้ําแข็ง ฯลฯ
• โกดังสินคา โรงจอดรถ รวมถึงโรงจอดรถชั้นใตดิน
− การปรับปรุงอาคารที่ไมใชที่อยูอาศัย
− การประกอบอาคารที่ไมใชที่อยูอาศัยสําเร็จรูป ณ สถานที่กอสราง
ยกเวน
− การประกอบสิง่ กอสรางสําเร็จรูปใหเสร็จสมบูรณจากชิน
้ สวนที่ผลิตขึน้ เองที่ทาํ จากไมและโลหะ
ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 16 และ 25 ตามลําดับ
− การกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกดานอุตสาหกรรม (ยกเวนอาคาร) ไดจด
ั ประเภทไวใ นกิจกรรม
42909
− การกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับกีฬากลางแจง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 42909
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หมวดยอย 42 งานวิศวกรรมโยธา
ในหมวดยอยนี้ไดแก การกอสรางทั่วไปสําหรับงานวิศวกรรมโยธา รวมถึงการกอสรางใหม
การซอมแซม การตอเติมและดัดแปลง การประกอบชิ้นสวนอาคาร/สิ่งกอสรางสําเร็จรูป ณ สถานที่กอสราง และ
การกอสรางในลักษณะชัว่ คราว
รวมถึงการกอสรางสิ่งกอสรางขนาดใหญ เชน ทางหลวง ถนน สะพาน อุโมงค ทางรถไฟ
สนามบิน ทาเรือ และโครงการทางน้ําอื่นๆ ระบบชลประทาน ระบบระบายน้าํ สิ่งอํานวยความสะดวกทาง
อุตสาหกรรม ทอสงและสายไฟฟา สนามกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวกดานกีฬา ฯลฯ กิจกรรมดังกลาวสามารถ
ดําเนินการทั้งที่เปนธุรกิจของตนเองหรือทําโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง อาจมีการจางเหมางานบางสวน
หรือทั้งหมดใหผูอื่นรับไปดําเนินการ
หมูใหญ 421 การกอสรางถนนและทางรถไฟ
4210

การกอสรางถนนและทางรถไฟ
42101 การกอสรางถนน สะพาน และอุโมงค ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การกอสรางมอเตอรเวย ถนน ทางเดินรถ และทางเดินเทาอื่นๆ
− การทํางานบนพื้นผิวของถนน ทางหลวง สะพาน หรืออุโมงค
• การราดยางมะตอยถนน
• การทาสีถนนและการทําเครือ
่ งหมายอื่นๆ
• การติดตั้งแนวเขตปองกันการชน เครื่องหมายจราจร และอุปกรณที่คลายกัน
− การกอสรางสะพาน รวมถึงทางหลวงยกระดับ
− การกอสรางอุโมงค รวมถึงการขุดเจาะอุโมงคเพื่อใชกอสรางรถไฟใตดิน
− การกอสรางทางวิ่งในสนามบิน รวมถึงทางขับและลานจอดอากาศยาน
ยกเวน
− การติดตั้งอุปกรณใหแสงสวางและสัญญาณไฟตามถนน รวมถึงสัญญาณไฟจราจร ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 43210
 อย 7110
− กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูย
− กิจกรรมการจัดการโครงการที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมโยธา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 71102
42102 การกอสรางทางรถไฟและรถใตดิน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การกอสรางทางรถไฟและทางรถไฟใตดิน
• การโรยหินทางรถไฟและวางรางรถไฟ
• การติดตั้งอุปกรณตัดตอทางไฟฟา เครื่องประแจ และเครื่องอุปกรณสับราง
• การกอสรางระบบควบคุมและระบบความปลอดภัยสําหรับทางรถไฟ
• การกอสรางทางรถไฟยกระดับและระบบรถกระเชาลอยฟา
− การปรับปรุงหรือซอมแซมรางรถไฟ
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ยกเวน
− กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 7110
− กิจกรรมการจัดการโครงการที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมโยธา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 71102
หมูใหญ 422 การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค
4220

การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค
ในหมูย อยนี้ไดแก การกอสรางทอสง (น้ํา น้ํามัน กาซ และของเหลวอนื่ ๆ) สายไฟ สายเคเบิลและ
สายสื่อสารตางๆ รวมถึงอาคาร/สิ่งกอสรางที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการสาธารณูปโภค
ยกเวน
− กิจกรรมการจัดการโครงการที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมโยธา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 71102
42201 การกอสรางโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ํา น้ํามัน และกาซ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การกอสรางทอสง (น้ํา น้ํามัน กาซ และของเหลวอื่นๆ) ทั้งที่มีระยะทางยาวหรือในบริเวณเมือง
หรือทองถิ่น รวมถึงอาคาร/สิ่งกอสรางที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการสาธารณูปโภค
116/
• การกอสรางทอสงน้ํามัน กาซ รวมถึงเคมีภัณฑ ถานหินในรูปของสเลอรี
ทั้งทางบก
หรือใตน้ํา
• การกอสรางทอสงน้ําสายหลัก สายรอง และสายยอย
• การกอสรางระบบชลประทาน (คลอง)
• การกอสรางระบบระบายน้ํา/สิ่งปฏิกูล รวมถึงการซอมแซม
• การกอสรางภาชนะขนาดใหญสําหรับบรรจุน้ํา
ุ ธิ์ โรงงานกําจัดสิ่งปฏิกลู และ
• การกอสรางโรงงานบําบัดน้าํ เสียและการทําน้ําใหบริสท
สถานีสูบน้ํา
• การขุดเจาะบอน้ํา การติดตั้งระบบสูบน้ํา รวมถึงการติดตั้งระบบบอเกรอะ
42202 การกอสรางโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับไฟฟาและการสื่อสาร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การกอสรางสายไฟ สายเคเบิล และสายสื่อสารตางๆ ทั้งที่มีระยะทางยาวหรือในบริเวณเมือง
หรือทองถิ่น รวมถึงอาคาร/สิ่งกอสรางที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการสาธารณูปโภค
• การกอสรางและการซอมแซมสายไฟ สายเคเบิล สายโทรศัพท และสายสื่อสารตางๆ ทั้ง
เหนือพืน้ ดิน ใตน้ํา หรือใตดิน
• การกอสรางโรงไฟฟา สถานีแปลงไฟฟา รวมถึงโรงไฟฟายอยที่ทําการจายไฟฟาใหในเมือง
หรือทองถิ่น
• การกอสรางเสาสงสัญญาณโทรคมนาคม

116/

สเลอรี (slurry) คือ ของที่มีลักษณะเปนของเหลวที่ขนหรือเปนเลน
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หมูใหญ 429 การกอสรางโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ
4290

การกอสรางโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ
42901 การกอสรางทางน้าํ ทาเรือ เขื่อน และโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับน้าํ ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การกอสรางและการซอมแซมทาเทียบเรือ ทาน้าํ เวิ้งทีจ
่ อดเรือ117/ ทีจ่ อดเรือเลียบตามชายฝง118/
ที่จอดเรือคอยาว119/ ทีจ่ อดเรือขนาดเล็ก120/ ที่จอดเรือทีใ่ ชเพื่อการนันทนาการ (ทาเรือสวนบุคคล)
เขื่อน/กําแพงกันคลื่น ทางเดินที่ยื่นลงในทะเล อูเรือ และอุปกรณติดตั้งที่คลายกันที่ทาเทียบเรือ
121/
− การกอสรางและการซอมแซมที่กั้นน้ํา
เขื่อนระบายน้ํา122/ ประตูระบายน้ํา ประตูนา้ํ บานเลื่อน
อูซอมเรือ123/ อูเรือคานลาด และโครงสรางเชิงกลที่ไดจากพลังน้ําที่คลายกัน
− การกอสรางและการซอมแซมเขื่อนและพนังกั้นน้ํา
− การขุดลอกทางน้ํา การเคลื่อนยายหินและตะกอน และงานกอสรางทัว
่ ไปอื่นๆ ที่เกีย่ วของกับน้ํา
− การดําเนินงานใตนา้ํ (โดยนักประดาน้ําหรือเทคนิคอืน
่ ๆ) และงานวิศวกรรมชลศาสตรตา งๆ
ยกเวน
ั ประเภทไวในกิจกรรม 42201
− การกอสรางโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ํา ไดจด
42909 การกอสรางโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การกอสรางและซอมแซมเหมืองแร เชน สถานีลําเลียงและระบายแร อุโมงคเหมืองแร
− การกอสรางและซอมแซมสิง่ อํานวยความสะดวกดานการผลิต เชน เครื่องจักรผลิตเคมีขั้นมูลฐาน
เภสัชกรรม และเคมีอื่นๆ หอกลั่น เตาหลอเหล็ก เตาถลุงเหล็กแบบพนลม และเตาผลิตถานโคก
− การกอสรางและซอมแซมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับกีฬากลางแจงและการนันทนาการ เชน
สนามกีฬาและลานกีฬากลางแจง สนามฟุตบอล สนามเบสบอล สนามรักบี้ สนามแขงกีฬา
ประเภทลูและลาน สนามแขงรถ สนามแขงมา สนามกอลฟ เพิงพักบนภูเขา และสวนเพื่อการ
นันทนาการ
− การพัฒนาที่ดน
ิ (เชน จัดทําถนนและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม) และจัดสรรแบงขาย

117/

เวิ้งที่จอดเรือ (marina) คือ ทาเรือที่แบงเปนชองๆ สําหรับนําเรือมาจอดรวมๆ กันไว ซึ่งสวนใหญจะใชจอดเรือยอรช

118/

ที่จอดเรือเลียบตามชายฝง (quay) คือ ทาเรือที่เลียบตามถนนชายฝง โดยที่ระหวางถนนกับทาเรือจะมีทางใหคนเดินคั่นอยู

119/

ที่จอดเรือคอยาว (pier) คือ ทาเรือที่มีทางเดินยื่นลงไปในทะเล อาจจะมีแบงชองซอยใหเรือจอดไดบริเวณปลายๆ

120/

ที่จอดเรือขนาดเล็ก (jetty) คือ ทาเรือที่สามารถจอดเรือไดประมาณ 4-5 ลํา เชน ทาเรือหลังบานของบานติดแมน้ํา

121/

ที่กั้นน้ํา (locks) หรือระบบเชื่อมเสนทางเรือในบริเวณทีร่ ะดับน้ําตางกัน หรือระบบบันไดปลาโจน คือ มีประตูน้ํากันเปนหองๆ เอาไวเอาเรือเขาไป
ในหอง แลวทําใหระดับน้ําในหองสูงขึ้นหรือต่ําลงจนเทากับระดับน้ําอีกดานหนึ่งที่ตองการจะไป แลวเปดประตูอีกดานหนึ่ง เรือก็สามารถขามไป
ยังฝงตรงขามได ซึ่งการทําแบบนี้ หากระดับน้ําตางกันมากหรือระยะทางไกล อาจจะจําเปนตองทําที่กั้น (locks) นี้หลายหองเปนชวงๆไป

122/

เขื่อนระบายน้าํ (barrage) คือ อาคารที่สรางขึ้นสําหรับทดน้ําในทางน้ํา อันเปนที่มาแหลงน้ํา ซึ่งจะสงเขาสูเ ขตโครงการชลประทานโดยที่ชองที่ปด
เปดใหน้ําไหลผานอาคารนั้นไปได (ที่มา: [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.doa.go.th/sootin_webs/water_gloss/b/barrage.htm)

123/

อูซอมเรือ (dry dock) อูซอมเรือประเภทนี้ จะมีซองใหเรือเขาจอด และมีประตูน้ําซึ่งเรียกวา casson สามารถปดไมใหน้ําไหลเขามาได หลังจากนั้นก็
สูบน้ําออกจนแหงก็สามารถซอมตัวเรือไดอยางสะดวก เมื่อซอมเสร็จแลวก็เปดประตูน้ําใหน้ําไหลเขามาและนําเรือกลับออกไปแลนในทะเลดังเดิม
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ยกเวน
− การกอสรางอาคาร/สิ่งกอสรางเพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม41002
− การกอสรางสระวายน้ํากลางแจง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43909
ิ ขาย โดยไมมีการพัฒนาเพิม่ เติม ไดจดั ประเภทไวในหมูใหญ 681
− การจัดสรรที่ดน
ั ประเภทไวในกิจกรรม 71102
− กิจกรรมการจัดการโครงการที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมโยธา ไดจด
หมวดยอย 43 งานกอสรางเฉพาะทาง
ในหมวดยอยนี้ไดแก การกอสรางเฉพาะทาง เชน การกอสรางสวนประกอบของอาคารและงาน
วิศวกรรมโยธาโดยไมไดรับผิดชอบโครงการทั้งหมด ซึ่งโดยทั่วไปเปนงานที่ตองใชความชํานาญเฉพาะทางหรือ
เครื่องมือพิเศษ เชน งานตอกเสาเข็ม งานสรางฐานราก งานโครงสราง งานคอนกรีต งานกออิฐ งานกอหิน งาน
นั่งราน งานมุงหลังคา ฯลฯ รวมถึงการประกอบโครงเหล็กโดยที่ชนิ้ สวนที่นํามาประกอบนั้นไมไดผลิตเอง
การกอสรางเฉพาะทางสวนใหญมักดําเนินการภายใตการรับเหมาชวง แตสําหรับกิจกรรมการซอมแซม
สิ่งกอสรางจะดําเนินการใหกับเจาของทรัพยสินโดยตรง
การติดตั้งอุปกรณสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนือ่ งกับการกอสราง โดยดําเนินการ ณ สถานที่กอสราง
แมวางานบางสวน (ทีไ่ มใชการผลิต) อาจดําเนินการมาจากราน/โรงงานบางก็ตามเพื่อใหพรอมสําหรับการติดตั้ง
กิจกรรมเหลานี้ไดแก งานประปา การติดตั้งระบบทําความรอนและระบบปรับอากาศ เสาอากาศ ระบบสัญญาณ
เตือนภัยและงานไฟฟาอื่นๆ ระบบฉีดพนน้ําอัตโนมัติเมือ่ เกิดเพลิงไหม ลิฟตและบันไดเลื่อน ฯลฯ รวมถึงงานที่
เกี่ยวกับฉนวนปองกัน (น้ํา ความรอน เสียง) งานโลหะแผน งานทําความเย็นในเชิงพาณิชย การติดตั้งระบบไฟฟา
ใหความสวางและสัญญาณไฟตามถนน ทางรถไฟ สนามบิน ทาเรือ ฯลฯ รวมถึงการซอมแซมงานดังกลาว
การตกแตงอาคารและสวนประกอบอาคารใหเสร็จสมบูรณ เชน การติดกระจก การฉาบปูน การทาสี
การติดผนังและการปูพื้นดวยกระเบื้องหรือวัสดุอื่นๆ (เชน ปารเกต พรม กระดาษติดผนัง ฯลฯ) การขัดพืน้ งาน
ตกแตงดวยไม งานปองกันเสียง การทําความสะอาดภายนอกอาคาร ฯลฯ รวมถึงการซอมแซมงานดังกลาว
การใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางโดยมีผูควบคุม ไดจดั ประเภทไวในหมวดยอยนี้ ตาม
ประเภทเครื่องอุปกรณที่ใชงาน
หมูใหญ 431 การรื้อถอนและการเตรียมสถานที่กอสราง
ในหมูใ หญนไี้ ดแก กิจกรรมการเตรียมสถานที่เพื่อพรอมสําหรับใชกอ สรางในภายหลัง รวมถึง
การเคลื่อนยายสิ่งกอสรางเดิมออกไป
4311 43110 การรื้อถอน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การรื้อถอนหรือทําลายอาคาร ถนน ทางหลวง และสิ่งกอสรางอื่นๆ
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4312 43120 การเตรียมสถานที่กอสราง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเตรียมสถานที่เพื่อใหพรอมสําหรับใชกอสราง
− การสะสางสถานที่กอสรางอาคาร
− การขนยายหนาดิน: การขุดเพื่อวางฐานราก การถมดิน การปรับระดับและเกลีย
่ พื้นที่กอสราง
การขุดคู การเคลื่อนยายกอนหิน การระเบิด ฯลฯ
− การขุด เจาะ และเก็บตัวอยางจากกระบอกเจาะเพื่อนําไปใชในการวิเคราะหในดานการกอสราง
ธรณีฟสิกส ธรณีวิทยา หรือวัตถุประสงคที่คลายกันตอไป
− การเตรียมสถานที่กอสรางเหมือง
• การขนยายหนาดินหรือหินทีถ
่ ูกระเบิดออกมา และการพัฒนาและการเตรียมการอื่นๆ เกี่ยวกับ
ที่ตั้งของเหมืองแรและแหลงแร (ยกเวนแหลงน้ํามันและกาซ)
− การระบายน้ําออกจากสถานที่กอสรางอาคาร
− การระบายน้ําออกจากพืน
้ ทีก่ ารเกษตรหรือพื้นที่ปา
− การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในงานกอสรางชนิดใชในการเตรียมสถานที่กอสราง เชน
เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขุด รถปราบดิน ฯลฯ โดยมีผูควบคุม
ยกเวน
− การขุดเจาะปโตรเลียมดิบและกาซธรรมชาติ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 06100 และ 06200
ตามลําดับ
− การเจาะทดสอบและการเจาะหลุมทดสอบเพื่อการทําเหมือง (ที่นอกเหนือจากการขุดเจาะน้ํามัน
และกาซ) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 09900
− การกําจัดสิ่งปนเปอนในดิน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 39000
− การขุดเจาะบอน้ํา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 42201
− การสํารวจแหลงน้ํามันและกาซ และการสํารวจทางธรณีฟสิกส ทางธรณีวิทยาและการสํารวจ
เกี่ยวกับแผนดินไหว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 71103
− การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในงานกอสรางโดยไมมีผูควบคุม
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 77305
หมูใหญ 432 กิจกรรมการติดตัง้ ไฟฟา ระบบทอ และสิ่งกอสรางอื่นๆ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก กิจกรรมการติดตั้งระบบไฟฟา ระบบทอ (น้ํา กาซ และของเสีย) ระบบทํา
ความรอนและระบบปรับอากาศ ลิฟต ฯลฯ ของอาคาร/สิ่งกอสราง
4321 43210 การติดตั้งระบบไฟฟา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การติดตั้งระบบไฟฟาของอาคาร/สิ่งกอสราง และงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท
• การติดตั้งและเดินสายไฟฟา
• การเดินสายสือ
่ สาร
• การเดินสายเครือขายคอมพิวเตอรและเคเบิลทีวี รวมถึงใยแกวนําแสง
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จานดาวเทียม
• ระบบแสงสวาง
• ระบบสัญญาณแจงอัคคีภัย
• ระบบสัญญาณกันขโมย
• อุปกรณที่ใหแสงสวางและสัญญาณไฟฟาตามถนน รวมถึงสัญญาณไฟจราจร
• ไฟทางวิ่งของเครื่องบินในสนามบิน
− การเชื่อมตอเครื่องใชไฟฟาและเครื่องอุปกรณในครัวเรือน รวมถึงเครื่องทําความรอนติดผนัง
ยกเวน
− การติดตั้งเครือ
่ งหมายจราจร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 42101
− การกอสรางสายสื่อสารและสายสงกระแสไฟฟา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 42202
− การเฝาติดตามแบบทั่วไปและแบบทางไกล ดวยระบบสัญญาณรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส
เชน ระบบสัญญาณปองกันขโมยและสัญญาณแจงอัคคีภัย รวมถึงการบํารุงรักษาระบบดังกลาว
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 80200
•

4322

การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน และระบบปรับอากาศ
ในหมูย อยนี้ไดแก การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน ระบบปรับอากาศ และระบบทอ
กาซ รวมถึง การเพิ่ม การแกไขดัดแปลง การบํารุงรักษา และการซอมแซมระบบดังกลาว
43221 การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ํา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมแซมระบบประปาและระบบระบายน้ําภายในอาคาร/สิ่งกอสราง
• ทอน้ํารอนและน้ําเย็น รวมถึงการติดตั้งระบบหัวฉีดพน (sprinkler) เมื่อเกิดเพลิงไหมหรือ
เพื่อรดน้ําสนามหญา
• เครื่องอุปกรณทอน้ําและเครือ
่ งสุขภัณฑ
• ทอยืน เชน เครื่องอุปกรณจายน้ําแบบใชแรงดันสําหรับดับเพลิง (รวมทั้งหัวดับเพลิงที่
ประกอบดวยสายยางและทอพน)
• ทอกําจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงทอระบายน้ําและบอเกรอะ
ยกเวน
− การกอสรางทอสงน้ําและระบบระบายน้ํา/สิ่งปฏิกูลเพื่อการสาธารณูปโภค
ไดจดั ประเภทไว
ในกิจกรรม 42201
43222 การติดตั้งระบบทําความรอน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมแซมระบบทําความรอนภายในอาคาร/สิ่งกอสราง
• ทอและงานโลหะแผนที่เกีย
่ วของกับระบบทําความรอน (ไฟฟา กาซ น้ํามัน)
• ระบบควบคุมความรอนจากสวนกลาง
• เตาเผา หอหลอเย็น
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ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตยที่ไมใชไฟฟา
• ทอไอน้ํา
− การติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมแซมระบบจายกาซตางๆ ภายในอาคาร/สิ่งกอสราง (เชน กาซ
ออกซิเจนที่ใชในโรงพยาบาล) และการเชือ่ มตอกับอุปกรณที่ใชกาซอืน่ ๆ
ยกเวน
− การกอสรางทอสง (น้ํา น้ํามัน กาซ และของเหลวอื่นๆ) ทั้งที่มีระยะทางยาวหรือในบริเวณเมือง
หรือทองถิ่น ซึ่งเปนสวนหนึง่ ของโครงการสาธารณูปโภค ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 42201
− การติดตั้งเครือ
่ งทําความรอนที่ใชไฟฟาแบบติดผนัง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43210
•

43223 การติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคาร/สิง่ กอสราง
• เครื่องอุปกรณและทอระบายอากาศ ทําความเย็น หรือปรับอากาศ รวมถึงงานระบบทอ
และงานเหล็กแผนที่เกีย่ วของกับงานดังกลาว
4329

การติดตั้งสิง่ กอสรางอื่นๆ
43291 การติดตั้งฉนวน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การติดตั้ง บํารุงรักษา และซอมแซม
• ฉนวนปองกันความรอนที่เกีย
่ วของกับวัสดุฉนวนปองกันอากาศสําหรับชองวางระหวาง
กําแพงชัน้ นอก
• ฉนวนปองกันความรอนทอน้ํารอน ทอน้าํ เย็น และหมอน้ํา (boiler)
• ฉนวนที่เกี่ยวของกับงานปองกันเสียงและปองกันไฟ
43299 การติดตั้งสิง่ กอสรางอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องอุปกรณที่นอกเหนือจากระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบ
ทําความรอนและระบบปรับอากาศ หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใชในอาคารและสิ่งกอสราง
ทางวิศวกรรมโยธา
• ลิฟต บันไดเลือ
่น
• รั้ว ลูกกรง และสิ่งปดกั้นภายนอกอาคารที่คลายกัน
• รางน้ํา กันสาด ผาใบบังแดด ลูกหมุนระบายอากาศ
• ประตูอัตโนมัติและประตูหมุน
• ระบบปองกันฟาฝา
• ระบบดูดฝุน/สิ่งสกปรกในอากาศจากสวนกลาง
• สัญญาณหรือเครื่องหมาย (จะใหแสงสวางหรือไมก็ตาม)
ยกเวน
− การติดตั้งเครือ
่ งจักรอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 33200
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−

การผลิตรางน้ํา กันสาด ลูกหมุนระบายอากาศ ที่ทําจากโลหะ ที่ทาํ การผลิตสินคาที่รานแลว
นําไปติดตั้งให ณ สถานที่กอสราง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25119

หมูใหญ 433 การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ
4330

การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ
43301 การติดตั้งสวนประกอบอาคารและอุปกรณตกแตงภายใน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการติดตั้งสวนประกอบอาคาร/สิ่งกอสรางและอุปกรณตกแตงภายใน ทีด
่ ําเนินการ ณ
สถานที่กอสรางเปนหลัก แมวางานบางสวน (ที่ไมใชการผลิต) อาจดําเนินการมาจากราน/
โรงงานบางก็ตามเพื่อใหพรอมสําหรับการติดตั้ง
• การติดตั้งประตู (ยกเวนประตูอัตโนมัติและประตูหมุน) หนาตางที่ทําจากไม กระจก หรือ
วัสดุอื่นๆ
• การติดตั้งโครง/กรอบประตู หนาตางที่ทําจากไม อะลูมิเนียม หรือวัสดุอื่นๆ
• การติดตั้งมุงลวด เหล็กดัด
• การติดตั้งบันได ระเบียง ครัว ชั้นวางของ และของคลายคลึงกันชนิดติดตั้งอยูกับที่
• การติดตั้งเฟอรนิเจอร
• การติดตั้งฝาเพดาน ผนัง และฉากที่เคลื่อนที่ได
ยกเวน
− การผลิตประตู หนาตาง ประตูมวน มุงลวด เหล็กดัด ทีท
่ ําจากโลหะ ที่ทําการผลิตสินคาที่ราน
แลวนําไปติดตั้งให ณ สถานที่กอสราง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25113
− การติดตั้งประตูอัตโนมัติและประตูหมุน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43299
− การปูพื้นและผนังดวยกระเบื้อง หิน พรม ไม กระดาษ และวัสดุอื่นๆ ไดจด
ั ประเภทไวใน
กิจกรรม 43302
− กิจกรรมการออกแบบตกแตงภายใน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 74101
− การบริการประกอบเฟอรนิเจอรสําเร็จรูปชนิดเคลื่อนยายได ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 95240
43302 การปูพื้นและผนัง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปูพื้นและผนังดวยกระเบื้องที่ทําดวยเซรามิก คอนกรีต หรือหิน กระเบื้อง/หินปูพื้น
− การทําพื้นหินขัด
− การปูพื้นและผนังดวยหินออน หินแกรนิต และหินชนวน
− การปูพื้นดวยพรมและพรมน้ํามัน รวมถึงยางและพลาสติก
− การปูพื้นดวยวัสดุอื่นๆ เชน พื้นไมปารเกตและพื้นไมอื่นๆ รวมถึงงานแตงสําเร็จที่เกี่ยวของ
เชน การขัดดวยทราย การขัดดวยแวกซ ฯลฯ
− การติดกระดาษปดผนัง (wallpaper)
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43303 การทาสี ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทาสีภายในและภายนอกอาคาร/สิ่งกอสราง
43309 การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การฉาบปูนผิวเรียบหรือผิวไมเรียบทั้งภายนอกและภายในอาคารหรือสิ่งกอสรางอื่นๆ รวมถึง
การติดตั้งแผนผนังยิปซัม
− การติดตั้งโลหะแผนสําเร็จรูปที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานหรือตามความตองการ รวมถึงเหล็กหรือ
เหล็กกลาสําหรับประดับตกแตง และงานเครื่องโลหะประดับตกแตง
− การทําความสะอาดอาคารทีส
่ รางใหมภายหลังจากการกอสราง
− งานสรางอาคารใหเสร็จสมบูรณอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การทําความสะอาดทว
ั่ ไปภายในอาคารและสิ่งกอสรางอืน่ ๆ ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 81210
− การทําความสะอาดภายในทีใ่ ชความชํานาญเฉพาะดานและพืน
้ ผิวภายนอกอาคาร ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 81292 และ 81291 ตามลําดับ
หมูใหญ 439 กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอื่นๆ
4390

กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอื่นๆ
43901 การกอสรางฐานราก รวมถึงการตอกเสาเข็ม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการสรางฐานราก การตอกเสาเข็ม และงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการใหเชาเครื่องจักร
และอุปกรณทใี่ ชในการกอสรางฐานรากโดยมีผูควบคุม
ยกเวน
− การใหเชาเครือ
่ งจักรและอุปกรณในการกอสราง โดยไมมผี ูควบคุม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
77305
43909 กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการกอสรางเฉพาะทาง ซึ่งเปนงานที่ตองใชความชํานาญหรือเครื่องมือพิเศษ :
• งานกันชื้นและกันซึม
• การขจัดความชื้นของอาคาร
• การประกอบโครงสรางเหล็กที่ไมไดผลิตขึ้นเอง
• การดัดโคงเหล็ก
• การกออิฐและการกอหิน
• การมุงหลังคาสําหรับอาคารที่อยูอาศัย
• การประกอบและการแยกชิ้นสวนนั่งรานและแทนยกพืน
้ (work platform) รวมถึงการเชา
นั่งรานและแทนยกพื้นโดยมีผูควบคุม
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การสรางปลองไฟและเตาอบที่ใชในอุตสาหกรรม
• งานที่ทําโดยผูเ ชี่ยวชาญที่มีทก
ั ษะทางดานการปนและการใชอุปกรณที่เกี่ยวของ เชน งานที่
ทําบนที่สูง
− การทํางานใตพื้นผิว
− การกอสรางสระวายน้ํากลางแจง
− การทําความสะอาดดวยไอน้าํ การพนทราย และกิจกรรมที่คลายกันสําหรับภายนอกอาคาร
− การใหเชาเครนโดยมีผูควบคุม
ยกเวน
− การใหเชาเครือ
่ งจักรและอุปกรณในการกอสราง โดยไมมผี ูควบคุม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
77305
•
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หมวดใหญ G การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต
(หมวดยอย 45 – 47)
ในประเภทนี้ไดแก การขายสงและขายปลีกสินคาทุกประเภท (เปนการขายโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพสินคา) และการบริการที่เกี่ยวของกับการขาย การขายสงและขายปลีกเปนขั้นตอนสุดทายของการจําหนาย
สินคา รวมถึงการซอมยานยนตและจักรยานยนตไดจดั ประเภทไวในทีน่ ี้ดวย
การขายสินคาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสินคาในที่นี้ รวมถึงการดําเนินงานทัว่ ไปที่เกี่ยวของ
กับการขาย เชน การคัดแยกขนาด การคัดคุณภาพ และการรวบรวมสินคา การผสมสินคา (เชน ทราย) การบรรจุ
ขวด (ไมวาจะทําความสะอาดขวดมากอนหรือไมก็ตาม) การบรรจหุ ีบหอ การนําสินคาในปริมาณมากๆ มา
จัดแบงและทําการบรรจุหีบหอใหมเพื่อจําหนายตอในปริมาณที่นอยลง การเก็บสินคา (ไมวาจะมีการแชเย็นหรือแช
แข็งหรือไมก็ตาม) การนําผลิตภัณฑทางการเกษตรมาทําความสะอาดและทําใหแหง การตัดไฟเบอรบอรดหรือ
แผนโลหะซึ่งถือวาเปนกิจกรรมเสริม
หมวดยอย 45 ไดแก กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการขายและการซอมยานยนตและจักรยานยนต
ในขณะที่หมวดยอย 46 และ 47 เปนกิจกรรมการขายอื่นๆ ทั้งหมด ความแตกตางระหวางหมวดยอย 46 (การขาย
สง) และหมวดยอย 47 (การขายปลีก) คือ “ประเภทของลูกคา”
การขายสง คือ การขายตอ (การขายโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสินคา) สินคาใหมและสินคา
ใชแลวใหแกผขู ายปลีก ผูใชในงานอุตสาหกรรม ผูใชในงานพาณิชยกรรม ผูใชในงานสถาบัน ผูใชในงานวิชาชีพ
หรือผูขายสงรายอื่นๆ หรือบุคคล/บริษัทที่ทําหนาที่ตวั แทนหรือนายหนาซื้อขายสินคา ประเภทของธุรกิจที่สําคัญ
ไดแก พอคาขายสง คือ ผูขายสงที่ดําเนินกิจการซื้อและขายสินคาทีเ่ ปนของตนเอง เชน พอคาขายสง ผูจําหนาย
สินคาอุตสาหกรรม ผูสงสินคาออก ผูสั่งสินคาเขา และกลุมสหกรณเพือ่ ซื้อสินคา สาขาและสํานักงานขาย (ไมใช
รานคาปลีก) ซึ่งมีหนวยผลิตหรือเหมืองแร (ที่แยกตัวออกมาตางหาก) เปนผูควบคุมดูแล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การจําหนายสินคา และแทบจะไมเคยสั่งสินคาเพื่อใหโรงงานหรือแหลงผลิตสงสินคาใหโดยตรง ทั้งนี้รวมถึง
นายหนาซื้อขายสินคา การขายเพื่อคานายหนา และตัวแทนจําหนาย และกลุมผูประกอบการ ผูซื้อและกลุมสหกรณ
ซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวของกับการตลาดของผลิตภัณฑการเกษตร ผูขายสงมักทําการรวบรวมสินคา คัดแยกขนาด
และคัดคุณภาพสินคาในปริมาณมาก การนําสินคาในปริมาณมากๆ มาจัดแบงและทําการบรรจุหีบหอใหมเพื่อ
จําหนายตอในปริมาณที่นอยลง เชน รานขายยาที่ดําเนินกิจกรรมเก็บสินคา แชเย็น จัดสง และจัดวางสินคา ทํา
การสงเสริมการขายใหแ กลูกคาและออกแบบฉลาก
การขายปลีก คือ การขายตอ (การขายสินคาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสินคา) สินคาใหมและ
สินคาใชแลวใหแกสาธารณชนทั่วไป เพื่อการบริโภคหรือใชประโยชนสวนบุคคลหรือในครัวเรือนผานทางรานคา
หางสรรพสินคา แผงลอย สถานประกอบการที่รับสั่งสินคาทางไปรษณีย การขายตรงโดยพนักงานขายสินคาตาม
บาน ผูเรขายสินคา สหกรณผูบริโภค สถานที่ประมูลสินคา ฯลฯ ผูคาปลีกสวนใหญมักดําเนินการซื้อและขาย
สินคาที่เปนของตนเอง แตบางรายเปนตัวแทนของสํานักงานใหญและทําหนาที่ขายใหตามที่ไดรบั มอบหมายหรือ
ขายใหโดยไดรับคาตอบแทน/คานายหนา
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หมวดยอย 45 การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต
ในหมวดยอยนี้ไดแก การดําเนินกิจกรรมทั้งหมด (ยกเวนการผลิตและการใหเชา) ที่เกี่ยวของกับ
ยานยนตและจักรยานยนต รวมถึงรถบรรทุก เชน การขายสงและขายปลีกยานยนตทั้งใหมและที่ใชแลว การซอม
และการบํารุงรักษายานยนต การขายสงและขายปลีกอะไหลและชิ้นสวนอุปกรณสําหรับยานยนตและจักรยานยนต
การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับตัวแทนขายสงหรือขายปลีกยานยนต รวมถึง การลาง การขัดเงา
ยานยนต ฯลฯ
ยกเวน
− การขายปลีกน้า
ํ มันเชื้อเพลิงรถยนต และผลิตภัณฑน้ํามันเครื่อง/น้ํามันหลอลื่น หรือผลิตภัณฑ
ที่ใชเปนตัวใหความเย็นแกเครื่องยนต หรือการใหเชายานยนตหรือจักรยานยนต
หมูใหญ 451 การขายยานยนต
4510

การขายยานยนต
ในหมูย อยนี้ไดแก การขายสงและขายปลีกยานยนตทั้งใหมและทีใ่ ชแลว การขายสงและขายปลีก
โดยตัวแทนจําหนายหรือดีลเลอร และการประมูลยานยนต
ยกเวน
− การขายสงและขายปลีกอะไหลและชิน
้ สวนอุปกรณสําหรับยานยนต ไดจัดประเภทไวในหมูย อย
4530
− การใหเชายานยนตพรอมคนขับ ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 4932
− การใหเชารถบรรทุกพรอมคนขับ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4933
− ธุรกิจใหเชาซือ
้ ยานยนต (สัญญาเชาแบบการเงิน) ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 64911
− การใหเชายานยนตและรถบรรทุก โดยไมมีคนขับ ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 7710
45101 การขายยานยนตใหมชนิดรถยนตนงั่ สวนบุคคล รถกระบะ รถตู และรถขนาดเล็กที่คลายกัน ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− การขายยานยนตใหมชนิดรถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ รถตู และรถขนาดเล็กที่คลายกัน ไม
วาจะขายโดยวิธีใดก็ตาม
124/
• รถยนตนั่งสวนบุคคล
• รถเพื่อการพาณิชยประเภทรถตู

124/

รถยนตนั่งสวนบุคคล (passenger car) คือ รถเกงหรือรถยนตที่ออกแบบเพือ่ ใชสําหรับนั่งเปนปกติวิสัยและใหหมายความรวมถึงรถยนตในลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เชน รถยนตที่มีหลังคาติดตอเปนเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ดานขางและหรือดานหลังคนขับมีประตูหรือหนาตางและมีที่นั่ง ทั้งนี้
ไมวาจะมีที่นั่งเทาใด (ที่มา: สถาบันยานยนต)
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•

•
•
•

รถกระบะ (pick up)125/ 1 ตัน รวมถึงรถยนตนั่งที่มีกระบะ (double cab)126/ และรถยนตนั่ง
กึ่งบรรทุก (PPV)127/
ยานยนตที่ใชเพื่อการพักแรม เชน รถคาราวานและบานรถยนต
ยานยนตชนิดออฟโรด เชน รถจิ๊ป
ยานยนตที่ใชในสนามกอลฟ รถเอทีวี (ATV) รถโกคารท

ยกเวน
− การขายยานยนตเกาชนิดรถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ และรถตู ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
45103
45102 การขายยานยนตใหมชนิดรถบรรทุกและยานยนตหนักอืน่ ๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายยานยนตใหมชนิดรถบรรทุกและยานยนตหนักอื่นๆ ไมวาจะขายโดยวิธีใดก็ตาม
• ยานยนตหนัก เชน รถบรรทุก รถพวง รถกึ่งรถพวง
• ยานยนตโดยสารเพื่อการพาณิชย เชน รถบัส รถโรงเรียน
• ยานยนตเพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน รถดับเพลิง รถกวาดถนน รถหุม
 เกราะ รถผสมปูน/
คอนกรีต รถเครนหรือรถบรรทุกติดปนจัน่
ยกเวน
− การขายยานยนตเกาชนิดรถบรรทุกและอืน
่ ๆ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 45104
45103 การขายยานยนตเกาชนิดรถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ รถตู และรถขนาดเล็กที่คลายกัน ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− การขายยานยนตเกาชนิดรถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ รถตู และรถขนาดเล็กที่คลายกัน ไม
วาจะโดยขายวิธีใดก็ตาม
• รถยนตนั่งสวนบุคคล
• รถเพื่อการพาณิชยประเภทรถตู
• รถกระบะ 1 ตัน รวมถึงรถยนตนั่งที่มีกระบะ และรถยนตนั่งกึ่งบรรทุก
• ยานยนตที่ใชเพื่อการพักแรม เชน รถคาราวานและบานรถยนต
• ยานยนตชนิดออฟโรด เชน รถจิ๊ป
• ยานยนตที่ใชในสนามกอลฟ รถเอทีวี รถโกคารท
ยกเวน
ไดจัดประเภทไวใน
− การขายยานยนตใหมชนิดรถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ และรถตู
กิจกรรม 45101
125/

รถกระบะ (pick up) คือ รถยนตที่มีที่นงั่ ดานหนาตอนเดียวสําหรับคนขับ และตอนหลังเปนกระบะบรรทุก ซึ่งเปดโลงจนถึงทายรถโดยไมมีหลังคา

126/

รถยนตนั่งที่มีกระบะ (double cab) คือ รถยนตนั่งที่สรางบนโครงสรางของรถยนตกระบะ และสวนทายทีเ่ ปนกระบะบรรทุกซึ่งเปดโลงจนถึงทาย
รถโดยไมมีหลังคา

127/

รถยนตนั่งกึ่งบรรทุก (PPV) คือ รถยนตนั่งที่สรางบนโครงสรางของรถยนตกระบะ (ที่มา: สถาบันยานยนต)
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45104 การขายยานยนตเกาชนิดรถบรรทุกและยานยนตหนักอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายยานยนตเกาชนิดรถบรรทุกและยานยนตหนักอื่นๆ ไมวาจะขายโดยวิธีใดก็ตาม
• ยานยนตหนัก เชน รถบรรทุก รถพวง รถกึ่งรถพวง
• ยานยนตโดยสารเพื่อการพาณิชย เชน รถบัส รถโรงเรียน
• ยานยนตเพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน รถดับเพลิง รถกวาดถนน รถหุม
 เกราะ รถผสมปูน/
คอนกรีต รถเครนหรือรถบรรทุกติดปนจัน่
ยกเวน
− การขายยานยนตใหมชนิดรถบรรทุกและอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 45102
หมูใหญ 452 การบํารุงรักษาและซอมยานยนต
4520

การบํารุงรักษาและซอมยานยนต
45201 การบํารุงรักษาและซอมระบบเครื่องยนตและชิ้นสวนยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการบํารุงรักษาและซอมเครื่องจักรกลของยานยนต
ระบบเครื่องยนต
ไดนาโม
มอเตอร
− การซอมเครื่องยนตครั้งใหญ (overhaul)
− การปรับตั้งเครื่องยนต การซอมและปรับคารบูเรเตอร กระปุกเฟองบง
ั คับลอ เบรก สายพาน
การซอมระบบกันสะเทือน ระบบทอไอเสีย และระบบทําความเย็น
− การซอมยางนอกและยางใน การติดตั้งหรือการเปลี่ยนยาง
− การตั้งศูนยถว
 งลอ
− การซอมระบบไฟฟาและการบริการชารจแบตเตอรรี่
− การซอมระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส
− การติดตั้งอะไหลและชิ้นสวนอุปกรณ ซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิต
ยกเวน
− การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 22112
45202 การซอมตัวถัง ประตู หนาตาง และอื่นๆ ที่คลายกัน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการซอมตัวถังและการบริการอื่นๆ ที่คลายกัน ไดแก การซอมประตูและกุญแจ
กัน
ชน การทําสี การซอมที่เกิดจากการชน การติดและเปลี่ยนกระจก และการซอมสวนอื่นๆ
ของตัวถังรถยนต
45203 การบํารุงรักษายานยนตทั่วไป ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําความสะอาดและการบริการบํารุงรักษาที่ทําเปนประจํา เชน การบริการลางรถ การพน
กันสนิม การขัดสีเคลือบเงา การดูแลรักษารถ การบํารุงรักษาปองกันฝุน ฯลฯ
− การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรก น้ํามันเกียร น้า
ํ มันคลัชต
− การทําความสะอาดเบาะ พรม รวมถึงการซอมเบาะรถยนต
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ยกเวน
− การบริการรถยก รวมถึงการบริการใหความชวยเหลือแกผูขับขี่ยานยนตบนทองถนน
ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 52214
− การบริการตรวจสภาพรถยนตทางเทคนิค ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 71202
− การซอมวิทยุและเครื่องเสียงติดรถยนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 95210
หมูใหญ 453 การขายชิน้ สวนและอุปกรณเสริมของยานยนต
4530

การขายชิน้ สวนและอุปกรณเสริมของยานยนต
ในหมูย อยนี้ไดแก การขายชิ้นสวน อะไหล และอุปกรณเสริมของยานยนตทั้งใหมและเกา ไมวา
จะขายโดยตัวแทนจําหนาย ขายในราน ตามถนนหรือตามบาน ทางอินเตอรเน็ต ทางไปรษณีย
โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท ฯลฯ
ยกเวน
− การขายสงวิทยุและเครื่องเสียงติดรถยนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46421
45301 การขายสงชิ้นสวนและอุปกรณเสริมใหมของยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงชิ้นสวนและอุปกรณเสริมใหมสําหรับยานยนต เชน ยางนอกและยางใน หัวเทียน
แบตเตอรี่ เครื่องอุปกรณทใี่ หแสงสวาง เครื่องปรับอากาศ และชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา ฯลฯ
ไมวาจะโดยขายวิธีใดก็ตาม
45302 การขายปลีกชิน้ สวนและอุปกรณเสริมใหมของยานยนต ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การขายปลีกชิ้นสวนและอุปกรณเสริมใหมสําหรับยานยนต เชน ยางนอกและยางใน หัวเทียน
แบตเตอรี่ เครื่องอุปกรณทใี่ หแสงสวาง เครื่องปรับอากาศ และชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา ฯลฯ
ไมวาจะโดยขายวิธีใดก็ตาม
45303 การขายสงและปลีกชิ้นสวนและอุปกรณเสริมเกาของยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงและปลีกชิ้นสวนและอุปกรณเสริมเกาของยานยนต เชน ยางนอกและยางใน หัวเทียน
แบตเตอรี่ เครื่องอุปกรณทใี่ หแสงสวาง เครื่องปรับอากาศ และชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา ฯลฯ
ไมวาจะโดยขายวิธีใดก็ตาม
− การดําเนินงานของรานเชียงกงที่ขายชิ้นสวนและอุปกรณเสริมสําหรับยานยนต
ยกเวน
− การดําเนินงานของรานเชียงกงที่ขายชิ้นสวนและอุปกรณเสริมสําหรับจักรยานยนต
ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 45404
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หมูใหญ 454 การขาย การบํารุงรักษาและซอมจักรยานยนต ชิ้นสวนและอุปกรณเสริมที่เกี่ยวของ
4540

การขาย การบํารุงรักษาและซอมจักรยานยนต ชิ้นสวนและอุปกรณเสริมที่เกี่ยวของ
ในหมูย อยนี้ไดแก การขายจักรยานยนต การบํารุงรักษาและซอมจักรยานยนต รวมทั้งชิ้นสวน
และอุปกรณเสริมที่เกี่ยวของ ซึ่งจักรยานยนตในทีน่ รี้ วมถึงรถอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
จักรยานยนต เชน รถพวงขาง รถสามลอเครื่อง รถตุกตุก รถสกายแล็ป
45401 การขายจักรยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงและขายปลีกจักรยานยนตทั้งใหมและที่ใชแลว
ไดแก จักรยานยนต รถปอบ
รถจักรยานที่ตดิ ตั้งเครื่องยนตชวย รวมถึงรถอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตจกั รยานยนต ไม
วาจะขายโดยตัวแทนจําหนายหรือวิธีใดก็ตาม
ยกเวน
− การใหเชาจักรยานยนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 77301
45402 การขายสงชิ้นสวนและอุปกรณเสริมใหมของจักรยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงชิ้นสวน อะไหล และอุปกรณเสริมใหมของจักรยานยนต และรถอื่นๆ ที่ขับเคลื่อน
ดวยเครื่องยนตจักรยานยนต ไมวาจะขายโดยตัวแทนจําหนายหรือวิธีใดก็ตาม
45403 การขายปลีกชิน้ สวนและอุปกรณเสริมใหมของจักรยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายปลีกชิน
้ สวน อะไหล และอุปกรณเสริมใหมของจักรยานยนต และรถอื่นๆ ที่ขับเคลื่อน
ดวยเครื่องยนตจักรยานยนต ไมวาจะขายโดยตัวแทนจําหนายหรือวิธีใดก็ตาม
45404 การขายสงและปลีกชิ้นสวนและอุปกรณเสริมเกาของจักรยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงและปลีก ชิ้นสวน อะไหล และอุปกรณเสริมเกาของจักรยานยนต และรถอื่นๆ ที่
ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตจกั รยานยนต
− การดําเนินงานของรานเชียงกงที่ขายชิ้นสวนและอุปกรณเสริมสําหรับจักรยานยนต
ยกเวน
− การดําเนินงานของรานเชียงกงที่ขายชิ้นสวนและอุปกรณเสริมสําหรับยานยนต ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 45303
45405 การบํารุงรักษาและซอมจักรยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
ั รยานยนต
− การบํารุงรักษาและซอมจักรยานยนต และรถอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตจก
ยกเวน
− การบริการตรวจสภาพจักรยานยนตทางเทคนิค ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 71202
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หมวดยอย 46 การขายสง (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต)
ในหมวดยอยนี้ไดแก การขายสงที่ดําเนินงานดวยตนเองหรือทําโดยไดรับคาตอบแทนหรือตาม
สัญญาจาง (การขายเพื่อคาคอมมิชชั่น/คานายหนา) ซึ่งเกี่ยวของกับการขายสงภายในประเทศและระหวางประเทศ
(นําเขา/สงออก)
การขายสง คือ การขายตอ (การขายสินคาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสินคา) สินคาทั้งใหมและที่
ใชแลวใหแกผขายปลี
ู
ก หรือเปนการคาแบบธุรกิจสูธุรกิจ เชน ขายใหกับผูใชในงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
สถาบัน หรือผูใชในงานวิชาชีพ หรือขายตอใหกับผูขายสงรายอื่นๆ หรือบุคคล/บริษัทที่ทําหนา ที่ตัวแทนหรือ
นายหนาซื้อขายสินคา ประเภทของธุรกิจที่สําคัญ ไดแก พอคาขายสงคือ ผูขายสงที่ดําเนินกิจการซื้อและขาย
สินคาที่เปนของตนเอง เชน พอคาขายสง ผูแทนจําหนายสินคาอุตสาหกรรม ผูสงสินคาออก ผูนําเขาสินคา และ
การรวมกลุมสหกรณเพื่อซื้อสินคา สาขาและสํานักงานขาย (ไมใชรานคาปลีก) ซึ่งมีหนวยผลิตหรือเหมืองแร (ที่
แยกตัวออกมาตางหาก) เปนผูควบคุมดูแล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการจําหนายสินคา และแทบจะไมเคยสั่งสินคา
เพื่อใหโรงงานหรือแหลงผลิตสงสินคาใหโดยตรง ทัง้ นี้รวมถึงนายหนาซื้อขายสินคา การขายเพื่อคานายหนาและ
ตัวแทนจําหนาย และกลุมผูประกอบการ ผูซื้อและกลุมสหกรณซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวของกับการจําหนายผลิตภัณฑ
เกษตรออกสูตลาด
ผูขายสงมักทําการรวบรวมสินคาในปริมาณมากมาคัดแยกขนาดและคัดคุณภาพสินคา นําสินคามา
จัดแบงและทําการบรรจุหีบหอใหมเพื่อจําหนายตอ เชน รานขายยาที่ดําเนินกิจกรรมเก็บสินคา แชเย็น จัดสง และ
จัดวางสินคา ทําการสงเสริมการขายใหแกลูกคาและออกแบบฉลาก
ยกเวน
− การขายสงยานยนต รถคาราวาน และจักรยานยนต รวมถึงอุปกรณเสริมของยานยนต ไดจัด
ประเภทไวในหมวดยอย 45
− การบรรจุหีบหอของแข็ง และการบรรจุของเหลวหรือกาซในขวด รวมถึงการผสมและการกรอง
ที่ดําเนินการใหกับบุคคลอื่น ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 82920
หมูใหญ 461 การขายสงโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
4610

การขายสงโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ในหมูย อยนี้ไดแก
− กิจกรรมของตัวแทนจําหนาย นายหนาทางการคา และผูขายสงอื่นๆ ที่ดําเนินกิจการในฐานะ
ตัวแทนหรือเพื่อผลประโยชนของผูอื่น
− กิจกรรมของการนําผูซื้อและผูขายมาทําการตกลงกัน หรือเปนผูดําเนินการคาหรือธุรกิจภายใต
สิทธิที่เจาของกิจการมอบให รวมถึงการดําเนินการดังกลาวทางอินเตอรเน็ต
− กิจกรรมของหองประมูลที่ดําเนินการขายสง
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ยกเวน
− การขายสงในนามตนเอง ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 462 ถึง 469
− กิจกรรมของตัวแทนจําหนายยานยนต ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 4510
− การประมูลยานยนต ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 4510
− การขายปลีกโดยตัวแทนจําหนายโดยไมมร
ี าน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4799
 อย 6622
− กิจกรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย ไดจัดประเภทไวในหมูย
− กิจกรรมของตัวแทนอสังหาริมทรัพย ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 6820
46101 การขายสง วัตถุดิบทางการเกษตรและสัตวมีชีวิต โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมขายสงวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตวมีชีวิต โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• เมล็ดธัญพืชและเมล็ดพืชน้ํามัน ดอกไมและตนไม
• ใบยาสูบที่ยังไมผานกระบวนการแปรรูป
• สัตวมีชีวิต หนังดิบและหนังที่มีขนติด หนังฟอก
• อาหารสําหรับปศุสัตว
• วัตถุดิบทางการเกษตร ของเสีย กาก และผลพลอยไดที่ไดจากการเลี้ยงสัตว
ยกเวน
− การขายสงอาหารสัตวเลี้ยง โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ไดจดั ประเภทไวใน
กิจกรรม 46102
− การขายสงเสนใยสิ่งทอ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
46108
46102 การขายสงอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− กิจกรรมขายสงอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• ผลไมและผัก เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว และผลิตภัณฑประมง
• ผลิตภัณฑนม ไขและผลิตภัณฑไข
• น้ํามันและไขมันจากสัตวหรือพืชที่บริโภคได
• แปงและผลิตภัณฑอาหารประเภทแปง
• น้ําตาล ช็อกโกแลต ขนมทีท
่ ําจากน้ําตาล และผลิตภัณฑประเภทอบ
• เครื่องดื่ม กาแฟ ชา โกโก และเครื่องเทศ
• ผลิตภัณฑยาสูบ
ี ารเปลี่ยนแปลงสภาพสินคา
• ไวนที่ซื้อมาในปริมาณมากและนํามาบรรจุขวดโดยไมมก
• อาหารสัตวเลีย
้ง

307
ยกเวน
− การผสมสุรากลั่น ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 11011
− การผสมไวน ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 1102
− การขายสงอาหารสําหรับปศุสัตว โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ไดจด
ั ประเภทไว
ในกิจกรรม 46101
46103 การขายสงสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา เครื่องหนัง และของใชในครัวเรือน โดยไดรับคาตอบแทนหรือ
ตามสัญญาจาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมขายสงสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา เครื่องหนัง และของใชในครัวเรือน โดยไดรับคาตอบแทน
หรือตามสัญญาจาง
• ผาและของใชในครัวเรือนทีท
่ ําจากผา รวมถึงอุปกรณตดั เย็บ เชน เข็ม ดายเย็บผา
• เครื่องแตงกาย ชุดกีฬา รองเทา เครื่องหนัง ของที่ใชประกอบเครื่องแตงกาย เชน ถุงมือ
เนคไท สายโยง และของที่ทําจากขนสัตว
• เฟอรนิเจอร เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องใชไฟฟาชนิดใชในครัวเรือน เชน วิทยุและ
โทรทัศน เครื่องเสียง เครื่องเลนวีดิโอเกม เครื่องอุปกรณสําหรับใหแสงสวาง
• ของมีคม เครื่องเคลือบดินเผาและเครื่องแกว เครื่องใชที่ทําจากไม เครื่องสานและเครื่องใช
ที่ทําจากไมกอก ฯลฯ
่ งประทินโฉม
• สินคาทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ เครื่องหอม เครื่องสําอาง และเครือ
• รถจักรยาน อะไหลและชิ้นสวนอุปกรณเสริมสําหรับรถจักรยาน
• เครื่องหนังและเครื่องใชสําหรับการเดินทาง เครื่องเขียน หนังสือ หนังสือพิมพ นิตยสาร
นาฬิกา เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา เกมและของเลน รม
• อุปกรณที่ใชในการถายภาพและทางทัศนศาสตร (แวนตากันแดด กลองสองตา แวนขยาย)
เทปวิดีโอ ซีดี ดีวีดี ที่บนั ทึกขอมูลแลว
ยกเวน
− การขายสงเทปวิดีโอ ซีดี ดีวด
ี ี ทีย่ ังไมไดบนั ทึกขอมูล โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46104
− การขายสงเครื่องอุปกรณกระจายเสียงวิทยุและแพรภาพโทรทัศน โดยไดรับคาตอบแทนหรือ
ตามสัญญาจาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46104
− การขายสงเฟอรนิเจอรสํานักงาน โดยไดรบ
ั คาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ไดจัดประเภทไว
ในกิจกรรม 46105
ั ประเภทไวในกิจกรรม
− การขายสงเสนใยสิ่งทอ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ไดจด
46108
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46104 การขายสงคอมพิวเตอรและซอฟตแวร อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม โดยไดรับ
คาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมขายสงคอมพิวเตอรและซอฟตแวร อุปกรณและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• คอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง และซอฟทแวร
• หลอดอิเล็กทรอนิกส อุปกรณสารกึ่งตัวนํา ไมโครชิพ วงจรรวม และวงจรพิมพ
ี )ี ที่ยังไมไดบันทึกขอมูล
• เทปวิดีโอ ซีดี ดีวีดี แผนแมเหล็กและแผนจานแสง (ซีดี ดีวด
• โทรศัพทและอุปกรณสื่อสาร
ยกเวน
− การขายสงเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ไดจด
ั ประเภท
ไวในกิจกรรม 46103
− การขายสงเทปวิดีโอ ซีดี ดีวีดี ที่บันทึกขอมูลแลว โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46103
(ยกเวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง) โดย
− การขายสงเครื่องจักรและอุปกรณสํานักงาน
ไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46105
46105 การขายสงเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมขายสงสินคาประเภทเครื่องจักร เครื่องอุปกรณสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยไดรับ
คาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณทางการเกษตร เชน เครือ
่ งไถ เครื่องหวานเมล็ด เครื่องขุด
เครื่องนวด เครื่องเก็บเกีย่ ว แทรกเตอรที่ใชในการเกษตรหรือการปาไม เครื่องตัดหญา
• เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณสํานักงาน (ยกเวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง) รวมถึง
เฟอรนิเจอรสํานักงาน
• เครื่องอุปกรณการขนสง (ยกเวน ยานยนต จักรยานยนต และรถจักรยาน)
• หุนยนตในสายการผลิต
• ลวด สวิตช และเครื่องอุปกรณติดตั้งอื่นๆ ชนิดใชในงานอุตสาหกรรม และวัสดุอิเล็กทรอนิกส
อื่นๆ เชน มอเตอรไฟฟา หมอแปลงไฟฟา
• เครื่องมือกลทุกชนิดเพื่อใชกบ
ั วัสดุทุกประเภท และเครื่องอุปกรณและเครื่องมือวัด
• เครื่องมือกลที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร เครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องจักรที่
ใชในการเย็บและถักนิตที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร
• เครื่องจักรอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เพื่อใชในทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การนํารอง และการบริการอื่นๆ
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ยกเวน
− การขายสงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ไดจดั
ประเภทไวในกิจกรรม 46104
− การขายสงสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท และอุปกรณสื่อสาร โดยไดรับคาตอบแทน
หรือตามสัญญาจาง ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 46104
46106 การขายสงเชื้อเพลิง สินแร และโลหะ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมขายสงสินคาประเภทเชื้อเพลิง สินแร และโลหะ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• เชื้อเพลิงและสารหลอลื่น เชน ถาน ถานหิน ถานโคก เชื้อเพลิงไม น้ํามันแนปธา
ปโตรเลียมดิบ น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซปโตรเลียมเหลว บิวเทน หรือโพรเพน
น้ํามันหลอลื่น จาระบี และผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
• แรโลหะที่เปนเหล็กและมิใชเหล็ก โลหะขั้นตนที่เปนเหล็กและมิใชเหล็ก
• ผลิตภัณฑกึ่งหลอสําเร็จรูปที่เปนเหล็กและมิใชเหล็ก ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
• ทองและโลหะมีคาอื่นๆ
ยกเวน
− การขายสงเศษโลหะ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม
46108
46107 การขายสงวัสดุกอสราง เครื่องโลหะ และอุปกรณระบบทอ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมขายสงสินคาประเภทวัสดุกอสราง เครื่องโลหะ อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชเกีย
่ วกับ
การวางระบบทอประปาและระบบทําความรอน โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• ไมทั้งที่แปรรูปและยังไมแปรรูป วัสดุกอสราง เชน ทราย กรวด
• สีทา น้ํามันชักเงา กระดาษปดผนัง เครื่องปูพื้น และกระจกเรียบ
• เครื่องโลหะ เครื่องมือที่ใชงานดวยมือ อุปกรณติดตั้งและสิ่งติดตั้งถาวร เชน คอน เลื่อย
ไขควง กุญแจ บานพับ ตะปู
• เครื่องทําน้ํารอน เครื่องสุขภัณฑ เชน อางอาบน้าํ โถสวม ของใชในหองน้ํา ฯลฯ รวมถึง
เครื่องอุปกรณสําหรับติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ เชน กอกน้ํา หลอด ทอ ขอตอ ทอรูปตัว T ฯลฯ
46108 การขายสงสินคาเฉพาะอยางอื่นๆ โดยไดรบั คาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมขายสงสินคาเฉพาะอยางอื่นๆ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• เคมีภัณฑทางอุตสาหกรรม เชน อนิลีน หมึกพิมพ น้ํามันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล)
กาซที่ใชในงานอุตสาหกรรม กาวเคมี วัสดุแตงสารสีตางๆ เรซินสังเคราะห เมทานอล
พาราฟน สารปรุงแตงกลิ่นรส โซดา เกลือที่ใชในงานอุตสาหกรรม กรดและกํามะถัน
แอลกอฮอลและแปงในอุตสาหกรรมเคมี

310
•

•

ปุยและผลิตภัณฑเคมีเกษตร พลาสติกขั้นตน ยาง เสนใยสิ่งทอ กระดาษในปริมาณมาก
และหินมีคา
เศษ/ของที่ใชไมได และวัสดุทั้งที่เปนโลหะและไมใชโลหะ เพื่อนํากลับมาใชใหม รวมถึง
การเก็บ การคัด การแยกสวนสินคาใชแลว เชน รถยนตเพื่อนําชิ้นสวนตางๆ กลับมาใชใหม
การบรรจุหีบหอและการบรรจุหีบหอใหม การจัดเก็บและการขนสงโดยไมผานกระบวนการ
แปลงสภาพทีช่ ัดเจน รวมถึงการซื้อและขายของเสียที่ยังมีมูลคา

ยกเวน
− การขายสงเศษ/ของที่ใชไมได และผลิตภัณฑอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ที่สามารถนํา
กลับมาใชใหมได ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46695
− การขายปลีกสินคาใชแลว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4774
46109 การขายสงสินคาทั่วไป โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงสินคาหลากหลายชนิดที่ไมไดแยกเปนรานเฉพาะอยาง โดยไดรับคาตอบแทนหรือ
ตามสัญญาจาง
หมูใหญ 462 การขายสงวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตวมีชีวิต
4620

การขายสงวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตวมีชีวิต
46201 การขายสงขาวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงขาวเปลือกจาวและขาวเปลือกเหนียว
− การขายสงธัญพืชอื่นๆ เชน ขาวโพด ขาวสาลี ขาวบารเลย ขาวฟาง ฯลฯ
ยกเวน
− การขายสงขาวสาร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46315
46202 การขายสงพืชน้ํามันที่ใชในการผลิตน้ํามันพืช ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเมล็ดพืชน้ํามัน เชน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดดอกทานตะวัน เมล็ดงา เมล็ดดอก
คําฝอย เนื้อมะพราวแหง เมล็ดปาลมและเนื้อในเมล็ดปาลม ฯลฯ
46203 การขายสงยาสูบที่ยังไมเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป ในกิจกรรมนี้ไดแก
ํ เร็จรูป เชน ใบยาสูบที่ไมเอากานใบออก เอาออก
− การขายสงยาสูบที่ยังไมเปนผลิตภัณฑสา
เพียงบางสวน หรือเอาออกทั้งหมด
ยกเวน
− การขายสงยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46323
46204 การขายสงสัตวมีชีวิต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงสัตวมีชีวิต เชน วัว กระบือ สุกร ไก เปด แพะ แกะ รวมถึงสัตวเลี้ยง
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46205 การขายสงดอกไม ตนไม และเมล็ดพันธุพืช ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงดอกไมและตนไม เชน กลวยไม ดอกบัว ลีลาวดี ตะโกดัด
− การขายสงเมล็ดพันธุพืชที่ใชสําหรับเพาะปลูก (ยกเวนเมล็ดพืชที่ใหน้ํามัน) รวมถึงเมล็ดพันธุ
ดอกไมและตนไม
ยกเวน
− การขายสงดอกไมและตนไมประดิษฐ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46499
46206 การขายสงอาหารปศุสัตว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงอาหารสัตวสําเร็จรูปสําหรับปศุสัตว
รวมถึงอาหารผสมสําเร็จรูปและอาหารเสริม
สําหรับปศุสัตว
− การขายสงหัวอาหารหรืออาหารเขมขน อาหารเสริมพวกวิตามินและเกลือแรตางๆ
− การขายสงอาหารที่ยังไมผสมสําหรับปศุสัตว
ยกเวน
− การขายสงอาหารสัตวเลี้ยงสําเร็จรูป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46319
46209 การขายสงวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงวัตถุดิบจากพืช ฟาง หรือวัสดุถักสานอื่นๆ
− การขายสงผลิตภัณฑจากสัตวที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับสิ่งทอ เชน ขนแกะ ขนละเอียดหรือขน
หยาบของสัตว รังไหม
− การขายสงหนังดิบ (สด ใสเกลือ แหง ใสปูนขาว หมัก หรือทําไวไมใหเสียโดยวิธีอน
ื่ ) หนังที่มี
ขนติด หนังฟอกหรือหนังทีต่ กแตงแลว
− การขายสงวัตถุดิบทางการเกษตรอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่ เชน น้ํานมดิบ น้ําผึ้ง
ธรรมชาติ ไขที่ไดจากแมลงและไขปลาวาฬ รังนกที่ยังไมเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ
ปาไม (ยกเวนไม) และผลิตภัณฑจากสัตวที่กินได ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
ยกเวน
− การขายสงเสนใยสิ่งทอ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46699
ํ ยางขน ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม
− การขายสงยางพาราในลักษณะขั้นปฐม เชน น้ํายางดิบ น้า
46693
หมูใหญ 463 การขายสงอาหาร เครื่องดืม่ และยาสูบ
4631

การขายสงอาหาร
46311 การขายสงเนือ้ สัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเนื้อสัตว เนื้อสัตวปก และเนือ
้ สัตวลา ทั้งชนิดสด แชเย็น หรือแชแข็ง รวมถึง
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว สวนอื่นของสัตวทบี่ ริโภคได เนือ้ สัตวที่ผานกระบวนการทําไวไมใหเสีย
และสิ่งปรุงแตงที่ไดจากเนื้อสัตว
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46312 การขายสงปลาและผลิตภัณฑสัตวน้ํา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงปลาและผลิตภัณฑสัตวน้ํา ทั้งชนิดสด แชเย็น หรือแชแข็ง ผลิตภัณฑสต
ั วน้ําบรรจุ
กระปอง ผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ผานกระบวนการทําไวไมใหเสียและสิ่งปรุงแตงที่ไดจากสัตวน้ํา
รวมถึงผลิตภัณฑสาหรายแปรรูป
46313 การขายสงผักและผลไม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงผัก ผลไม และผลไมเปลือกแข็ง (นัท) ทั้งชนิดสด แชเย็น หรือแชแข็ง ผลิตภัณฑที่
ผานกระบวนการทําไวไมใหเสียและสิ่งปรุงแตงที่ไดจากผลไมและผัก เชน ผักและผลไมบรรจุ
กระปอง รวมถึงผลิตภัณฑผลไมและผักที่เก็บถนอมโดยใชน้ําตาล (ยกเวน น้ําผักและผลไม
และน้ําธัญพืช)
ยกเวน
− การขายสงผลิตภัณฑมันสําปะหลังแปรรูปขั้นตน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 46699
− การขายสงน้ําผักและผลไม และน้ําธัญพืช ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46322
46314 การขายสงผลิตภัณฑนม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงนมสด นมที่ผานการฆาเชื้อโรคดวยวิธีพาสเจอไรส สเตอริไลส โฮโมจีไนส และ/
หรือยูเอชที รวมถึงเครื่องดืม่ ที่มีนมเปนสวนประกอบหลัก
− การขายสงไอศกรีมและขนมหวานชนิดเยือกแข็งอื่นๆ
− การขายสงโยเกิรตและนมเปรี้ยว
ื่ ๆ ที่ไดจากนม
− การขายสงนมขน นมผง เนย ครีม และผลิตภัณฑอน
ยกเวน
ั ประเภทไวในกิจกรรม 46316
− การขายสงเนยขาว ไดจด
46315 การขายสงขาวและผลิตภัณฑที่ไดจากโรงสีขาว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงขาวกลอง ขาวทีส
่ ีแลว ขาวทีข่ ัดแลว ขาวที่นึ่งแลว หรือขาวที่ทําการปรับปรุงให
เก็บไวไดนาน รวมถึงเยิรมของขาว รํา เศษหัก หรือเศษอื่นๆ ของขาว
46316 การขายสงผลิตภัณฑขนมอบ ไข น้ํามันและไขมันที่ใชในการบริโภค ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การขายสงขนมปง เคก และเพสทรี ผลิตภัณฑขนมอบแชเย็นจนแข็ง ขนมปงกรอบ บิสกิต
คุกกี้ แครกเกอร และผลิตภัณฑขนมอบชนิดกรอบอืน่ ๆ รวมถึงขนมไทยประเภทอบ เชน
ขนมหมอแกง ขนมบาบิ่น ขนมผิง ขนมไข ขนมกุฎีจีน ขนมทองมวน ขนมสาลี่กรอบ ฯลฯ
− การขายสงไขทั้งชนิดสดและที่ผานกระบวนแปรรูป เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา
− การขายสงน้ํามันจากพืชชนิดตางๆ เชน น้ํามันปาลม น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันมะพราว น้ํามัน
รําขาว น้ํามันมะกอก น้ํามันเมล็ดทานตะวัน
− การขายสงผลิตภัณฑที่ไดจากน้ํามันพืช เชน มารการีน ไขมันที่ใชในการปรุงอาหาร เนยขาว
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ยกเวน
−

−
−

การผลิตและขายผลิตภัณฑขนมอบในสถานที่เดียวกับทีท่ ําการผลิต ไดจดั ประเภทไวในหมูย อย
1071
การขายสงขนมที่ไมสามารถแยกประเภทได ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 46319
การขายปลีกผลิตภัณฑขนมอบ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47215

46317 การขายสงน้ําตาล ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ทําจากน้ําตาล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงน้ําตาลทราย น้ําตาลมะพราว น้ําตาลโตนด ฯลฯ รวมถึงน้ําเชื่อมจากหัวบีท เมเปล
ปาลม สารทดแทนน้ําตาล และพืชที่ใหความหวานอืน่ ๆ รวมถึงกากน้ําตาล
− การขายสงช็อกโกแลตและขนมที่ทําจากช็อกโกแลต
− การขายสงหมากฝรั่ง ลูกกวาด ลูกอม ทอฟฟ และขนมที่ทําจากน้ําตาลอื่นๆ
ยกเวน
้ํ ตาล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46313
− การขายสงผลิตภัณฑผลไมและผักทีเ่ ก็บถนอมโดยใชนา
46318 การขายสงกาแฟ ชา โกโก ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การขายสงกาแฟ ชาและชามาเต รวมถึงชาชงสมุนไพร ชนิดกึ่งสําเร็จรูปหรือที่ยังไมพรอมดื่ม
้ ตาลหรือ
− การขายสงโกโกเพส โกโกบัตเตอร ไขมันและน้ํามันของโกโก โกโกผงที่ไมเติมนํา
สารทําใหหวานอื่นๆ
ยกเวน
− การขายสงเครื่องดื่มกาแฟ ชา และชาชงสุมนไพรพรอมดื่ม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46322
46319 การขายสงผลิตภัณฑอาหารอี่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเมล็ดธัญพืชและพืชผักที่ผานการโม-สี เชน ขาวสาลี ขาวไรย ขาวโอต ขาวโพด
ถั่วแหง รวมถึงเยิรมของธัญพืช เศษหักหรือเศษอื่นๆ ของธัญพืช
− การขายสงแปงขาวจาว ขาวสาลี ขาวโพด หรือแปงอื่นๆ ทั้งชนิดสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป
รวมถึงสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช
− การขายสงอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
− การขายสงเครื่องเทศ เครื่องแกงสําเร็จรูป เครื่องปรุงอาหารประจําโตะ ซีอิ๊ว ซอสปรุงรส
น้ําสมสายชู เกลือบริโภค และเครื่องประกอบอาหารอืน่ ๆ
− การขายสงมะกะโรนี เสนกวยเตีย
๋ ว และผลิตภัณฑอาหารประเภทแปงที่คลายกัน
− การขายสงขนมขบเคี้ยว/กรุบกรอบ ถั่วอบกรอบ รวมถึงขนมไทย (ยกเวนขนมไทยประเภทอบ)
− การขายสงอาหารสัตวเลี้ยงสําเร็จรูป
− การขายสงผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การขายสงผลิตภัณฑขนมปง ขนมไทยประเภทอบ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46316
− การขายสงโกโก ช็อกโกแลต และขนมทีท
่ ําจากน้ําตาล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46317
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4632

การขายสงเครื่องดื่มและยาสูบ
46321 การขายสงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงสุรากลั่น วิสกี้ วอดกา รัม บรั่นดี คอนยัค เกาเหลียง เหลาโรงหรือเหลาขาว; สุรา
ผสม เชน เชี่ยงชุน ยิน ลิเคียว; สุราผสมพิเศษ เชน หงษทอง มังกรทอง ; สุราปรุงพิเศษ เชน
แมโขง; สุราที่มีสรรพคุณเปนยา; ค็อกเทลสําเร็จรูป
− การขายสงไวนองุนและไวนผลไมอื่นๆ; ไวนสุมนไพร เชน กระชายดํา สมแขก ยอ กระวาน;
สุราแชที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตรอืน่ ๆ เชน สาเก อุ สาโท กระแช น้ําตาลเมา ไวนน้ําผึ้ง;
รวมถึงการซื้อไวนจํานวนมากและนํามาบรรจุขวดโดยไมมีการเปลี่ยนรูปหรือดัดแปลงสินคา
− การขายสงเบียร รวมถึงเบียรที่มีแอลกอฮอลต่ําหรือไมมีแอลกอฮอล
46322 การขายสงเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงน้ําแรธรรมชาติและน้ําดื่มในภาชนะบรรจุที่ปด
 สนิท
− การขายสงน้ําอัดลม รวมถึงโซดา
− การขายสงเครื่องดื่มประเภทกาแฟ ชา และชาชงสมุนไพรพรอมดื่ม
− การขายสงน้ําผักและผลไม และน้ําธัญพืช
− การขายสงเครื่องดื่มใหพลังงานหรือเครื่องดื่มเกลือแร และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลอื่นๆ
46323 การขายสงผลิตภัณฑยาสูบ ในกิจกรรมนี้ไดแก
 าสูบและผลิตภัณฑที่ใชแทนยาสูบ เชน ยาเสน ยาสูบ
− การขายสงบุหรี่และซิการ ผลิตภัณฑย
ใชเคี้ยว (เชน ยาแดง ยาจืด ยาฉุน) และยานัตถุ

หมูใหญ 464 การขายสงของใชในครัวเรือน
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การขายสงของใชในครัวเรือน รวมถึงสินคาสิ่งทอ
4641

การขายสงสิ่งทอ เสื้อผา และรองเทา
46411 การขายสง ดายและผา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงดายและเสนดายสิง
่ ทอที่ทําจากเสนใยธรรมชาติหรือเสนใยประดิษฐ
− การขายสงผาที่ทําจากเสนใยธรรมชาติ เชน ผาฝาย ผาไหม ผาลินน
ิ ผาขนแกะ; ผาที่ทําจาก
เสนใยประดิษฐ เชน ผาโพลิเอสเทอร ผาไนลอน ผาเรยอน ผาอะครีลิค; ผาที่ไดจากการถักนิต
และโครเชท; ผาชนิดพิเศษ เชน ผาทอมีขนแบบไพลหรือผาทอแบบเชนิลล ผาทอแบบ
ผาขนหนู ผาโปรง ผาทอที่ทําจากใยแกว ผาลูกไม ผาหนาแคบ ผาปก ผาที่ใชตกแตง สักหลาด
และผาไมทอ และสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทีอ่ ื่น
ยกเวน
− การขายสงดายเย็บผา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 46413
− การขายสงพรมและสิ่งปูพื้น ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46639
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46412 การขายสงของใชในครัวเรือนที่ทําจากสิ่งทอ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงผลิตภัณฑที่ทําจากสิ่งทอ (ยกเวนเครื่องแตงกาย) เชน เครื่องนอน; ผาที่ใชบนโตะ
อาหาร หองน้าํ และหองครัว; ถุงนอนและของที่เปนเครื่องเตียง; มาน; ผาใบคลุมของและ
ผาใบบังแดด และของใชในครัวเรือนอื่นๆ ที่ทําจากผา
− การขายสงเชือก สายระโยงระยาง เชือกเสนใหญ ตาขาย แห อวน
− การขายสงรม
46413 การขายสงอุปกรณตัดเย็บ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงอุปกรณตัดเย็บ เชน ดายเย็บผา ดายปก ไหมพรม เข็มเย็บผา เข็มถักนิต กระดุม
ซิป เข็มหมุด ฯลฯ
46414 การขายสงเสื้อผา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเสื้อผาทั้งของบุรุษและสตรี เด็กหญิง เด็กชาย เด็กเล็ก และสวนประกอบของเครื่อง
แตงกายที่ทําจากวัสดุทกุ ชนิด
− การขายสงเสื้อผาและสิ่งของที่ทําจากขนสัตว
− การขายสงเสื้อผาที่ทําจากการถักนิตและโครเชท รวมถึงถุงเทา ถุงนอง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ
ถุงนองกางเกง
46415 การขายสงรองเทา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงรองเทาทุกชนิด รวมถึงสนับแขง เครื่องหุมขา และของที่คลายกัน
สวนบนและสวนประกอบของสวนบน พื้นรองเทา
− การขายสงสวนประกอบของรองเทา:
ดานนอกและดานใน สนรองเทา ฯลฯ
ยกเวน
−
การขายสงเครื่องหนังและเครื่องใชสําหรับการเดินทาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46493
4642

การขายสงเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือน
46421 การขายสงเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือน (ยกเวนอุปกรณไฟฟาสําหรับให
แสงสวาง) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเครื่องใชไฟฟาชนิดใชในครัวเรือน
• ตูเย็น ตูแชแข็ง เครื่องลางจาน เครื่องซักผา เครื่องดูดฝุน
 เครื่องขัดพืน้ เครื่องบด เครื่อง
ปน และเครื่องคั้นน้ําผลไม เครื่องเปดกระปอง แปรงสีฟนไฟฟา
• เครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟา ผาหมไฟฟา เครื่องเปาผม เครื่องมวนผม เตารีดไฟฟา เครื่อง
ทําความรอนใหแกบรรยากาศรอบๆ เตาอบไฟฟา เตาอบไมโครเวฟ ฯลฯ
• เครื่องใชทําอาหารและใหความรอนที่ไมใชไฟฟา เชน เตาหุงตม เตาไฟที่ไมใชไฟฟา
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การขายสงเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสสําหรับเสียงและภาพเพื่อความบันเทิงในครัวเรือน ยานยนต
ระบบเสียงประกาศ และเครือ่ งขยายเสียงสําหรับเครื่องดนตรี
• วิทยุและโทรทัศน เครื่องบันทึกและทําสําเนาเสียงและภาพ เชน เครื่องเลนและเครื่อง
บันทึกซีดีและดีวีดี กลองวีดโิ อ
• อุปกรณสเตอริโอ เชน หูฟง ไมโครโฟน ลําโพง เครื่องขยายเสียง
• กลองดิจิทัล เครื่องเลนวีดิโอเกม ตูเพลง และเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ชนิดใชใน
ครัวเรือน
ยกเวน
− การขายสงจักรเย็บผา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 46593
− การขายสงอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณถายภาพ
(ยกเวนกลองดิจิทัล)
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46491
ไดจัดประเภทไวใน
− การขายสงเครื่องอุปกรณแพรภาพกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน
กิจกรรม 46522
−

46422 การขายสงอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงหลอดไฟฟาและอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง เชน โคมไฟฟา โคมระยา
โคมไฟฟาลอแมลง ไฟฉาย ตะเกียง สปอตไลต ชุดไฟตกแตงตนคริสตมาส
4643

การขายสงสินคาวัฒนธรรมและนันทนาการ
46431 การขายสงหนังสือ หนังสือพิมพ และเครื่องเขียน ในกจิ กรรมนี้ไดแก
− การขายสงหนังสือ
นิตยสาร หนังสือพิมพ วารสาร แบบฟอรมทางธุรกิจ การดอวยพร
และสิ่งตีพิมพอื่นๆ
− การขายสงเครื่องเขียน รวมถึงกระดาษ ดินสอ และหมึก
46432 การขายสงสื่อบันทึกภาพและเสียงที่บันทึกขอมูลแลว ในกิจกรรมนี้ไดแก
ึ ขอมูลแลว เชน แผนซีดี ดีวีดี ที่บนั ทึกเพลง
− การขายสงสื่อบันทึกภาพและเสียงที่บันทก
ภาพยนตร เปนตน
ยกเวน
− การขายสงเทป ดิสเก็ต แผนแมเหล็กและแผนจานแสง (ซีดี ดีวีด)ี เพือ
่ การบันทึกภาพและเสียง
ึ อมูล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46521
ที่ยังไมไดบันทกข
46433 การขายสงเครื่องกีฬา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเครื่องกีฬา เชน อุปกรณสําหรับเลนสกีหิมะ อุปกรณกฬ
ี าทางน้ํา อุปกรณตกปลา
สิ่งของและอุปกรณกรีฑา สิ่งของและอุปกรณกีฬาหรือเกมกลางแจงอื่นๆ
− การขายสงอุปกรณเดินปา
− การขายสงรถจักรยานสองลอและสามลอที่ไมใชของเลน รวมถึงอะไหล
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ยกเวน
− การขายสงเสื้อผากีฬา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46414
− การขายสงรองเทากีฬา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46415
− การขายสงรถจักรยานสองลอและสามลอที่เปนของเลน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46434
46434 การขายสงเกมและของเลน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงตุกตา
ของเลนและเกม (รวมถึงเกมอิเล็กทรอนิกส) หุนจําลอง และยานยนต
สําหรับเด็ก (ยกเวนรถจักรยานสองลอและสามลอที่ทําจากโลหะ)
ยกเวน
− การขายสงรถจักรยานสองลอและสามลอที่ไมใชของเลน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 46433
46439 การขายสงสินคาอื่นๆ ดานวัฒนธรรมและนันทนาการ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงของที่ระลึก
− การขายสงสินคาหัตถกรรมพื้นบาน
− การขายสงเครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องเขิน เครืองทองเหลื
่
อง
− การขายสงของใชทางศาสนา
− การขายสงแสตมปและเหรียญกษาปณ
− การขายปลีกสินคาวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
4644

การขายสงสินคาทางเภสัชกรรมและทางการแพทย เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม
46441 การขายสงสินคาทางเภสัชกรรมและทางการแพทย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงสินคาทางเภสัชกรรมทั้งชนิดเคมีภัณฑและสมุนไพร และเวชภัณฑ รวมถึงของที่
ใชแตงแผลที่มีสารยึดติด ชุดปฐมพยาบาล ผลิตภัณฑเคมีที่ใชคุมกําเนิด ฯลฯ
− การขายสงอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชทางศัลยกรรมและศัลยศาสตรกระดูก
46442 การขายสงเครื่องหอม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเครื่องหอม เชน หัวน้ําหอมและน้ําหอม น้า
ํ มันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล)
บุหงา ธูปหอม เทียนหอม เกลือหอม ฯลฯ
46443 การขายสงเครื่องสําอางและเครื่องประทินโฉม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเครื่องสําอาง รวมถึงสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินโฉม

4649

การขายสงของใชในครัวเรือนอื่นๆ
46491 การขายสงอุปกรณถายภาพและทัศนศาสตร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงอุปกรณเกีย
่ วกับการถายภาพ เชน อุปกรณที่ใชในการถายภาพ เพลตและฟลม
(ยกเวนกลองดิจิทัล)
− การขายสงอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร เชน แวนตา กลองจุลทรรศน กลองสองตา
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ยกเวน
− การขายสงกลองดิจิทัล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46421
46492 การขายสงนาฬิกา เครื่องประดับเพชรพลอย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงนาฬิกาและอะไหล
− การขายสงเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณทั้งในรูปอัญมณี เครื่องประดับ เครื่องทอง และ
สิ่งของที่คลายกัน
−
การขายสงของที่ทําจากเพชรพลอยและรูปพรรณเทียม
ยกเวน
− การขายสงสายนาฬิกาหนัง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46493
46493 การขายสงเครื่องหนังและเครื่องใชสําหรับการเดินทาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงกระเปาเดินทาง กระเปาถือ และสิง
่ ที่คลายกัน เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก ของเลน
สําหรับสัตวเลี้ยง สายนาฬิกาหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ
ยกเวน
− การขายสงเสื้อผาหนัง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 46414
− การขายสงรองเทาหนัง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46415
46494 การขายสงเฟอรนิเจอรชนิดใชในครัวเรือน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเฟอรนิเจอรชนิดใชในครัวเรือนที่ทําจากวัสดุทุกชนิด
ยกเวน
− การขายสงเฟอรนิเจอรชนิดใชในสํานักงาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46594
− การขายสงพรมและสิ่งปูพื้น ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46639
46495 การขายสงเครื่องดินเผา เครื่องแกว และเครื่องครัว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงของมีคมและเครือ
่ งใชที่ทําจากโลหะชนิดใชในครัวเรือน เชน มีด ชอน สอม
เครื่องใชบนโตะอาหาร หมอ กระทะ ฯลฯ
− การขายสงเครื่องแกว เครื่องเซรามิก และของประดับตกแตง ชนิดใชบนโตะอาหาร ในครัว
หรือตกแตงภายใน หรือเพื่อวัตถุประสงคที่คลายกัน
46499 การขายสงของใชในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเครื่องดนตรี
− การขายสงดอกไมและตนไมประดิษฐ
− การขายสงบรรจุภัณฑชนิดใชในครัวเรือน เชน กลองโฟม ถุงพลาสติก
ื่ ๆ และสิ่งของจากไมกอก
− การขายสงถังไม ตะกรา และเครื่องสาน ผลิตภัณฑไมอน
ํ จากพลาสติก
− การขายสงสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือนที่ทา
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การขายสงวัสดุที่ใชสําหรับทําความสะอาด รวมถึงสิ่งปรุงแตงที่ใชทาํ ความสะอาดและขัดเงา
ื่
− การขายสงของใชในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ยกเวน
− การขายสงเฟอรนิเจอรที่ทําจากไมและเครื่องสาน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 46494
−

หมูใหญ 465 การขายสงเครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใช
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การขายสงคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม เครื่องจักรเฉพาะทุกประเภทที่
ใชในอุตสาหกรรมและเครือ่ งจักรที่ใชงานทั่วไป
4651 46510 การขายสงคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง และซอฟตแวร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงคอมพิวเตอร เชน คอมพิวเตอรเมนเฟรม คอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ คอมพิวเตอร
แลปทอป และคอมพิวเตอรชนิดเซิรฟเวอร
ั เก็บขอมูล เครื่องพิมพ จอภาพ แปนพิมพ เมาส
− การขายสงอุปกรณตอพวง เชน อุปกรณจด
กานควบคุมและลูกบอลควบคุม (Track ball) เครื่องกราดภาพ (Scanner) เครื่องอานรหัสแทง
(Barcode reader) เครื่องอานสมารทการด โมเด็มชนิดใชในคอมพิวเตอร ฯลฯ
− การขายสงซอฟตแวร/ชุดโปรแกรมสําเร็จรูป
ยกเวน
− การขายสงอุปกรณและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46521
− การขายสงเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณสํานักงาน
(ยกเวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง)
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46594
− การขายสงเครื่องจักรที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4659
− การขายสงเทป ดิสเก็ต แผนแมเหล็กและแผนจานแสง (ซีดี ดีวด
ี )ี เพือ่ การบันทึกภาพและเสียง
ที่ยังไมไดบันทึกขอมูล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46521
 อย 5820
− การจัดทํา/พัฒนาซอฟตแวรสําเร็จรูป ไดจัดประเภทไวในหมูย
4652

การขายสงอุปกรณและชิ้นสวนทางอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
46521 การขายสง อุปกรณและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงหลอดอิเล็กทรอนิกส
− การขายสงอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
− การขายสงไมโครชิพและวงจรรวม
− การขายสงวงจรพิมพ
− การขายสงเทป ดิสเก็ต แผนแมเหล็กและแผนจานแสง (ซีดี ดีวด
ี )ี เพือ่ การบันทึกภาพและเสียง
ที่ยังไมไดบันทึกขอมูล
− การขายสงอุปกรณและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
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ยกเวน
− การขายสงอุปกรณจด
ั เก็บขอมูล เชน เครื่องอานหรือบันทึกขอมูลบนจานแมเหล็กหรือจาน
แสง แฟลชไดรว และอุปกรณจัดเก็บขอมูลอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46510
− การขายสงเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46421
− การขายสงเทป ซีดี ดีวีดี ที่บันทึกขอมูลแลว ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 46432
− การขายสงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46510
46522 การขายสงโทรศัพทและอุปกรณโทรคมนาคม ในกิจกรรมนี้ไดแก
โทรศัพทเคลื่อนที่ เพจเจอร/วิทยุ
− การขายสงโทรศัพทไรสายชนิดใชในบานและสํานักงาน
ติดตามตัว อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ เครื่องโทรสาร เครื่องตอบรับโทรศัพท
− การขายสงอุปกรณสื่อสารขอมูล ไดแก บริดจ เราเตอร และเกตเวย และโมเด็มที่เปนเครื่อง
อุปกรณนําสัญญาณ
− การขายสงอุปกรณอินฟราเรด (เชน เครื่องควบคุมระยะทางไกล)
− การขายสงเสาอากาศรับและสงสัญญาณ อุปกรณเคเบิลทว
ีี
− การขายสงอุปกรณในหองผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน
และอุปกรณแพรภาพกระจายเสียง
ทางวิทยุและโทรทัศน รวมถึงกลองถายโทรทัศน
− การขายสงเครื่องสงสัญญาณวิทยุและโทรทัศน และอุปกรณสื่อสารอื่นๆ
ยกเวน
− การขายสงโมเด็มชนิดใชในคอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46510
4653 46530 การขายสงเครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องใชทางการเกษตร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเครื่องจักรและอุปกรณทางการเกษตร เชน เครื่องไถ เครื่องหวานเมล็ด เครื่องขุด
เครื่องนวด เครื่องเก็บเกีย่ ว เครื่องรีดนม เครื่องจักรที่ใชในการเลี้ยงสตั วปก เครื่องจักรที่ใชใน
การเลี้ยงผึ้ง แทรกเตอรที่ใชในการเกษตรหรือการปาไม เครื่องตัดหญา ฯลฯ
ยกเวน
− การขายสงแทรกเตอรที่ใชในงานวิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร และงานกอสราง ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 46592
4659

การขายสง เครื่องจักรและอุปกรณอื่นๆ
46591 การขายสงอุปกรณการขนสง (ยกเวน ยานยนต จักรยานยนต และรถจักรยาน) ในกจิ กรรมนี้
ไดแก
− การขายสงเครื่องอุปกรณการขนสง เชน เครื่องบิน เรือเดินทะเล เรือขนาดเล็ก เรือประมง
รวมถึงเรือที่ใชเพื่อความสําราญ
− การขายสงอุปกรณเกีย
่ วกับการรถไฟ เชน ลอเลื่อนที่ใชในการรถไฟ; ชิ้นสวน อะไหล และ
เครื่องมือเครื่องใชที่ใชกับอุปกรณการขนสงประเภทตางๆ
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ยกเวน
− การขายสงยานยนต รถพวง และรถคาราวาน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4510
− การขายสงอะไหลใหมของยานยนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 45301
− การขายสงรถจักรยาน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 46433
46592 การขายสงเครื่องจักรและอุปกรณงานวิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร และงานกอสราง ในกิจกรรม
นี้ไดแก
− การขายสงเครือ
่ งจักรและเครือ่ งอุปกรณทใี่ ชในการทําเหมืองแร การกอสราง และงานวิศวกรรม
โยธา เชน เครื่องจักรสําหรับเจาะควาน ตัด ขุดเจาะ และขุดอุโมงค เครื่องตอกเสาเข็มและ
เครื่องถอนเสาเข็ม เครื่องรีด/เกลี่ยมอรทาร แทรกเตอรตีนตะขาบและแทรกเตอรที่ใชในการ
กอสรางหรือการทําเหมืองแร ฯลฯ
ยกเวน
− การขายสงแทรกเตอรที่ใชในการเกษตร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46530
46593 การขายสงเครื่องจักรและอุปกรณชนิดใชในงานอุตสาหกรรม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเครื่องจักรสําหรับการผลิตสิ่งทอ เครื่องแตงกาย และเครื่องหนัง
− การขายสงเครื่องจักรสําหรับทําเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง
− การขายสงเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
− การขายสงหุนยนตที่ใชในสายการผลิต
− การขายสงเครื่องจักรสําหรับงานโลหะ
− การขายสงเครื่องมือกลสําหรับใชในงานไม โลหะ กระดูก หิน ยางแข็ง พลาสติกแข็ง แกว
และวัสดุอื่นๆ เชน เครื่องมือกลสําหรับกลึง เจาะ เซาะ ขึ้นรูป ไส ควาน เจียระไน เครื่องมือกล
ที่ใชในการตอกหรือการอัด ฯลฯ
46594 การขายสงเครื่องจักร อุปกรณ และเฟอรนิเจอรชนิดใชในสํานักงาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเครื่องจักรและอุปกรณชนิดใชในสํานักงาน (ยกเวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง)
เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพดีด เครื่องทําสําเนา เครื่องเจาะรู เครื่องบันทึกการรับเงิน
เครื่องคํานวณ เครื่องบวกเลข ฯลฯ
− การขายสงเฟอรนิเจอรสํานักงาน
ยกเวน
− การขายสงเฟอรนิเจอรชนิดใชในครัวเรือน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46494
− การขายสงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46510
46599 การขายสงเครื่องจักรและอุปกรณอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงสายไฟ สวิตช และอุปกรณติดตั้งอื่นๆ ชนิดใชในงานอุตสาหกรรม
− การขายสงมอเตอรไฟฟา หมอแปลงไฟฟา อุปกรณควบคุมและจายไฟ แบตเตอรี่

322
การขายสงเครื่องทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ
− การขายสงอุปกรณเพื่อรักษาความปลอดภัยและอุปกรณผจญเพลิง
− การขายสงลิฟตและเครื่องจักรในการยกหรือขนยาย
− การขายสงเครื่องมือเครื่องใชในหองทดลอง
− การขายสงอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการวัดความเที่ยง
− การขายสงเครื่องจักรอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่ ชนิดใชในอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การนํารอง และการบริการอื่นๆ
ยกเวน
− การขายสงเครื่องอุปกรณและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46521
− การขายสงโทรศัพทและอุปกรณโทรคมนาคม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46522
−

หมูใหญ 466 การขายสงสินคาเฉพาะประเภทอื่นๆ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การขายสงสินคาเฉพาะประเภทที่นอกเหนือจากทกี่ ลาวมาแลวขางตน รวมถึง
การขายสงสินคาขั้นกลางซึ่งโดยทั่วไปไมไดใชในครัวเรือน (ยกเวนสินคาทางการเกษตร)
4661

การขายสงเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงกาซ รวมถึงผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
46611 การขายสงเชื้อเพลิงแข็ง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง เชน ถาน ถานหิน โคก เชื้อเพลิงไม
46612 การขายสงเชื้อเพลิงเหลว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเชื้อเพลิงที่เปนของเหลว เชน น้ํามันดิบ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว/น้ํามันโซลา น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันกาด ฯลฯ
46613 การขายสงเชื้อเพลิงกาซ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเชื้อเพลิงที่เปนกาซ เชน กาซปโตรเลียมเหลว บิวเทน หรือโพรเพน ฯลฯ
46614 การขายสงผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม เชน น้ํามันหลอลื่นหรือจาระบี น้ํามันเครื่อง
ไวทสปริต วาสลีน ไขพาราฟน ปโตรเลียมเยลลี ฯลฯ
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การขายสงโลหะและสินแรโลหะ
46621 การขายสงสินแรเหล็กและโลหะที่ไมใชเหล็ก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงสินแรเหล็ก
− การขายสงสินแรโลหะมีคา ไดแก ทอง เงิน และแพลทินัม
− การขายสงสินแรโลหะที่มิใชเหล็กอื่นๆ เชน ทองแดง ตะกัว
่ อะลูมิเนียม ดีบกุ ฯลฯ
ยกเวน
− การขายสงเศษโลหะ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 46695
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46622 การขายสงเหล็ก เหล็กกลา และโลหะที่ไมใชเหล็กขั้นมูลฐาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน ไดแก เหล็กถลุงและเหล็กสปเกล ผลิตภัณฑเหล็ก
และเหล็กกลากึ่งสําเร็จรูป เชน เหล็กแทงเล็ก เหล็กแทงแบน และเหล็กแทงใหญ; เหล็กเสน
เหล็กลวด ลวดเหล็กแรงดึงสูง เหล็กแผน และเหล็กโครงสรางรูปพรรณ; หลอดหรือทอ และ
อุปกรณติดตั้งของหลอดหรือทอ; ทอน เสน และโพรไฟลที่ทําจากเหล็กและเหล็กกลา ฯลฯ
− การขายสงโลหะที่ไมใชเหล็กขั้นมูลฐาน รวมถึงผลิตภัณฑโลหะที่มใ
ิ ชเหล็กกึ่งสําเร็จรูป เชน
ลวด หลอดหรือทอ และอุปกรณติดตั้งของหลอดหรือทอ แผนฟอยล ทอน เสน และโพรไฟล
ที่ทําจากโลหะที่มิใชเหล็ก ฯลฯ รวมถึงผลิตภัณฑดังกลาวที่ทําจากโลหะมีคา
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การขายสงวัสดุกอสราง เครื่องโลหะ เครื่องอุปกรณและวัสดุสําหรับระบบทอและระบบทําความรอน
46631 การขายสงอิฐ หิน ปูน ทราย และผลิตภัณฑคอนกรีต ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การขายสงดินเหนียว ทราย กรวด อิฐ หิน ปูนซีเมนต
− การขายสงผลิตภัณฑคอนกรีต เชน บล็อก เสา พื้นคอนกรีตสําเร็จ
− การขายสงกระเบื้องมุงหลังคา แผนฝา แผนยิปซัม
46632 การขายสงไมและผลิตภัณฑจากไมแปรรูปขั้นตน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงไมที่ยังไมแปรรูป
− การขายสงไมแปรรูปขั้นตน เชน ไมซีก ไมเสาเข็ม ชิ้นไมปูพื้น
ิ้
− การขายสงชิ้นแผนไมอัด ประตู หนาตาง ชิ้นสวนและหนาตัดรูปตางๆ ที่ทําดวยไม ไมคว
ไมปูพื้นและไมปารเกตที่ประกอบเขาดวยกัน
46633 การขายสงสี น้ํามันชักเงา และแลกเกอร ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การขายสงสี น้ํามันชักเงา เอนาเมลหรือแลกเกอร น้ํามันทาไม สารประกอบที่ใชยาแนว หรือ
สิ่งปรุงแตงชนิดไมทนไฟที่ใชอุดรองหรือฉาบบนพื้นผิวที่คลายกัน ตัวทําละลายและทินเนอร
สารที่ใชลอกสีหรือลอกน้ํามันชักเงา
46634 การขายสงอุปกรณระบบทอและเครื่องสุขภัณฑ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงอุปกรณและวัสดุสําหรับการวางทอประปาและระบบทําความรอน อุปกรณสุขาภิบาล
ที่ตองทําการติดตั้ง เชน หมอน้ํา เครื่องกระจายความรอน ทอ ชิน้ สวนประกอบกอกน้ํา ขอตอ
ทอรูปตัว T
− การขายสงอุปกรณและวัสดุสําหรับระบบทําความรอนและระบบปรับอากาศ
− การขายสงเครื่องสุขภัณฑ เชน อางอาบน้ํา โถสวม ของใชในหองน้ํา และเครื่องสุขภัณฑ
อื่นๆ รวมถึงกระเบื้องปูพื้นและผนัง
46639 การขายสงวัสดุกอสรางอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะ เชน ประตูโลหะและแผงโลหะ กรอบหนาตาง
และกรอบกระจกหนาตาง และราวบันไดโลหะ
− การขายสงเครื่องโลหะและกุญแจ
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การขายสงเครื่องมือ ไดแก คอน เลื่อย ไขควง และเครือ่ งมืออื่นๆ ที่ใชงานดวยมือ
− การขายสงกระดาษปดผนัง พรม และสิ่งปูพื้น
− การขายสงกระจกแผนเรียบ
− การขายสงวัสดุกอสรางอื่นๆ
ยกเวน
− การขายสงเหล็กเสน เหล็กแผน เหล็กโครงสรางรูปพรรณ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46622
−
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การขายสงของเสียและเศษวัสดุ และผลิตภัณฑอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
46691 การขายสงเคมีภัณฑทางอุตสาหกรรม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเคมีภัณฑทางอุตสาหกรรม
เชน หมึกแหงเร็ว หมึกพิมพ กาซที่ใชในงาน
อุตสาหกรรม กาวเคมี วัสดุแตงสารสีตางๆ เรซินสังเคราะห เมทานอล พาราฟน สารปรุงแตง
กลิ่นรส โซดา เกลือที่ใชในงานอุตสาหกรรม กรดและกํามะถัน แอลกอฮอลและแปงใน
อุตสาหกรรมเคมี ฯลฯ
46692 การขายสงปุยและเคมีภัณฑทางการเกษตร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงปุย รวมถึงดินกระถางปลูกตนไม
้ รา สาร
− การขายสงเคมีภัณฑทางการเกษตร เชน สารฆาแมลง สารฆาสัตวแทะ สารกําจัดเชือ
ฆาวัชพืช ฯลฯ
46693 การขายสงยางพาราและพลาสติกขั้นตน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงยางพาราไมวาจะมีลักษณะเปนแผน แผนบาง หรือเปนแถบ เชน น้ํายางดิบ น้ํายางขน
ยางแผนรมควัน ยางแทง ยางเครป รวมถึงขี้ยาง
− การขายสงยางสังเคราะห
− การขายสงเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นตน
46694 การขายสงบรรจุภัณฑชนิดใชในทางอุตสาหกรรม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงบรรจุภัณฑไมวาจะทําดวยวัสดุใดๆ ก็ตาม เชน กลองกระดาษลูกฟูก กระสอบ
หลอดยาสีฟน ขวดแกว ขวดพลาสติก ฯลฯ
ยกเวน
ไดจัดประเภทไวใน
− การขายสงบรรจุภัณฑชนิดใชในครัวเรือน เชน กลองโฟม ถุงพลาสติก
กิจกรรม 46499
46695 การขายสงของเสียและเศษวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงเศษ/ของที่ใชไมได และวัสดุที่เปนโลหะและไมใชโลหะ เพื่อนํากลับมาใชใหม รวมถึง
การเก็บ การคัด การแยกสวนสินคาใชแลว เชน รถยนตเพื่อนําชิน้ สวนตางๆ กลับมาใชใหม
การบรรจุหีบหอและการบรรจุหีบหอใหม การจัดเก็บและการขนสงโดยไมผานกระบวนการ
แปลงสภาพทชี่ ัดเจน รวมถึงการซื้อและขายของเสียที่ยังมีมูลคา
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การแยกชิ้นสวนรถยนต คอมพิวเตอร โทรทัศน และเครื่องอุปกรณอื่นๆ เพื่อนําชิน้ สวนทีย่ ัง
สามารถใชไดมาขายใหม
ยกเวน
 หญ 381
− การเก็บของเสียจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูใ
่ นํากลับมาใชในกระบวนการผลิตทาง
− การบําบัดของเสีย ที่มีวัตถุประสงคเพื่อกําจัด ไมใชเพือ
อุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 382
− การแปรรูปเศษ/ของที่ใชไมได และของอื่นๆ เปนวัตถุดิบทุติยภูมิ โดยมีกระบวนการแปลง
สภาพทางกลหรือทางเคมี (วัตถุดิบทุตยิ ภูมทิ ี่ไดนนั้ เหมาะสมสําหรับนํามาใชในกระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรมโดยตรง แตไมใชผลิตภัณฑขั้นสุดทาย) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 38300
− การแยกชิ้นสวนรถยนต คอมพิวเตอร โทรทัศน และเครื่องอุปกรณอื่นๆ เพื่อใหไดวัสดุที่
สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหม ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 38300
− การแยกชิ้นสวนเรือ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 38300
− การทําลายรถยนตใหเปนชิน
้ เล็กชิ้นนอยโดยการแปรสภาพดวยเครื่องจกั รกล ไดจดั ประเภทไว
ในกิจกรรม 38300
− การขายปลีกสินคาใชแลว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4774
−

46699 การขายสงผลิตภัณฑอื่นๆ ซึง่ มิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การขายสงผลิตภัณฑมันสําปะหลังแปรรูปขั้นตน เชน มันเสน มันอด
ั เม็ด
้ เสนใยธรรมชาติ (เชน เสนใยฝาย เสนใยไหม เสนใยลินิน) และเสนใย
− การขายสงเสนใยสิ่งทอทัง
ประดิษฐ (เชน เสนใยโพลิเอสเทอร เสนใยไนลอน เสนใยเรยอน เสนใยอะครีลิค)
− การขายสงเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็งในปริมาณมาก
− การขายสงหินมีคา
− การขายสงผลิตภัณฑอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่
ยกเวน
− การขายสงและปลีกยางรถยนตใหม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 45301 และ 45302 ตามลําดับ
หมูใหญ 469 การขายสงสินคาทั่วไป
4690 46900 การขายสงสินคาทั่วไป ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายสงสินคาหลากหลายชนิดโดยไมเฉพาะเจาะจงวาเปนสินคาประเภทใด
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หมวดยอย 47 การขายปลีก (ยกเวนยานยนตและจักรยานยนต)
ในหมวดยอยนี้ไดแก การนําสินคาใหมและสินคาใชแ ลวมาขายตอใหแกประชาชนทั่วไป (สินคา
ที่นํามาขายไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ) เพื่อการบริโภคหรือใชประโยชนสวนบุคคลหรือครัวเรือน โดยขายสินคา
ผานทางชองทางการจําหนายตางๆ เชน รานคา หางสรรพสินคา แผงลอย การสั่งสินคาทางไปรษณีย ผูเรขาย
สินคา สหกรณผ ูบริโภค ฯลฯ
การแบงประเภทในหมวดยอยการขายปลีกนี้ ในขั้นแรกไดแบงประเภทตามชองทางการจําหนายคือ
− การขายปลีกในราน: หมูใหญ 471 ถึง 477 ซึ่งรวมถึงการขายปลีกสินคาใชแลว (หมูย
 อย 4774)
• การขายปลีกสินคาเฉพาะอยางในราน (หมูใ หญ 472 ถึง 477)
• การขายปลีกสินคาทั่วไปในราน (หมูใหญ 471)
− การขายปลีกสินคาโดยไมมีรา
 น: หมูใหญ 478 และ 479
ภายใตหมูใ หญที่กลาวมาขางตนไดถกู แบงยอยออกไปตามประเภทของสินคาที่ขาย ในขณะทีก่ ารขาย
ปลีกโดยไมมรี านจะถูกแบงออกไปตามรูปแบบการขาย เชน การขายปลีกตามแผงลอยและตลาดสด (หมูใหญ
478) และการขายปลีกโดยไมมีรานอื่นๆ เชน การรับสั่งสินคาทางไปรษณียตามการสั่งสินคาของผูซื้อ การขายตรง
โดยพนักงานขายสินคาตามบาน การขายโดยเครื่องขายสินคาแบบหยอดเหรียญ (หมูใหญ 479)
สินคาที่ขายในหมวดยอยนี้เปน สินคาเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการขายปลีก ดังนั้นสินคาที่โดยปกติ
ไมนํามาขายปลีก เชน เมล็ดธัญพืช สินแร เครื่องจักรทางอุตสาหกรรม ฯลฯ จะไมจ ัดประเภทไวในหมวดยอยนี้
แตรวมถึงการขายสินคาชนิดที่ไมใชเพื่อการบริโภคหรือใชประโยชนสวนบุคคลหรือครัวเรือน เชน คอมพิวเตอร
สวนบุคคล เครื่องเขียน สีหรือไมแปรรูป แตเปนการขายสินคาใหกับประชาชนทั่วไปก็ใหจัดประเภทไวในหมวดยอยนี้
ดวย นอกจากนี้อาจมีการแปรรูปสินคาเขามาเกี่ยวของบางแตก็เพียงเล็กนอยเพื่อการขายเทานั้น เชน การคัดแยก
หรือการบรรจุใหม การติดตั้งเครื่องใชในบานเรือน ฯลฯ รวมถึงการขายโดยตัวแทนจําหนายและกิจกรรมสถาบัน
ประมูลที่ดําเนินการขายปลีก
ยกเวน
− การขายสินคาเกษตรโดยเกษตรกร ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 01
− การผลิตและขายสินคาโดยผูผ
 ลิต ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 10-32
− การขายยานยนต จักรยานยนต อะไหลและชิ้นสวนอุปกรณสําหรับของดังกลาว ไดจด
ั ประเภท
ไวในหมวดยอย 45
ั ฑทางอุตสาหกรรม เหล็กและเหล็กกลา เครื่องจักร
− การขายธัญพืช สินแร ปโตรเลียมดิบ เคมีภณ
และเครื่องอุปกรณทางอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 46
− การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อบริโภคในสถานที่ที่ดําเนินกิจการและเพื่อนําไปบริโภค
นอกสถานที่ ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 56
− การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนแกประชาชนทั่วไป
ไดจ ัดประเภทไวใน
หมูใหญ 772
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หมูใหญ 471 รานขายปลีกสินคาทั่วไป
ในหมูใ หญนไี้ ดแก รานขายปลีกสินคาหลากหลายชนิดในหนวยเดียวกัน (รานคาทั่วไป) เชน
ซุปเปอรมารเก็ตหรือหางสรรพสินคา
4711

รานขายปลีกอาหาร เครื่องดืม่ หรือยาสูบ เปนสินคาหลัก
ในหมูย อยนี้ไดแก รานขายปลีกสินคาหลายประเภทโดยขายสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือ
ยาสูบเปนสินคาหลัก ไดแก
− รานคาปลีกสินคาทั่วไป ซึ่งนอกจากจะขายสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบเปนหลักแลว
อาจมีการขายสินคาประเภทอื่นรวมดวย เชน เครื่องแตงกาย เฟอรนิเจอร เครื่องใช เครื่องโลหะ
เครื่องสําอาง ฯลฯ
ยกเวน
โดยขายสินคาประเภท
− การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนตรวมกับการขายอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ
เชื้อเพลิงเปนหลัก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47300
47111 ซุปเปอรมารเก็ต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกทีเ่ นนจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอาหารสด เชน เนื้อสัตว ผักและ
ผลไม อาหารสําเร็จรูปตางๆ ตลอดจนสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน
47112 ดิสเคาทสโตร/ซุปเปอรเซ็นเตอร/ไฮเปอรมารเก็ต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกทีพ
่ ัฒนาจากซูเปอรมารเก็ตและหางสรรพสินคา โดยเนนจําหนายสินคาอุปโภค
บริโภคที่หลากหลายและมีจาํ นวนมากในราคาประหยัด ซึ่งวางจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่
จําเปนรอยละ 80 และสินคาทั่วไปรอยละ 20
47113 รานสะดวกซื้อ/มินิมารท ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกขนาดเล็กที่พัฒนาจากรานขายของชําผสมผสานกับซูเปอรมารเก็ต โดยสวนใหญ
จําหนายอาหารและเครื่องดืม่ ประเภทจานดวน และสินคาอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่จําเปนตอ
ชีวิตประจําวัน ตั้งอยูในเขตชุมชนและมักจะเปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เนนการขยายสาขา
ดวยระบบแฟรนไชส
มีการบริหารงานอยางเปนระบบภายใตการกํากับดูแลของบริษัทแม
รวมถึงรานสะดวกซื้อที่ใหบริการตามสถานีบริการน้ํามัน
47114 รานขายของชํา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกขนาดเล็กแบบดัง
้ เดิมหรือรานโชหวยกระจายอยูตามตรอก ซอย ขายสินคาอุปโภค
บริโภคที่จําเปนตอชีวิตประจําวันหลายชนิด เชน ขาว แปง อาหารกระปอง น้ําตาล เครื่องเทศ
ผงซักฟอก สบู ฯลฯ มีการบริหารงานแบบครอบครัวเปนหลัก
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4719 47190 รานขายปลีกสินคาทั่วไปอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกสินคาหลายประเภท ซึ่งสินคาหลักไมใชสน
ิ คาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือ
ยาสูบ เชน กิจกรรมการขายปลีกของหางสรรพสินคาที่ขายสินคาทั่วไป รวมถึง เครื่องแตงกาย
เฟอรนิเจอร เครื่องใช เครื่องโลหะ เครื่องสําอาง เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เครื่องกีฬา
ของเลน ฯลฯ
หมูใหญ 472 รานขายปลีกอาหาร เครื่องดืม่ และยาสูบ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก รานขายปลีกสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑยาสูบ
ยกเวน
− รานขายปลีกสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ เปนสินคาหลัก
ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 4711
4721

รานขายปลีกอาหาร
47211 รานขายปลีกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเนื้อสัตว เนื้อสัตวปก และเนื้อสัตวลา ทั้งชนิดสด แชเย็น หรือแชแข็ง รวมถึง
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว สวนอื่นของสัตวที่บริโภคได เนื้อสัตวที่ผานกระบวนการทําไวไมให
เสียและสิ่งปรุงแตงที่ไดจากเนื้อสัตว
47212 รานขายปลีกปลาและผลิตภัณฑสัตวน้ํา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกสัตวน้ํา เชน ปลา กุง หอย ปู ปลาหมึก ฯลฯ ทั้งชนิดสด แชเย็น หรือแชแข็ง
ผลิตภัณฑสัตวน้ําบรรจุกระปอง ผลิตภัณฑสัตวน้ําทีผ่ านกระบวนการทําไวไมใหเสีย และ
สิ่งปรุงแตงที่ไดจากสัตวน้ํา รวมถึงผลิตภัณฑสาหรายแปรรูป
47213 รานขายปลีกผักและผลไม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกผัก
ผลไม และผลไมเปลือกแข็ง (นัท) ทั้งชนิดสด แชเย็น หรือแชแข็ง
ผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการทําไวไมใหเสีย และสิ่งปรุงแตงที่ไดจากผลไมและผัก เชน ผัก
และผลไมบรรจุกระปอง รวมถึงผลิตภัณฑผลไมและผักที่เก็บถนอมโดยใชน้ําตาล (ยกเวน น้ํา
ผักและผลไม และน้ําธัญพืช)
ยกเวน
− รานขายปลีกน้า
ํ ผักและผลไม และน้ําธัญพืช ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47222
47214 รานขายปลีกขาว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกขาวกลอง ขาวที่สีแลว ขาวที่ขัดแลว ขาวที่นึ่งแลว หรือขาวที่ทําการปรับปรุงให
เก็บไวไดนาน รวมถึงเยิรมของขาว เศษหัก หรือเศษอืน่ ๆ ของขาว
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47215 รานขายปลีกผลิตภัณฑขนมอบ ในกจิ กรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกผลิตภัณฑประเภทอบ เชน ขนมปง เคก และเพสทรี ผลิตภัณฑขนมอบแชแข็ง
ขนมปงกรอบ บิสกิต คุกกี้ แครกเกอร และผลิตภัณฑขนมอบชนิดกรอบอื่นๆ
− รานขายปลีกขนมไทยประเภทอบ เชน ขนมหมอแกง ขนมบาบิ่น ขนมผิง ขนมทองมวน
ขนมไข ขนมกุฎีจีน ขนมสาลี่กรอบ ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ เชน การอบขนมปงในราน ไดจด
ั ประเภทไวในหมูย อย 1071
− รานขายปลีกผลไมและผักที่เก็บถนอมโดยใชน้ําตาล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47213
47219 รานขายปลีกอาหารอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกอาหารอื่นๆ เชน น้ํามันและไขมันจากสัตวหรือพืชทีใ
่ ชในการบริโภค รวมถึง
มารการีน ไขมันที่ใชในการปรุงอาหาร เนยขาว ไข แปง น้ําตาล ช็อกโกแลตและน้ําตาล
หมากฝรั่ง ลูกกวาด ลูกอม ทอฟฟ ขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ ถั่วอบกรอบ นมสด
โยเกิรตและนมเปรี้ยว นมขน นมผง เนย ครีม ไอศกรีม กาแฟ ชา โกโก เครื่องปรุงและ
เครื่องเทศ อาหารสําเร็จรูป อาหารแชแข็ง มะกะโรนี เสนกวยเตีย๋ ว และอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได
จัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− รานขายปลีกอาหารสัตวเลี้ยงสําเร็จรูป ไดจัดประเภทไวใ
 นกิจกรรม 47734
4722

รานขายปลีกเครื่องดื่ม
ในหมูย อยนี้ไดแก การขายปลีกเครื่องดืม่ ทั้งชนิดที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล เพื่อนําไป
บริโภคนอกสถานที่
ยกเวน
− การบริการเครื่องดื่มที่มีการปรุงหรือจัดสถานที่ใหพรอมบริโภค ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 5630
47221 รานขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกสุรากลั่น วิสกี้ วอดกา รัม บรั่นดี คอนยัค เกาเหลียง เหลาโรงหรือเหลาขาว;
สุราผสม เชน เชีย่ งชุน ยินลิเคียว; สุราผสมพิเศษ เชน หงษทอง มังกรทอง; สุราปรุงพิเศษ
เชน แมโขง; สุราที่มีสรรพคุณเปนยา; ค็อกเทลสําเร็จรูป
− รานขายปลีกไวนองุนและไวนผลไมอน
ื่ ๆ; ไวนสุมนไพร เชน กระชายดํา สมแขก กระวาน ยอ;
สุราแชที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตรอืน่ ๆ เชน สาเก อุ สาโท กระแช น้ําตาลเมา ไวน
น้ําผึ้ง; รวมถึงการซื้อไวนจาํ นวนมากเพื่อนํามาบรรจุขวดโดยไมมกี ารเปลี่ยนรูปหรือดัดแปลง
สินคา
− รานขายปลีกเบียร รวมถึงเบียรที่มีแอลกอฮอลต่ําหรือไมมีแอลกอฮอล
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47222 รานขายปลีกเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− รานขายปลีกน้า
ํ แรธรรมชาติและน้ําดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ํ อัดลม รวมถึงโซดา
− รานขายปลีกน้า
่
− รานขายปลีกเครื่องดื่มประเภทกาแฟ ชา และชาชงสมุนไพรพรอมดืม
− รานขายปลีกน้า
ํ ผักและผลไม และน้ําธัญพืช
− รานขายปลีกเครื่องดื่มใหพลังงานหรือเครื่องดื่มเกลือแร และเครื่องดืม
่ ที่ไมมีแอลกอฮอลอื่นๆ
4723 47230 รานขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกบุหรี่และซิการ ผลิตภัณฑยาสูบและผลิตภัณฑที่ใชแทนยาสูบ เชน ยาเสน ยาสูบ
ใชเคี้ยว (เชน ยาแดง ยาจืด ยาฉุน) และยานัตถุ
หมูใหญ 473 รานขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต
4730 47300 รานขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเชื้อเพลิงสําหรับยานยนตและจักรยานยนต
− สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ
− รานขายปลีกผลิตภัณฑน้ํามันเครื่อง/น้ํามันหลอลื่น
และผลิตภัณฑที่ใชเปนตัวใหความเย็นแก
เครื่องยนต สําหรับยานยนต
ยกเวน
− การขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46612
− การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนตรวมกับการขายอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ โดยขายสินคาประเภท
อาหารและเครือ่ งดื่มเปนหลัก ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 47113
ไดจดั ประเภทไวใน
− รานขายปลีกกาซปโตรเลียมเหลวเพื่อใชปรุงอาหารหรือทําความรอน
กิจกรรม 47735
หมูใหญ 474 รานขายปลีกอุปกรณสารสนเทศและอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
ในหมูใ หญนไี้ ดแก รานขายปลีกเครื่องอุปกรณสารสนเทศและการสือ่ สาร เชน คอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม และเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน
4741

รานขายปลีกคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง ซอฟตแวร และอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
47411 รานขายปลีกคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกคอมพิวเตอร เชน คอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ คอมพิวเตอรแลปทอป ฯลฯ
− รานขายปลีกเครื่องอุปกรณตอพวง เชน อุปกรณจัดเก็บขอมูล เครื่องพิมพ จอภาพ แปนพิมพ
เมาส กานควบคุมและลูกบอลควบคุม (Track ball) ฯลฯ
ยกเวน
− รานขายปลีกเทป แผนแมเหล็กและแผนจานแสง (ซีดี ดีวีด)ี เพื่อการบันทึกภาพและเสียง ที่ยัง
ไมไดบันทึกขอมูล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47620
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47412 รานขายปลีกเครื่องเลนวีดิโอเกมและซอฟตแวรสําเร็จรูป ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกซอฟตแวร/ชุดโปรแกรมสําเร็จรูป เชน ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวร
เกม และซอฟตแวรเพื่อการใชงานในเชิงธุรกิจและดานอื่นๆ
− รานขายปลีกเครื่องเลนวีดิโอเกม (video game consoles) รวมถึงตลับเกม
ยกเวน
− การจัดทํา/พัฒนาซอฟตแวรสําเร็จรูป ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 5820
47413 รานขายปลีกอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกโทรศัพทไรสายชนิดใชในบานและสํานักงาน โทรศัพทเคลื่อนที่ เพจเจอร/วิทยุ
ติดตามตัว อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ เครื่องโทรสาร เครื่องตอบรับโทรศัพท รวมถึงระบบ
สัญญาณกันขโมยและระบบสัญญาณแจงอัคคีภัย
− รานขายปลีกอุปกรณสื่อสารขอมูล ไดแก บริดจ เราเตอร และเกตเวย
− รานขายปลีกอุปกรณอินฟราเรด (เชน เครือ
่ งควบคุมระยะทางไกล)
− รานขายปลีกเสาอากาศรับและสงสัญญาณ เครื่องอุปกรณเคเบิลทีวี
− รานขายปลีกอุปกรณสื่อสารอื่นๆ
4742 47420 รานขายปลีกอุปกรณภาพและเสียง ในกิจกรรมนี้ไดแก
ระบบเสียงประกาศ
− รานขายปลีกอุปกรณภาพและเสียงเพื่อความบันเทิงในบานหรือยานยนต
และเครื่องขยายเสียงสําหรับเครื่องดนตรี
• วิทยุและโทรทัศน เครื่องบันทึกและทําสําเนาเสียงและภาพ เชน เครื่องเลนและเครื่อง
บันทึกซีดีและดีวีดี กลองวีดโิ อ
• อุปกรณสเตอริโอ เชน หูฟง ไมโครโฟน ลําโพง เครื่องขยายเสียง
• กลองดิจิทัล
ยกเวน
(ยกเวนกลองดิจิทลั )
− รานขายปลีกอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณถายภาพ
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47731
หมูใหญ 475 รานขายปลีกอุปกรณอื่นๆ ชนิดใชในครัวเรือน
ในหมูใ หญนไี้ ดแก รานขายปลีกเครื่องอุปกรณชนิดใชในครัวเรือน ไดแก สิ่งทอ เครื่องโลหะ พรม
เครื่องใชไฟฟา และเฟอรนิเจอร
4751

รานขายปลีกสิง่ ทอ
47511 รานขายปลีกผา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกผาที่ทําจากเสนใยธรรมชาติ เชน ผาฝาย ผาไหม ผาลินิน ผาขนแกะ; ผาที่ทําจาก
เสนใยประดิษฐ เชน ผาโพลิเอสเทอร ผาไนลอน ผาเรยอน ผาอะครีลิค; ผาที่ไดจากการถักนิต
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และโครเชท; ผาชนิดพิเศษ เชน ผาทอมีขนแบบไพลหรือผาทอแบบเชนิลล ผาทอแบบ
ผาขนหนู ผาโปรง ผาทอที่ทําจากใยแกว ผาลูกไม ผาหนาแคบ ผาปก ผาที่ใชตกแตง สักหลาด
และผาไมทอ และสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− รานขายปลีกเสื้อผา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47711
47512 รานขายปลีกของใชในครัวเรือนที่ทําจากผา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกของใชในครัวเรือนที่ทําจากผา (ยกเวนเครื่องแตงกาย) เชน เครื่องนอน ผาที่ใช
บนโตะอาหาร หองน้ํา และหองครัว ถุงนอนและของที่เปนเครื่องเตียง ผาใบคลุมของ ผาใบ
บังแดด (ยกเวนมานและมานตาขาย) และของใชในครัวเรือนอื่นๆ ทีท่ ําจากผา
− รานขายปลีกเชือก สายระโยงระยาง เชือกเสนใหญ ตาขาย แห และอวน
ยกเวน
− รานขายปลีกมานและมานตาขาย ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 47530
47513 รานขายปลีกอุปกรณตดั เย็บ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− รานขายปลีกอุปกรณตัดเย็บ เชน ดายเย็บผา ดายปก ไหมพรม เข็มเย็บผา เข็มถักนิต
กระดุม ซิป เข็มหมุด ฯลฯ
4752

รานขายปลีกเครื่องโลหะ สี และกระจก
47521 รานขายปลีกเครื่องโลหะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเครื่องโลหะ (hardware) ทั่วไป ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน เครื่องมือที่ใช
งานดวยมือ เครื่องโลหะสําหรับชางกอสราง เชน กุญแจประตู ชุดกุญแจ ตะปูควงและตะปู ฯลฯ
47522 รานขายปลีกสี น้ํามันชักเงา และแลกเกอร ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− รานขายปลีกสีทา น้ํามันชักเงา เอนาเมลหรือแลกเกอร น้ํามันทาไม สารประกอบที่ใชยาแนว
หรือสิ่งปรุงแตงชนิดไมทนไฟที่ใชอุดรองหรือฉาบบนพื้นผิวที่คลายกัน ตัวทําละลายและทินเนอร
สารที่ใชลอกสีหรือลอกน้ํามันชักเงา
47523 รานขายปลีกอุปกรณระบบทอและเครื่องสุขภัณฑ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเครื่องอุปกรณและวัสดุสําหรับระบบประปา
เครื่องอุปกรณสุขาภิบาลที่ตองทํา
การติดตั้ง เชน ทอ ชิ้นสวนประกอบ กอกน้ํา ทอรูปตัวT ขอตอ
− รานขายปลีกเครื่องสุขภัณฑ เชน อางอาบน้ํา โถสวม ของใชในหองน้ํา อุปกรณซาวนนา
และเครื่องสุขภัณฑอื่นๆ รวมถึงกระเบื้องปูพื้นและผนังที่ทําจากเซรามิก
47524 รานขายปลีกวัสดุกอสรางอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกกระจกแผนเรียบ
− รานขายปลีกบล็อก เสา พื้นคอนกรีตสําเร็จ กระเบื้องมุงหลังคา แผนฝา แผนยิปซัม
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รานขายปลีกวัสดุปูพื้นและผนัง (ยกเวนที่ทาํ จากเซรามิก) เชน บล็อกปูถนน หินประดับผนัง
− รานขายปลีกเครื่องตัดหญา
− รานขายปลีกวัสดุกอสรางอื่นๆ
เชน ชิ้นสวนและหนาตัดรูปตางๆ ที่ทําจากไม เหล็กและ
เหล็กกลา ประตู หนาตาง และเครื่องประกอบอาคารอื่นๆ ทราย กรวด ดินเหนียว
ปูนซีเมนต ฯลฯ
ยกเวน
ิ กรรม 47523
− รานขายปลีกกระเบื้องปูพื้นและผนังที่ทําจากเซรามิก ไดจัดประเภทไวในกจ
−

47525 รานขายปลีกวัสดุกอสรางหลายชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณและเครื่องมือชนิดนําไปใชทํางานไดดวย
ตัวเอง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกอุปกรณและวัสดุกอสรางหลากหลายชนิด เชน ไม โลหะ กระดาษ พลาสติก
ผลิตภัณฑยางหรือแกว เคมีภัณฑ สี เครื่องสุขภัณฑ เครื่องโลหะ ผลิตภัณฑคอนกรีต
เครื่องจักรและเครื่องมือกล รวมถึงสําหรับนําไปใชทําเปนงานอดิเรกหรืองานซอมที่ทําไดดว ย
ตนเอง
4753 47530 รานขายปลีกพรม สิ่งปูพื้น วัสดุปดผนังและปูพื้น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกพรมและสิ่งปูพื้น
− รานขายปลีกมาน มานตาขายหรือมานโปรง
− รานขายปลีกกระดาษปดผนัง
ยกเวน
− รานขายปลีกแผนกระเบื้องปูพื้นที่ทําจากไมกอก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47524
4759

รานขายปลีกเครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร อุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง และของใชอนื่ ๆ ใน
ครัวเรือน
47591 รานขายปลีกเฟอรนิเจอรชนิดใชในครัวเรือน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายปลีกเฟอรนิเจอรชนิดใชในครัวเรือนที่ทําจากวัสดุทุกชนิด
ยกเวน
− การขายสงเฟอรนิเจอรชนิดใชในสํานักงาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46594
− รานขายปลีกพรมและสิ่งปูพื้น ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 47530
47592 รานขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่องแกว และเครื่องครัว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเครื่องแกว เครือ
่ งเซรามิก และของประดับตกแตง ชนิดใชบนโตะอาหารหรือในครัว
เพื่อใชตกแตงภายใน หรือเพื่อวัตถุประสงคที่คลายกัน
− รานขายปลีกของมีคมและเครื่องใชที่ทําจากโลหะชนิดใชในครัวเรือน เชน มีด ชอน สอม
เครื่องใชบนโตะอาหาร หมอ กระทะ ฯลฯ
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47593 รานขายปลีกอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกหลอดไฟฟาและอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง เชน โคมไฟฟา โคมระยา
โคมไฟฟาลอแมลง ไฟฉาย ตะเกียง สปอตไลต ชุดไฟตกแตงชนิดที่ใชกับตนคริสตมาส
47594 รานขายปลีกเครื่องดนตรีและอุปกรณที่เกี่ยวของ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเครื่องดนตรี มิวสิคสกอร และอุปกรณที่เกี่ยวของ
47595 รานขายปลีกเครื่องใชไฟฟาชนิดใชในครัวเรือน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเครื่องใชไฟฟาชนิดใชในครัวเรือน
• ตูเย็น ตูแชแข็ง เครื่องลางจาน เครื่องซักผา เครื่องดูดฝุน
 เครื่องขัดพืน้ เครื่องบด เครื่อง
ปน/กวน และเครื่องคั้นน้ําผลไม เครื่องเปดกระปอง แปรงสีฟนไฟฟา
• เครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟา ผาหมไฟฟา เครื่องเปาผม เครื่องมวนผม เตารีดไฟฟา เตาอบ
ไฟฟา เตาอบไมโครเวฟ เครื่องทําความรอนใหแกบรรยากาศรอบๆ ฯลฯ
• เครื่องใชทําอาหารและใหความรอนที่ไมใชไฟฟา เชน เตาหุงตม เตาไฟที่ไมใชไฟฟา
ยกเวน
− รานขายปลีกอุปกรณภาพและเสียง เชน วิทยุ โทรทัศน เครื่องเลนซีดีและดีวีดี
ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 47420
47599 รานขายปลีกของใชอื่นๆ ในครัวเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกถังไม ตะกรา และเครื่องสาน ผลิตภัณฑไมอื่นๆ และสิ่งของทีทํ
่ าจากไมกอก
− รานขายปลีกสิ่งของเครื่องใชในครัวเรือนทีท
่ ําจากพลาสติก
− รานขายปลีกระบบรักษาความปลอดภัย โดยไมรวมการใหบริการติดตั้งหรือบํารุงรักษา
ั ประเภทไวในที่อื่น
− รานขายปลีกสิ่งของและเครื่องใชอื่นๆ ชนิดใชในครัวเรือน ซึ่งมิไดจด
ยกเวน
− รานขายปลีกเฟอรนิเจอรที่ทา
ํ จากไมและเครื่องสาน ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 47591
− รานขายปลีกโบราณวัตถุ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47741
หมูใหญ 476 รานขายปลีกสินคาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก รานขายปลีกสินคาวัฒนธรรมและนันทนาการ เชน หนังสือ หนังสือพิมพ
สื่อบันทึกเสียงและภาพ อุปกรณการกีฬา เกมและของเลน
4761

รานขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ และเครื่องเขียน
47611 รานขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกหนังสือ นวนิยาย ตําราเรียน แผนที่โลก พจนานุกรม สารานุกรม และหนังสืออื่นๆ
− รานขายปลีกหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร
ยกเวน
ไดจดั ประเภทไวใน
− รานขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสารที่ใชแลว
กิจกรรม 47745
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47612 รานขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใชสํานักงาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใชสํานักงาน เชน กระดาษพิมพแ
 ละเขียน กระดาษพิมพที่
ใชกับคอมพิวเตอร และกระดาษชนิดตางๆ ปากกา ดินสอ หมึก สมุดทะเบียน สมุดบัญชี
แบบฟอรมทางธุรกิจ ฯลฯ
4762 47620 รานขายปลีกสือ่ บันทึกเสียงและภาพ ในกิจกรรมนี้ไดแ ก
− รานขายปลีกแผนเสียง เทปบันทึกเสียง คอมแพคดิสก (CD) เทปวิดีโอ และดีวด
ี ีที่บันทึก
ขอมูลแลว เชน แผนซีดี ดีวีดี ที่บันทึกเพลง ภาพยนตร เปนตน
− รานขายปลีกเทปและดิสกทย
ี่ ังไมไดบันทึกขอมูล
4763 47630 รานขายปลีกเครื่องกีฬา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเครื่องกีฬา เชน อุปกรณกฬ
ี าทางน้ํา อุปกรณตกปลา อุปกรณกรีฑา อุปกรณเลน
สกีหิมะ สิ่งของและอุปกรณกฬี าหรือเกมกลางแจงอื่นๆ รวมถึงเรือที่ใชเพื่อความสําราญ
− รานขายปลีกอป
ุ กรณคายพักแรม เชน เต็นท อุปกรณเดินปา
− รานขายปลีกเสื้อผาและรองเทากีฬา
− รานขายปลีกรถจักรยานสองลอและสามลอที่ไมใชของเลน รวมถึงอะไหล
ยกเวน
− รานขายปลีกรถจักรยานสองลอและสามลอที่เปนของเลน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 47640
4764 47640 รานขายปลีกเกมและของเลน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกตุก
 ตา ของเลน และเกม (รวมถึงเกมอิเล็กทรอนิกส) หุน จําลอง และยานยนต
สําหรับเด็ก (ยกเวนรถจักรยานสองลอและสามลอที่ทําจากโลหะ)
ยกเวน
− รานขายปลีกรถจักรยานสองลอและสามลอที่ไมใชของเลน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47630
ั ประเภทไวในกิจกรรม 47412
− รานขายปลีกเครื่องเลนวีดิโอเกม รวมถึงตลับเกม ไดจด
4769

รานขายปลีกสินคาอื่นๆ ดานวัฒนธรรมและนันทนาการ
47691 รานขายปลีกผลิตภัณฑงานฝมือคนไทยและของที่ระลึก ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− รานขายปลีกผลิตภัณฑงานหัตกรรมฝมือคนไทยและของที่ระลึกที่ขายสินคาหลายชนิดรวมกัน
เชน เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองเหลือง ของที่ระลึก ของใชในครัวเรือน และเครื่อง
ตกแตงที่ทําจากวัสดุสิ่งทอ (เชน ผามาน มานตาขาย ไหมไทย) ของที่ทําจากไมและไมกอก
เครื่องจักสาน และผลิตภัณฑที่เปนงานฝมือคนไทยชนิดตางๆ
ยกเวน
− รานขายปลีกสินคาหัตกรรมฝมือคนไทยทีข
่ ายสินคาอยางใดอยางหนึ่งเปนหลัก ใหจดั ประเภท
ตามชนิดของสินคาที่ขาย
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47699 รานขายปลีกสินคาอื่นๆ ดานวัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− รานขายและจัดแสดงผลงานของหองแสดงผลงานศิลปะในเชิงพาณิชย
− รานขายปลีกแสตมปและเหรียญกษาปณ
− รานขายปลีกของใชทางศาสนา
− รานขายปลีกสินคาวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− รานขายปลีกแสตมปและเหรียญกษาปณเกา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47749
หมูใหญ 477 รานขายปลีกสินคาประเภทอืน่ ๆ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การดําเนินกิจการของรานขายสินคาเฉพาะอยาง โดยสินคาที่ขายเปนสินคา
เฉพาะกลุมที่ไมไดจัดประเภทไวในสวนอืน่ ไดแก เสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง สินคาทางเภสัชกรรมและ
เวชภัณฑ นาฬิกา วัสดุที่ใชสาํ หรับทําความสะอาด อาวุธ ดอกไมและสัตวเลีย้ ง และสินคาอื่นๆ รวมถึงรานขายปลีก
สินคาใชแลว
4771

รานขายปลีกเสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง
47711 รานขายปลีกเสื้อผา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเสื้อผาชั้นนอก เสื้อผาชั้นใน ถุงเทา และถุงนอง สําหรับผูชาย ผูหญิง หรือเด็ก
− รานขายปลีกเครื่องแตงกายที่ทําดวยหนังฟอก ขนสัตว และหนังสัตว
− รานขายปลีกเครื่องสวมศีรษะและของอื่นๆ ที่ใชประกอบเครื่องแตงกาย
ยกเวน
− รานขายปลีกเสื้อผากีฬา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47630
− รานขายปลีกเสื้อผาที่ใชแลว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47742
47712 รานขายปลีกรองเทา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกรองเทาที่ทําจากวัสดุทุกชนิดสําหรับใชงานทุกประเภท (ยกเวนรองเทากีฬา)
ยกเวน
− รานขายปลีกรองเทากีฬา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47630
− รานขายปลีกรองเทาที่ใชแลว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47742
47713 รานขายปลีกเครื่องหนัง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกกระเปาเดินทาง กระเปาถือและสิ่งที่คลายกัน เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก และ
เครื่องหนังอื่นๆ (ยกเวนของเลนสําหรับสัตวเลี้ยงและสายนาฬิกาหนัง)
ยกเวน
− รานขายปลีกเสื้อผาหนัง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47711
− รานขายปลีกรองเทาหนัง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47712
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รานขายปลีกสายนาฬิกาหนัง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47731
รานขายปลีกของเลนสําหรับสัตวเลี้ยง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47734
รานขายปลีกเครื่องหนังที่ใชแลว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47742

รานขายปลีกสินคาทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม
47721 รานขายปลีกสินคาทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกสินคาทางเภสัชกรรมทั้งชนิดเคมีภัณฑแ
 ละสมุนไพร และเวชภัณฑ รวมถึงของที่
ใชแตงแผลที่มีสารยึดติด ชุดปฐมพยาบาล ผลิตภัณฑเคมีที่ใชคุมกําเนิด อุปกรณและเครื่องใช
ทางศัลยศาสตรกระดูก ฯลฯ
47722 รานขายปลีกเครื่องหอม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเครื่องหอม เชน หัวน้ําหอมและน้ําหอม น้ํามันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล)
ธูปหอม เทียนหอม เกลือหอม ฯลฯ
47723 รานขายปลีกเครื่องสําอางและเครื่องประทินโฉม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเครื่องสําอาง รวมถึงสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินโฉม
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รานขายปลีกสินคาใหมอื่นๆ
47731 รานขายปลีกนาฬิกา แวนตา และอุปกรณถายภาพ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกนาฬิกาชนิดวอตชและชนิดคล็อก และสวนประกอบจากวัสดุทุกประเภท
− รานขายปลีกเครื่องอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร เชน แวนตา กลองจุลทรรศน กลองสองตา
รวมถึงกิจกรรมของผูตรวจสายตาประกอบแวน
− รานขายปลีกอุปกรณถายภาพ เชน เพลตและฟลม (ยกเวนกลองดิจิทล
ั)
ยกเวน
− รานขายปลีกกลองดิจิทัล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47420
47732 รานขายปลีกเครื่องประดับเพชรพลอย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณแทและเทียม
เครื่องทอง และของใชอื่นๆ

ทั้งในรูปอัญมณี

47733 รานขายปลีกดอกไม ตนไม และอุปกรณที่เกี่ยวของ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกดอกไม ตนไม และเมล็ดพันธุ
− รานขายปลีกปุย
 ยาฆาแมลง และยาปราบศัตรูพืช
− รานขายปลีกอุปกรณประดับตกแตงสวน รวมถึงดินปลูกตนไม
47734 รานขายปลีกสัตวเลี้ยงและอุปกรณที่เกี่ยวของ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกสัตวเลี้ยง อุปกรณสําหรับสัตวเลี้ยง
− รานขายปลีกอาหารสัตวเลี้ยง

เครือ่ งประดับ
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ยกเวน
− บริการตัดแตงขนสัตวเลี้ยง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 96302
47735 รานขายปลีกกาซบรรจุถัง ถานไม และเชือ้ เพลิงอื่นๆ สําหรับใชในครัวเรือน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเชื้อเพลิงชนิดตางๆ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง กาซหุงตม ถานหินและลิกไนต ถานไม
และไมที่ใชเปนเชื้อเพลิง เพือ่ ใชทําความรอน ปรุงอาหาร และเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ
ยกเวน
ั ประเภทไวในกิจกรรม 47300
− รานขายปลีก/สถานีบริการเชื้อเพลิงยานยนต ไดจด
47739 รานขายปลีกสินคาใหมอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกอาวุธปนและกระสุนเพื่อใชในการลาสัตว การกีฬา และการปองกันตัว
− รานขายปลีกรม
− รานขายปลีกวัสดุที่ใชสําหรับทําความสะอาด รวมถึงสิ่งที่ใชทําความสะอาดและขัดเงา
− รานขายปลีกผลิตภัณฑที่มใ
ิ ชอาหาร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
4774

รานขายปลีกสินคาใชแลว
47741 รานขายปลีกโบราณวัตถุ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกโบราณวัตถุ
− กิจกรรมของหองประมูล (ขายปลีก) โบราณวัตถุ
47742 รานขายปลีกเสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง ที่ใชแลว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเสื้อผา ของที่ใชประกอบเครือ
่ งแตงกาย และรองเทาที่ใชแลว
− รานขายปลีกของที่ทําจากผาที่ใชแลว
− รานขายปลีกเครื่องหนังและเครื่องใชสําหรับการเดินทางที่ใชแลว
47743 รานขายปลีกคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ใชแลว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพว
 งที่ใชแลว
− รานขายปลีกอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมที่ใชแลว เชน โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนที่
47744 รานขายปลีกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือนที่ใชแลว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเครื่องใชไฟฟาที่ใชแลว เชน ตูเย็น เครื่องซักผา เตาอบไมโครเวฟ เตาหุงตม
− รานขายปลีกอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวางที่ใชแลว เชน โคมระยา ตะเกียง
− รานขายปลีกเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว เชน วิทยุ โทรทัศน เครื่องเลนซีดีและดีวีดี
กลองดิจิทัล
47745 รานขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร ที่ใชแลว ในกจิ กรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกหนังสือ นวนิยาย ตําราเรียน แผนที่โลก พจนานุกรม สารานุกรม วารสารและ
นิตยสารที่ใชแลว

339
47749 รานขายปลีกสินคาใชแลวอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− รานขายปลีกเฟอรนิเจอรชนิดใชในครัวเรือนที่ใชแลว
− รานขายปลีกของมีคม เครื่องใชที่ทําจากโลหะ เครื่องแกว เครื่องเซรามิก และของประดับ
ตกแตงชนิดใชในครัวเรือน ที่ใชแลว
− รานขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพทีใ
่ ชแลว
− รานขายปลีกอุปกรณกฬ
ี า เกมและของเลน แสตมป เหรียญกษาปณ ทีใ่ ชแลว
− รานขายปลีกสินคาใชแลวอืน
่ ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน พรมและสิ่งปูพื้น มาน
กลองถายรูป (ยกเวนกลองดิจิทัล) นาฬิกา เครื่องเพชรพลอย เครื่องมือชาง
ยกเวน
− การขายปลีกยานยนตทใ
ี่ ชแลว ไดจดั ประเภทไวในหมูย อย 4510
− การขายปลีกกลองดิจิทัลที่ใชแลว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47744
− การประมูลสินคาทางอินเตอรเน็ตและการประมูลโดยไมมีรานอื่นๆ (ขายปลีก) ไดจัดประเภท
ไวในหมูใ หญ 479
− กิจกรรมของโรงรับจํานํา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 64925
หมูใหญ 478 การขายปลีกบนแผงลอยและตลาด
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การขายปลีกสินคาทุกประเภททัง้ ใหมและใชแลว ในลักษณะของแผงตัง้ /แผงลอย
ที่มักจะเคลื่อนยายไปตามถนนหรือตามตลาด
4781

การขายปลีกอาหาร เครื่องดืม่ และผลิตภัณฑยาสูบ บนแผงลอยและตลาด
47811 การขายปลีกอาหารบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายปลีกอาหารบนแผงลอยและตลาด เชน เนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว สัตวน้ํา
และผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา ผักและผลไม นม ไข น้ํามันและไขมันทใี่ ชในการบริโภค น้ําตาล
ขนมที่ทําจากน้ําตาล ผลิตภัณฑขนมปง ขาวและผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืช กาแฟ
ชา โกโก เครือ่ งปรุงและเครื่องเทศ อาหารสําเร็จรูป มะกะโรนี เสนกวยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ
อาหารประเภทแปงที่คลายกัน และอาหารอื่นๆ
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ เชน การอบขนมปงในราน ไดจด
ั ประเภทไวในหมูย อย 1071
− การขายปลีกอาหารสัตวเลี้ยงสําเร็จรูปบนแผงลอยและตลาด ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 47897
47812 การขายปลีกเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายปลีกเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด ทั้งเครื่องดืม
่ ที่มีแอลกอฮอล เชน สุรา ไวน เบียร
และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล เชน น้าํ แรและน้ําดื่มบรรจุขวด น้าํ อัดลม น้ําผักและผลไม
และน้ําธัญพืช เครื่องดื่มใหพลังงานหรือเครื่องดื่มเกลือแร
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47813 การขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบบนแผงลอยและตลาด เชน บุหรี่และซิการ ยาเสน ยาสูบใชเคี้ยว
(เชน ยาแดง ยาจืด ยาฉุน) และยานัตถุ
4782

การขายปลีกสินคาสิง่ ทอ เสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง บนแผงลอยและตลาด
47821 การขายปลีกสิ่งทอบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายปลีกสิ่งทอบนแผงลอยและตลาด
• ผา เชน ผาฝาย ผาไหม ผาลินิน ผาโพลิเอสเทอร ผาไนลอน ผาโปรง ผาลูกไม ผาปก
ผาที่ใชตกแตง สักหลาดและผาไมทอ และสิ่งทออื่นๆ
• ของใชในครัวเรือนที่ทําจากผา (ยกเวนเครื่องแตงกาย) เชน เครื่องนอน; ผาที่ใชบนโตะ
อาหาร หองน้าํ และหองครัว; ผาใบคลุมของ ผาใบบังแดด (ยกเวนมานและมานตาขาย)
และของใชในครัวเรือนอื่นๆ ที่ทําจากผา รวมถึงเชือก ตาขาย แห และอวน
ยกเวน
− การขายปลีกมานและมานตาขายบนแผงลอยและตลาด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47899
47822 การขายปลีกเสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง บนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายปลีกเสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง บนแผงลอยและตลาด
• เสื้อผา หมวก และของที่ใชประกอบเครือ
่ งแตงกาย
• รองเทาที่ทําจากวัสดุทุกชนิดสําหรับใชงานทุกประเภท (ยกเวนรองเทากีฬา)
• กระเปาเดินทาง กระเปาถือและสิ่งที่คลายกัน เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก และเครื่อง
หนังอื่นๆ (ยกเวนของเลนสําหรับสัตวเลี้ยงและสายนาฬิกาหนัง)
ยกเวน
− การขายปลีกสายนาฬิกาหนังบนแผงลอยและตลาด ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 47896
− การขายปลีกของเลนสําหรับสัตวเลีย
้ งบนแผงลอยและตลาด ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 47897
− การขายปลีกรองเทากีฬาบนแผงลอยและตลาด ไดจัดประเภทไวในกจ
ิ กรรม 47899

4789

การขายปลีกสินคาอื่นๆ บนแผงลอยและตลาด
47891 การขายปลีกคอมพิวเตอรและอุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคมบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การขายปลีกคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมบนแผงลอยและตลาด
ั เก็บขอมูล เครื่องพิมพ จอภาพ เมาส
• คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เชน อุปกรณจด
แปนพิมพ กานควบคุมและลูกบอลควบคุม ฯลฯ
• ซอฟตแวร/ชุดโปรแกรมสําเร็จรูป
• เครื่องเลนวีดิโดเกมและตลับเกม
• โทรศัพทชนิดใชในบานและสํานักงาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ เพจเจอร/วิทยุตดิ ตามตัว
เครื่องโทรสาร เสาอากาศ อุปกรณเคเบิลทีวี และอุปกรณสื่อสารอื่นๆ
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47892 การขายปลีกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือนบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การขายปลีกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือนบนแผงลอยและตลาด
• อุปกรณเสียงและภาพเพื่อความบันเทิงในบานหรือยานยนต เครื่องขยายเสียง วิทยุและ
โทรทัศน เครื่องเลนและเครือ่ งบันทึกซีดีและดีวดี ี กลองวีดิโอ กลองดิจิทัล ฯลฯ
• เครื่องใชไฟฟา เชน ตูเย็น เครื่องซักผา เตาอบไมโครเวฟ เตาหุงตม
• อุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง เชน โคมระยา ตะเกียง
47893 การขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร บนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร นวนิยาย ตําราเรียน พจนานุกรม
สารานุกรม แผนที่โลก และอื่นๆ บนแผงลอยและตลาด
47894 การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพบนแผงลอยและตลาด
• แผนเสียง เทปบันทึกเสียง คอมแพคดิสก(CD) เทปวิดีโอ และดีวด
ี ีที่บันทึกขอมูลแลว
เชน แผนซีดี ดีวีดี ที่บนั ทึกเพลง ภาพยนตร เปนตน
• เทปและดิสกที่ยังไมไดบันทึกขอมูล
47895 การขายปลีกสินคาทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม บนแผงลอยและ
ตลาด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายปลีกสินคาทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ ชุดปฐมพยาบาล เครื่องหอม หัวน้ําหอมและ
น้ําหอม น้ํามันหอมระเหย ธูปหอม เทียนหอม เกลือหอม และเครือ่ งสําอาง บนแผงลอย
และตลาด
47896 การขายปลีกนาฬิกา แวนตา เครื่องประดับเพชรพลอย บนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายปลีกนาฬิกา แวนตา เครื่องเพชรพลอยแทและเทียม บนแผงลอยและตลาด
47897 การขายปลีกดอกไม ตนไม สัตวเลี้ยง และอาหารสัตวเลี้ยง บนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การขายปลีกดอกไม ตนไม เมล็ดพันธุ ปุย ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช และดินปลูกตนไม
รวมถึง สัตวเลี้ยง อุปกรณสําหรับสัตวเลี้ยง และอาหารสัตวเลี้ยง บนแผงลอยและตลาด
47899 การขายปลีกสินคาอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น บนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายปลีกสินคาอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น บนแผงลอยและตลาด
• เฟอรนิเจอรชนิดใชในครัวเรือน ของมีคม เครื่องแกว เครื่องเซรามิก และของประดับ
ตกแตง ถังไม ตะกรา เครื่องสาน และของใชในครัวเรือนอื่นๆ
• เครื่องเขียนและเครื่องใชสํานักงาน
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•
•
•
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เครื่องกีฬา เสือ้ ผาและรองเทากีฬา และอุปกรณคายพักแรม
ตุกตา ของเลนและเกม
ของที่ระลึก งานหัตถกรรม และของสําหรับใชในทางศาสนา
เครื่องโลหะ (hardware) พรม สิ่งปูพื้น มาน และกระดาษปดผนัง
สิ่งของและเครื่องใชอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่

หมูใหญ 479 การขายปลีกโดยไมมีราน
ในหมูใ หญนไี้ ดแก กิจกรรมการขายปลีกโดยการรับสั่งสินคาทางไปรษณียห รือทางอินเตอรเน็ต
ตามการสั่งซื้อสินคาของผูซื้อ พนักงานขายสินคาตามบาน เครื่องขายสินคาแบบหยอดเหรียญ ฯลฯ
4791

การขายปลีกโดยการรับสั่งสินคาทางไปรษณีย โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท และทางอินเตอรเน็ต
47911 การขายปลีกโดยการรับสั่งสินคาทางไปรษณีย โทรทัศน วิทยุ และโทรศัพท ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินกิจการขายปลีกสินคาทุกชนิดผานทางไปรษณีย
โทรทัศน วิทยุ และโทรศัพท
โดยผูซื้อจะทําการตัดสินใจซือ้ โดยพิจารณาจากโฆษณาและใบรายการสินคา และผูขายจะทําการ
จัดสงสินคากลับใหลูกคา
47912 การขายปลีกทางอินเตอรเน็ต ในกิจกรรมนี้ไดแก
โดยผูซ ื้อจะทําการตัดสินใจซื้อ
− การดําเนินกิจการขายปลีกสินคาทุกชนิดผานทางอินเตอรเน็ต
โดยพิจารณาจากโฆษณาและขอมูลบนอินเตอรเน็ต และผลิตภัณฑที่สั่งซื้อนั้นอาจใหดาวนโหลด
ผานทางอินเตอรเน็ต หรืออาจทําการจัดสงสินคากลับใหลูกคาก็ได
− การขายปลีกโดยการประมูลสินคาทางอินเตอรเน็ต
ยกเวน
− การขายยานยนตทางอินเตอรเน็ต ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 4510

4799

การขายปลีกโดยไมมีรานดวยวิธีอื่นๆ
47991 การขายตรง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายปลีกโดยตัวแทนขายที่ไดรับคาธรรมเนียมตอบแทน (ไมมีราน) การขายตรง รวมถึง
สํานักงานใหญของการขายตรง
47999 การขายปลีกโดยไมมีรานดวยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายปลีกโดยเรขายสินคาตามถนนหรือตามบาน
− การขายปลีกโดยเครื่องขายสินคาแบบหยอดเหรียญ
− การประมูลโดยไมมีรานอื่นๆ (ขายปลีก)
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หมวดใหญ H การขนสงและสถานที่เก็บสินคา
(หมวดยอย 49 – 53)
ในหมวดใหญนี้ไดแก การบริการขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางรถไฟ ทางทอลําเลียง ทางถนน
ทางน้ํา หรือทางอากาศ ซึ่งจะมีการกําหนดตารางเวลาหรือไมก็ตาม และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการขนสง เชน
สิ่งอํานวยความสะดวกที่สถานีปลายทางและสถานที่จอด การขนถายสินคา สถานที่เก็บสินคา สําหรับการใหเชา
เครื่องอุปกรณการขนสงพรอมคนขับหรือผูควบคุม และกิจกรรมไปรษณียแ ละการรับสงพัสดุภัณฑไดจัดประเภท
ไวในหมวดใหญนี้ดว ย
ยกเวน
− การบํารุงรักษาและซอมแซมยานยนต ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4520
่ ๆ ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 3315
− การบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องอุปกรณการขนสงอืน
− การกอสราง การบํารุงรักษาและซอมแซมถนน ทางรถไฟ ทาเรือ สนามบิน ไดจด
ั ประเภทไว
ในหมูย อย 4210 และ 4290
− การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงโดยไมมีคนขับหรือผูควบคุม
ไดจัดประเภทไวในหมูย อย
7710 และ 7730
หมวดยอย 49 การขนสงทางบกและการขนสงทางทอลําเลียง
ในหมวดยอยนี้ไดแก การขนสงผูโดยสารและสินคาทางถนนและทางรถไฟ รวมถึงการขนสง
สินคาทางทอลําเลียง
หมูใหญ 491 การขนสงทางรถไฟ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การขนสงผูโดยสารและสินคาทางรถไฟ
ยกเวน
− กิจกรรมการบริการที่สนับสนุนการขนสงทางรถไฟ เชน การสับเปลี่ยนขบวนรถไฟและราง
รถไฟ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 52211
− การดําเนินงานเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานทางรถไฟ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 52211
4911 49110 การขนสงผูโดยสารทางรถไฟระหวางเมือง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงผูโดยสารทางรถไฟระหวางเมือง รวมถึงการขนสงกระเปาเดินทางและสัมภาระอื่นๆ
ของผูโดยสารโดยไมคิดคาบริการแยกตางหาก
− การดําเนินการตูนอนหรือตูเสบียงที่ดําเนินงานรวมกับกิจการรถไฟ
ยกเวน
− การขนสงผูโดยสารทางรถไฟในเขตเมืองและปริมณฑล เชน รถไฟฟาใตดิน ไดจัดประเภทไว
ในกิจกรรม 49310
− กิจกรรมของสถานีรถไฟ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 52211
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−

การดําเนินงานตูนอนหรือตูเสบียง ที่ดําเนินการโดยหนวยอืน่ ที่แยกจากกิจการรถไฟ
ประเภทไวในกิจกรรม 55909 และ 56101

ไดจัด

4912 49120 การขนสงสินคาทางรถไฟ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงสินคาทุกประเภททางรถไฟ
ยกเวน
− กิจกรรมเกีย
่ วกับคลังสินคาและการจัดเก็บสินคา ไดจดั ประเภทไวในหมูยอย 5210
− กิจกรรมของสถานีขนถายสินคาทางรถไฟ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 52211
− การขนถายสินคาและสัมภาระ ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ย 5224
หมูใหญ 492 การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทาง
4920

การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทาง
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมการขนสงผูโดยสาร รวมถึงกระเปาเดินทาง สัตวเลี้ยง และสัมภาระ
อื่นๆ ของผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทาง
49201 การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีตารางเวลาและมี
จุดจอดรับสงที่แนนอน เชน การบริการรถโดยสารประจําทาง ขสมก. รถรวมบริการ รถไมโครบัส
รถตูโดยสาร เฯลฯ
49202 การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทางระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทางระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดอืน
่ ๆ ซึ่งใหบริการ
ตามเสนทางและมีตารางเวลาเดินรถที่ไดกาํ หนดไวลวงหนาแลว เชน การบริการรถโดยสาร
ประจําทาง บขส. ระหวางกรุงเทพฯ – เชียงใหม รถตูโดยสารประจําทางระหวางกรุงเทพฯ –
ชลบุรี ฯลฯ
49203 การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทางระหวางจังหวัด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทางระหวางจังหวัด ซึ่งใหบริการตามเสนทางและมี
ตารางเวลาเดินรถที่ไดกําหนดไวลวงหนาแลว เชน การบริการรถโดยสารประจําทาง บขส.
ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี – เชียงใหม รถตูโดยสารประจําทางระหวางจังหวัดนครศรีธรรมราช –
ภูเก็ต ฯลฯ
49204 การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทางในชนบท ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทางภายในเขตจังหวัด ซึ่งใหบริการตามเสนทางและ
มีเวลาตารางเดินรถที่ไดกําหนดไวลวงหนาแลว เชน รถโดยสารประจําทางระหวางอําเภอเมือง
กับอําเภออื่นๆ ในจังหวัดเดียวกัน รถตูโดยสารประจําทางภายในจังหวัด ฯลฯ
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49209 การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทางอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงผูโดยสารทางรถโดยสารประจําทางอื่นๆ ที่ใหบริการตามเสนทางและเวลาเดินรถที่
ไดกําหนดไวลวงหนาแลว เชน รถรับสงนักเรียนทีใ่ หบริการระหวางบานและโรงเรียน รถ
รับสงนักเรียน/พนักงานระหวางจังหวัด ฯลฯ
− การขนสงผูโดยสารโดยรถลีมูซีนสนามบิน
หมูใหญ 493 การขนสงทางบกอื่นๆ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก กิจกรรมการขนสงทุกประเภท (ยกเวนทางรถไฟและรถโดยสารประจําทาง)
แตอยางไรก็ตาม การขนสงดวยรถไฟทีเ่ ปนสวนหนึ่งของระบบการขนสงในเมืองหรือชานเมือง ไดจัดประเภทไว
ในหมูใ หญนดี้ ว ย
4931 49310 การขนสงผูโดยสารในเขตเมืองและปริมณฑล (ยกเวนทางรถโดยสารประจําทาง) ในกิจกรรมนไี้ ดแก
− การขนสงผูโดยสารทางรถไฟในเขตเมืองและปริมณฑล เชน รถไฟฟาบีทีเอส รถไฟฟาใตดน
ิ
− การขนสงผูโดยสารทางรถไฟยกระดับ (ฟนนิคูลาร เรลเวย) กระเชาลอยฟา ฯลฯ ที่เปนสวน
หนึ่งของระบบขนสงในเขตเมืองและปริมณฑล
128/
− การขนสงผูโดยสารโดยรถราง โทรลเลยบัส
ตามตารางเวลาการเดินรถที่กําหนดไว การรับ
และสงผูโดยสารตามจุดจอดรถที่กําหนดไว
ยกเวน
− การขนสงผูโดยสารทางรถไฟระหวางเมือง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 49110
− การขนสงผูโดยสารทางรถไฟยกระดับ (ฟนนิคูลาร เรลเวย) กระเชาลอยฟา ฯลฯ ที่ไมเปน
สวนหนึ่งของระบบขนสงในเขตเมืองและปริมณฑล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 49329
4932

การขนสงผูโดยสารทางบกอืน่ ๆ
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมการขนสงผูโดยสารโดยรถยนตรับจาง/แท็กซี่ รถสามลอเครื่อง และ
รถจักรยนตรับจาง รวมถึงการขนสงผูโดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน
การบริการรถโดยสารทองเที่ยวชมทัศนียภาพ การขนสงผูโดยสารโดยยานพาหนะที่ใชคนหรือ
สัตวลากจูง ฯลฯ
ยกเวน
− การดําเนินงานของรถรับสงนักเรียน/พนักงาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 49209
− การขนสงผูปวยโดยรถพยาบาล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 86909

128/

โทรลเลยบัส (trolly bus) คือ รถไฟฟาที่ไมมีรางแตมีสาลี่ (คันเหล็กติดอยูบนหลังคารถราง ปลายมีลูกรอกยันอยูกบั สายไฟฟา เพื่อเปนทางใหไฟเขา
เครื่องรถ)
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49321 การขนสงผูโดยสารโดยรถยนตรับจาง/แท็กซี่ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการรถโดยสารรับจาง/แท็กซี่ ที่ใหบริการทั้งในเขตเมือง ปริมณฑล และระหวางเมือง
โดยทั่วไปจะเปนการเดินทางที่สามารถบอกระยะทางได นั่นคือ สามารถกําหนดระยะเวลา
เดินทางและจุดหมายปลายทางได รวมถึงบริการจองรถโดยสารรับจางทางโทรศัพท
49322 การขนสงผูโดยสารโดยรถสามลอเครื่องและจักรยานยนตรับจาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการรถสามลอเครื่องและจักรยานยนตรับจาง ที่ใหบริการทั้งในเขตเมือง ปริมณฑล และ
ระหวางเมือง โดยทั่วไปจะเปนการเดินทางที่สามารถบอกระยะทางได นั่นคือ สามารถกําหนด
ระยะเวลาเดินทางและจุดหมายปลายทางได
49329 การขนสงผูโดยสารทางบกอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการใหเชารถบัส รถโดยสาร รถนําเที่ยว และรถยนตสวนบุคคลอื่นๆ พรอมคนขับ
(ยกเวนการบริการรถโดยสารรับจาง)
− การบริการรถโดยสารทองเทีย
่ วชมทัศนียภาพ รวมทัง้ การทองเทีย่ วชมเมือง การบริการที่เกีย่ วของ
(มัคคุเทศก การจัดเตรียมอาหาร ฯลฯ) ซึ่งไมไดคิดราคาแยกตางหาก
− การบริการขนสงผูโดยสารโดยยานพาหนะที่ใชคนหรือสัตวลากจูง
ซึ่งการใหบริการดังกลาว
คนขับหรือผูควบคุมจะตองเปนผูจัดเตรียมยานพาหนะหรือสัตวมาให
− การขนสงผูโดยสารทางรถไฟยกระดับ (ฟนนิคูลาร เรลเวย) กระเชาลอยฟา ฯลฯ ที่ไมเปน
สวนหนึ่งของระบบขนสงในเขตเมืองและปริมณฑล
− การบริการขนสงผูโดยสารทางบกที่ไมมีตารางเวลาอื่นๆ
ยกเวน
− การขนสงผูโดยสารทางรถไฟยกระดับ (ฟนนิคูลาร เรลเวย) กระเชาลอยฟา ฯลฯ ทีเ่ ปนสวนหนึ่ง
ของระบบขนสงในเขตเมืองและปริมณฑล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 49310
4933

การขนสงสินคาทางถนน
ในหมูย อยนี้ไดแก การขนสงสินคาทุกประเภททางถนนโดยยานพาหนะทั้งที่มีลกั ษณะเฉพาะและ
ยานพาหนะทั่วไป รวมถึงบริการใหเชายานพาหนะเพื่อการขนสงสินคาพรอมคนขับ ใหจัดประเภท
ไปตามชนิดของรถที่ใชในการขนสงสินคา
ยกเวน
− การชักลากซุงที่ดําเนินงานในปาที่เปนสวนหนึ่งของการทําไม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 02400
− การดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่สถานีปลายทางสําหรับขนถายสินคา ไดจัดประเภท
ไวในหมูย อย 5221
− การบรรจุลังและการบรรจุหบ
ี หอเพื่อการขนสงสินคา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 52293
 ละการรับสงพัสดุภัณฑ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 53100 และ 53200
− กิจกรรมไปรษณียแ
− การใหเชายานพาหนะเพื่อการขนสงสินคาโดยไมมีคนขับ ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ย 7710
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49331 การขนสงสินคาแชเย็นหรือแชแข็งทางถนน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงสินคาแชเย็นหรือแชแข็งทางถนน โดยรถบรรทุกหรือรถยนตที่ติดเครื่องทําความเย็น
โดยเฉพาะ
49332 การขนสงผลิตภัณฑป โตรเลียมทางถนน ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียม เชน น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ และผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ได
จากการกลั่น ทางถนน โดยรถบรรทุกที่มีถังบรรจุโดยเฉพาะ
49333 การขนสงของเหลวหรือกาซ (ยกเวนกาซธรรมชาติ) ทางถนน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงของเหลวหรือกาซอื่นๆ เชน สารเคมี ไนโตรเจนเหลว กาซฮีเลียม ฯลฯ ในปริมาณ
มาก ทางถนน โดยรถบรรทุกที่มีถังบรรจุโดยเฉพาะ
ยกเวน
− การจายน้า
ํ โดยรถบรรทุก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 36009
ั ประเภทไวในกิจกรรม 49332
− การขนสงกาซธรรมชาติทางถนน ไดจด
49334 การขนสงสินคาที่บรรจุในตูค อนเทนเนอรทางถนน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงสิ่งของและหีบหอที่นํามาจัดรวมกันและบรรจุลงในตูคอนเทนเนอรที่ออกแบบมาให
สะดวกตอการขนยายในการขนสงทางถนน
49339 การขนสงสินคาอื่นๆ ทางถนน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงเฟอรนิเจอรทางถนน รวมถึงการขนยายเฟอรนิเจอร
− การขนสงสินคาแหงในปริมาณมากทางถนน เชน ธัญพืช แปง ปูนซีเมนต ทราย ถานหิน
− การขนสงสัตวที่เลี้ยงในฟารมทางถนน
− การขนสงของเสียและวัสดุของเสียทางถนน โดยไมรวมถึงการจัดเก็บและทําลาย
− การขนสงคอนกรีตและแมกคาดัมคลุกน้ํามันดินทางถนน
− การขนสงรถยนตทางถนน
− การขนสงพัสดุและไปรษณียทางถนน
− การขนสงสินคาโดยยานพาหนะทีใ
่ ชคนหรือสัตวลากจูง
− การขนสงสินคาอื่นๆ ทางถนน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การขนสงของเสียที่เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเก็บของเสีย
ไดจดั ประเภทไวในหมูยอย
3811 และ 3812
หมูใหญ 494 การขนสงทางทอลําเลียง
4940 49400 การขนสงทางทอลําเลียง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ไดจากการกลั่นทางทอลําเลียง
− การขนสงกาซธรรมชาติทางทอลําเลียง
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การขนสงน้ําผานทอ (ระยะไกล)
− การขนสงเคมีภัณฑ ถานหินในรูปของสเลอรี และผลิตภัณฑอื่นๆ ทางทอลําเลียง รวมถึงการ
ดําเนินการของสถานีที่ใชเครื่องสูบ
ยกเวน
ั ประเภทไวในกิจกรรม 35202
− การจายเชื้อเพลิงชนิดกาซผานทอ ไดจด
− การจายไอน้ํา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 35302
− การจายน้า
ํ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3600
− การขนสงของเหลวและกาซอื่นๆ โดยรถบรรทุก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 49333
−

หมวดยอย 50 การขนสงทางน้ํา
ในหมวดยอยนี้ไดแก การขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางน้ํา จะมีการกําหนดตารางเวลาการเดินเรือ
หรือไมก็ตาม รวมถึงการดําเนินการของเรือลากจูงหรือเรือพวง เรือทัศนาจร เรือสําราญ หรือเรือนําชมสถานที่
ตางๆ เรือโดยสารขามฟาก เรือโดยสารรับจาง ฯลฯ ถึงแมวา “สถานที่” จะเปนหนึง่ ในปจจัยที่ใชในการจําแนก
ประเภทระหวางการขนสงทางทะเลกับการขนสงทางน้ําภายในประเทศ
แตปจ จัยหลักทีใ่ ชในการตัดสินใจคือ
“ชนิดของเรือที่ใชขนสง” ซึ่งการขนสงโดยเรือเดินทะเล ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 501 ในขณะที่การขนสง
โดยเรือชนิดอืน่ ๆ ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 502
หมูใหญ 501 การขนสงทางทะเลและตามแนวชายฝง ทะเล
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การขนสงผูโดยสารหรือสินคาโดยเรือที่ออกแบบมาเพื่อการเดินทางทางทะเล
และตามแนวชายฝงทะเล รวมถึงการขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางทะเลสาบขนาดใหญ ฯลฯ ที่ใชเรือประเภท
เดียวกัน
5011

การขนสงผูโดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝง ทะเล
ในหมูย อยนี้ไดแก การขนสงผูโดยสารโดยเรือที่ออกแบบมาเพื่อการเดินทางทางทะเลและตาม
แนวชายฝงทะเล รวมถึงการขนสงกระเปาเดินทางและสัมภาระอืน่ ๆ ของผูโดยสารโดยไมคิด
คาบริการแยกตางหาก
50111 การขนสงผูโดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝง ทะเลโดยเรือโดยสารขามฟาก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงผูโดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเลโดยเรือโดยสารขามฟาก รวมถึงเรือปก
น้ําและยานเบาะอากาศ จะมีการกําหนดตารางเวลาการเดินเรือหรือไมก็ตาม
50112 การขนสงผูโดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเลโดยเรือทัศนาจรหรือเรือสําราญ ในกิจกรรม
นี้ไดแก
− การดําเนินงานของเรือทัศนาจร เรือสําราญ หรือเรือนําชมสถานที่ตางๆ ทางทะเลและตามแนว
ชายฝงทะเล

349
การลองเรือสําราญทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเลชาย (การบริการขนสง การบริการที่พัก
การบริการจัดหาอาหาร และการบริการที่เกี่ยวของที่ดําเนินงานโดยหนวยเดียวกัน)
เพื่อการขนสงผูโดยสารทางทะเลและตามแนว
− การบริการใหเชาเรือทัศนาจรหรือเรือสําราญ
ชายฝงทะเล พรอมผูควบคุม เชน เรือสําราญเพื่อตกปลา
ยกเวน
− กิจกรรมของภัตตาคารและบารบนเรือที่ดําเนินการโดยหนวยอืน
่ ที่แยกจากกิจการเรือ ไดจดั
ประเภทไวในกิจกรรม 56101 และ 56301
ั ประเภทไวในกิจกรรม
− การบริการใหเชาเรือทัศนาจรหรือเรือสําราญ โดยไมมีผูควบคุม ไดจด
77210
− การดําเนินงานของคาสิโนลอยน้ํา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 92009
−

50119 การขนสงผูโดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝง ทะเลโดยเรืออื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงานของเรือโดยสารรับจางทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเล
− การขนสงผูโดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเล
(ยกเวนเรือโดยสารขามฟากและเรือ
ทัศนาจรหรือเรือสําราญ) จะมีการกําหนดตารางเวลาการเดินเรือหรือไมก็ตาม
5012

การขนสงสินคาทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเล
ในหมูย อยนี้ไดแก การขนสงสินคาทุกประเภททางทะเลและตามแนวชายฝงทะเล โดยเรือเดิน
ทะเล ทั้งที่มีลักษณะเฉพาะและทั่วไป รวมถึงบริการใหเชาเรือขนสงสินคาทางทะเลและตามแนว
ชายฝงทะเลพรอมผูควบคุม เชน เรือบรรทุกที่มีถังบรรจุโดยเฉพาะ เรือบรรทุกสินคาแหง เรือ
บรรทุกและขนสงสินคา เรือลาก และเรือประมง ใหจัดประเภทไปตามชนิดของเรือที่ใชในการ
ขนสงสินคา
ยกเวน
− การจัดเก็บสินคา ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ย 5210
− การดําเนินงานของทาเรือและกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ เชน การนําเรือเขาทา การนํารอง การกูเรือ
การขนสงสินคาจากเรือใหญในระยะสั้น ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 5222
 ย 5224
− การขนถายสินคาและสัมภาระ ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
− การบริการใหเชาเรือขนสงสินคาทางทะเลและทะเลชายฝงโดยไมมีผูควบคุม ไดจัดประเภทไว
ในกิจกรรม 77302
50121 การขนสงสินคาทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงสินคาทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเล:
• สินคาแชเย็นหรือแชแข็ง โดยเรือเดินทะเล ซึ่งหองในเรือติดเครื่องทําความเย็นโดยเฉพาะ
• น้ํามันดิบ โดยเรือที่มีถังบรรจุโดยเฉพาะ
• ของเหลวหรือกาซ (เชน สารเคมี กาซธรรมชาติ มีเทน ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ไดจากการกลั่น)
โดยเรือที่มีถังบรรจุโดยเฉพาะ
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•
•
•

สิ่งของที่นํามาบรรจุในตูคอนเทนเนอรที่ออกแบบมาใหสะดวกตอการขนยาย
สินคาแหงในปริมาณมาก (เชน ธัญพืช แปง ปูนซีเมนต ทราย ถานหิน ฯลฯ)
พัสดุและไปรษณีย และสินคาอื่นๆ

50122 การบริการลากและดันเรือ/สิ่งกอสรางลอยน้ํา ที่ดําเนินการทางทะเลและตามแนวชายฝง ทะเล ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
ที่ดําเนินการบริเวณนานน้ําสากลและตามแนว
− การบริการลากและดันเรือ/สิ่งกอสรางลอยน้ํา
ชายฝงทะเล
− การบริการลากอุปกรณขุดเจาะน้ํามัน ปนจัน
่ บนทุนลอย เรือขุด ทุน ตัวเรือและเรือที่ยงั ไมเสร็จ
สมบูรณ ทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเล
หมูใหญ 502 การขนสงทางน้ําภายในประเทศ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางน้ําภายในประเทศ รวมถึงเรือที่ไมเหมาะ
สําหรับการขนสงทางทะเล
5021

การขนสงผูโดยสารทางน้ําภายในประเทศ
ในหมูย อยนี้ไดแก การขนสงผูโดยสารทางแมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ และทางน้าํ อื่นๆ ภายใน
ประเทศ และบริเวณทาเรือ รวมถึงการบริการใหเชาเรือสําราญพรอมผูควบคุมเพือ่ การขนสงทาง
น้ําภายในประเทศ การขนสงกระเปาเดินทางและสัมภาระอื่นๆ ของผูโดยสารโดยไมคิดคาบริการ
แยกตางหาก
50211 การขนสงผูโดยสารทางน้ําภายในประเทศโดยเรือโดยสารขามฟาก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงผูโดยสารทางแมนา
้ํ ลําคลอง และทางน้ําอื่นๆ ภายในประเทศ โดยเรือขามฟากที่
ไมใชเรือเดินทะเล รวมถึงเรือปกน้ํา ยานเบาะอากาศ และแพ ซึ่งจะมีการกําหนดตารางเวลา
การเดินเรือหรือไมก็ตาม
50212 การขนสงผูโดยสารทางน้ําภายในประเทศโดยเรือทัศนาจรหรือเรือสําราญ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงานของเรือทัศนาจร เรือสําราญ หรือเรือนําชมสถานที่ตางๆ ทางน้ําภายในประเทศ
− การลองเรือสําราญทางน้ําภายในประเทศ รวมถึงการบริการขนสง การบริการที่พัก การบริการ
จัดหาอาหาร และการบริการที่เกี่ยวของที่ดาํ เนินงานโดยหนวยเดียวกัน
− การบริการใหเชาเรือทัศนาจรหรือเรือสําราญ
เพื่อการขนสงผูโดยสารทางน้ําภายในประเทศ
พรอมผูควบคุม เชน เรือสําราญเพื่อตกปลา
ยกเวน
− กิจกรรมของภัตตาคารและบารบนเรือที่ดําเนินการโดยหนวยอืน
่ ที่แยกจากกิจการเรือ ไดจดั
ประเภทไวในกิจกรรม 56101 และ 56301
− การบริการใหเชาเรือทัศนาจรหรือเรือสําราญโดยไมมีผูควบคุม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 77210
− การดําเนินการของคาสิโนลอยน้ํา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 92009
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50219 การขนสงผูโดยสารทางน้ําภายในประเทศโดยเรืออื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงานของเรือโดยสารรับจางทางน้ําภายในประเทศ เชน เรือดวนเจาพระยา เรือคลอง
แสนแสบ
− การขนสงผูโดยสารทางน้ําภายในประเทศโดยเรืออื่นๆ
(ยกเวนเรือโดยสารขามฟากและเรือ
ทัศนาจรหรือเรือสําราญ) จะมีการกําหนดตารางเวลาการเดินเรือหรือไมก็ตาม
5022

การขนสงสินคาทางน้ําภายในประเทศ
ในหมูย อยนี้ไดแก การขนสงสินคาทางแมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ และทางน้ําอื่นๆ ภายในประเทศ
ภายในสถานทีจ่ อดเรือและทาเรือ รวมถึงบริการใหเชาเรือขนสงสินคาทางน้ําภายในประเทศพรอม
ผูควบคุม เชน เรือบรรทุกที่มีถังบรรจุโดยเฉพาะ เรือบรรทุกสินคาแหง เรือบรรทุกและขนสง
สินคา เรือลาก และเรือประมง ใหจัดประเภทไปตามชนิดของเรือที่ใชในการขนสงสินคา
ยกเวน
− การบริการใหเชาเรือขนสงสินคาทางน้ําภายในประเทศโดยไมมีผูควบคุม ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 77302
50221 การขนสงสินคาทางน้ําภายในประเทศ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงสินคาทางน้ําภายในประเทศ
• สินคาแชเย็นหรือแชแข็ง โดยเรือที่ไมใชเรือเดินทะเล ซึ่งหองในเรือติดเครื่องทําความเย็น
โดยเฉพาะ
• น้ํามันดิบ ซึ่งในเรือที่มีถังบรรจุโดยเฉพาะ
• ของเหลวหรือกาซ (เชน สารเคมี กาซธรรมชาติ มีเทน ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ไดจากการกลั่น)
โดยเรือที่มีถังบรรจุโดยเฉพาะ
• สิ่งของที่นํามาบรรจุในตูคอนเทนเนอรที่ออกแบบมาใหส
 ะดวกตอการขนยาย
• สินคาแหงในปริมาณมาก (เชน ธัญพืช แปง ปูนซีเมนต ทราย ถานหิน ฯลฯ)
50222 การบริการลากและดันเรือ/สิง่ กอสรางลอยน้าํ ที่ดําเนินการทางน้าํ ภายในประเทศ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การบริการลากและดันเรือ/สิ่งกอสรางลอยน้ํา ที่ดําเนินการบริเวณทางน้ําภายในประเทศและคูคลอง
− การบริการลากปนจั่นบนทุน
 ลอย เรือขุด ทุน ตัวเรือและเรือที่ยังไมเสร็จสมบูรณ

หมวดยอย 51 การขนสงทางอากาศ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางอากาศหรืออวกาศ
ยกเวน
− การฉีดพนยาฆาแมลงทางอากาศ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01611
− การซอมแซมอากาศยานหรือเครื่องยนตอากาศยานครั้งใหญ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 33152
− การดําเนินงานของสนามบิน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 52231
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−
−

การโฆษณาทางอากาศ (การทําตัวอักษรบนทองฟา) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 73101
การถายภาพทางอากาศ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74200

หมูใหญ 511 การขนสงผูโดยสารทางอากาศ
5110

การขนสงผูโดยสารทางอากาศ
ในหมูย อยนี้ไดแก การขนสงผูโดยสารทางอากาศทั้งที่มีและไมมีตารางเวลา รวมถึงการขนสง
กระเปาเดินทางและสัมภาระอื่นๆ ของผูโดยสาร โดยไมคิดคาบริการแยกตางหาก
51101 การขนสงผูโดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงผูโดยสารทางอากาศ
ตามเสนทางประจําและตารางเวลาประจํา ที่ใหบริการโดย
อากาศยานแบบใดก็ได (รวมถึงเฮลิคอปเตอร) ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
51102 การขนสงผูโดยสารทางอากาศที่ไมมีตารางเวลา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงผูโดยสารทางอากาศที่ไมมีตารางเวลา
ที่ใหบริการโดยอากาศยานแบบใดก็ได
(รวมถึงเฮลิคอปเตอร) ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
• การบริการชมทัศนียภาพโดยเครื่องบินรับจาง
• การบริการเชาเหมาลําเครื่องบินและอุปกรณขนสงทางอากาศโดยมีผูควบคุม
เพือ่ ขนสง
ผูโดยสารทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
− กิจกรรมการบินทั่วไป เชน การบินของสโมสรการบินเพือ
่ การฝกบิน หรือการบินเพอื่ พักผอน
หยอนใจ

ยกเวน
่ งอุปกรณการขนสงทางอากาศโดยไมมีผคู วบคุม ไดจัดประเภท
− การใหเชาเครื่องบินและเครือ
ไวในกิจกรรม 77303

หมู 512

การขนสงสินคาทางอากาศ

5120

การขนสงสินคาทางอากาศ
51201 การขนสงสินคาทางอากาศที่มีตารางเวลา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงสินคาทางอากาศที่มีตารางเวลาทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
• การขนสงไปรษณียทางอากาศ
• การขนสงสินคาที่บรรจุในตูค
 อนเทนเนอร
• การบริการขนสงสินคาอื่นๆ
51202 การขนสงสินคาทางอากาศที่ไมมีตารางเวลา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขนสงไปรษณีย สินคาที่บรรจุในตูค
 อนเทนเนอร และสินคาอื่นๆ ทางอากาศทีไ่ มมตี ารางเวลา
ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
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−

−

การบริการใหเชาเครื่องอุปกรณขนสงทางอากาศโดยมีผูควบคุม เพื่อขนสงสินคาทั้งภายในประเทศ
และระหวางประเทศ
การปลอยดาวเทียมและยานอวกาศ และการขนสงทางอวกาศ

หมวดยอย 52 กิจกรรมคลังสินคาและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนสง
ในหมวดยอยนี้ไดแก การดําเนินกิจกรรมสถานที่เก็บสินคาและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนสง
เชน การดําเนินงานของโครงสรางพื้นฐานในระบบขนสง (เชน สนามบิน ทาเรือ อุโมงค สะพาน ฯลฯ) กิจกรรม
ของตัวแทนการขนสง และการขนถายสินคา
หมูใหญ 521 กิจกรรมคลังสินคาและการจัดเก็บสินคา
5210

กิจกรรมคลังสินคาและการจัดเก็บสินคา
ในหมูย อยนี้ไดแก การดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บสินคาทุกชนิดและ
สถานทีเ่ ก็บสินคาทุกประเภท เชน การดําเนินงานของไซโลเก็บธัญพืช สถานที่เก็บสินคาทั่วไป
สถานที่เก็บสินคาแชเย็น แท็งคเก็บสินคา ฯลฯ รวมถึงการเก็บสินคาในเขตการคาระหวางประเทศ
และการแชแข็งแบบเปาลมเย็น
ยกเวน
− การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการจอดยานยนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 52213
ั ประเภทไว
− การดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บสินคาของตนเอง ไดจด
ในกิจกรรม 68104
− การบริการใหเชาพื้นที่วาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 68104
52101 กิจกรรมคลังสินคาและการจัดเก็บสินคาแชเย็นหรือแชแข็ง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการจัดเก็บสินคาและสถานที่เก็บสินคาแชเย็นหรือแชแข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑที่เนาเสียไดงาย
ยกเวน
− การนําอาหารมาแชเย็นหรือแชแข็ง ที่ไมใชเพื่อการเก็บรักษาสินคา โดยไดรับคาธรรมเนียม
ตอบแทน ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 10 (การผลิตผลิตภัณฑอาหาร)
52102 กิจกรรมคลังสินคาและการจัดเก็บสินคาธัญพืช ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการเก็บธัญพืช
129/
− การดําเนินงานของไซโล
จัดเก็บธัญพืช

129/

ไซโล หมายถึง สิ่งกอสรางขนาดใหญทําจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ภายในมีระบบกันชื้นและระบายอากาศ สําหรับเก็บผลผลิตการเกษตรไว
ชั่วคราวกอนสงออก (ที่มา: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)
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52109 กิจกรรมคลังสินคาและการจัดเก็บสินคาอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการจัดเก็บสินคาและสถานที่เก็บสินคาที่เปนของเหลวและกาซ
รวมทั้งน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามัน เหลาองุน และสิ่งที่คลายกัน
− การบริการจัดเก็บสินคาและสถานที่เก็บสินคาประเภทอืน
่ ๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
หมูใหญ 522 กิจกรรมที่สนับสนุนการขนสง
ในหมูใ หญนไี้ ดแก กิจกรรมที่สนับสนุนการขนสงผูโดยสารและสินคา เชน การดําเนินงานใน
สวนตางๆ ของโครงสรางพื้นฐานในระบบขนสง หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการขนถายสินคากอนหรือหลังการขนสง
ทันทีหรือระหวางการขนสง รวมถึงการดําเนินการและบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนสงทุกประเภท
5221

กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนสงทางบก
52211 กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนสงทางรถไฟ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการดันและลากรถไฟ เชน การเคลื่อนยายตูรถไฟในบริเวณสถานที่เก็บรถไฟ การสับ
รางรถไฟรางแยกสําหรับหยุดรถไฟ และสิง่ ที่คลายกัน
− การบริการของสถานีรถไฟ เชน การขายบัตรโดยสาร การสํารองที่นั่ง สํานักงานดูแลสัมภาระ
และกระเปาเดินทาง สํานักงานรับฝากสัมภาระและกระเปาเดินทาง สถานีขนถายสินคา
− การดําเนินงานเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานทางรถไฟ
ื่
− กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสงทางรถไฟ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
52212 กิจกรรมบริการสถานีรถโดยสาร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่สถานีขนสงผูโดยสาร เชน การขายบัตรโดยสาร การสํารอง
ที่นั่ง สํานักงานดูแลสัมภาระและกระเปาเดินทาง สํานักงานรับฝากสัมภาระและกระเปาเดินทาง
สถานีขนถายสินคา
ยกเวน
− การขนถายกระเปาเดินทางและสินคา ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 5224
52213 กิจกรรมบริการสถานที่จอดยานพาหนะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
่ ําเนินงาน
− การบริการสถานที่จอดยานพาหนะ (ยานยนต รถจักรยานยนต และรถจักรยาน) ทีด
โดยลานจอดรถและโรงจอดรถ ไมวาจะมีหลังคาหรือไมก็ตาม
− สถานที่จอดยานพาหนะบนถนนและสถานที่สาธารณะที่ตองจายคาบริการ
ยกเวน
− การบริการใหเชาโรงรถที่มีการใสกุญแจเพือ
่ ความปลอดภัยหรือการบริการใหเชาโรงรถเปน
รายเดือนหรือรายป ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 68104
− การบริการนํารถไปจอด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 96309
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52214 กิจกรรมบริการรถยก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการรถยก รวมถึงการบริการใหความชวยเหลือแกผูขับขี่ยานยนตบนทองถนน
ยกเวน
− การบํารุงรักษาและซอมยานยนต ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4520
52219 กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสงทางบก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการดานการดําเนินงานบนทางหลวง ถนน ทางยกระดับ สะพาน และอุโมงค
− การเปลี่ยนสถานะกาซธรรมชาติใหเปนของเหลว และจากของเหลวใหกลับเปนกาซ เพื่อการขนสง
ที่ไมไดดําเนินการ ณ แหลงกาซ
ยกเวน
− การเปลี่ยนสถานะกาซธรรมชาติใหเปนของเหลว และจากของเหลวใหกลับเปนกาซ เพื่อการขนสง
ที่ดําเนินการ ณ แหลงกาซ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 09100
− การบริการทําความสะอาดรถโดยสารและยานพาหนะเพื่อการขนสงทางบกอื่นๆ ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 81299
5222

กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนสงทางน้ํา
52221 การดําเนินงานของทาเรือ (ยกเวนการขนถายสินคา) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของทาเรือ เชน ทาเทียบเรือ อูเรือ สะพานเทียบเรือ และ
การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งอํานวยความสะดวกของทาเรือ รวมถึงการบริการของทาเรือ
สําหรับผูโดยสารที่เกี่ยวของกับการขนสงทางน้ํา
− การบริการที่ดา
ํ เนินงานโดยประภาคาร เรือทุนไฟ130/ ทุน เครื่องหมายแสดงชองทางเดินเรือ
และบริการชวยสนับสนุนการเดินเรือที่คลายกัน
− การบริการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการบํารุงรักษาคูคลอง แมน้ํา และทางน้ําอื่นๆ
− การบริการของประตูน้ํา เขื่อนกั้นน้ํา ประตูระบายน้ํา
− การบริการลากเรือในคลองดวยเครื่องมืออื่นนอกจากเรือลาก เชน โดยแทรกเตอรหรือหัวรถจักร
ที่ลากเรือไปตามเสนทาง
ยกเวน
− การบริการลากและดันเรือ ที่ดําเนินการบริเวณนานน้ําสากลและตามแนวชายฝงทะเล
ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 50122
− การบริการลากและดันเรือ ที่ดําเนินการบริเวณทางน้า
ํ ภายในประเทศ ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 50222
− การขนถายสินคาและสัมภาระ ไดจัดประเภทไวใ
 นหมูยอ ย 5224
− การดําเนินงานของทาเรือมารีนา เพื่ออํานวยความสะดวกในดานนันทนาการ
ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 93299

130/

เรือทุนไฟ (lightship) คือ เรือทอดสมอที่ใหสัญญาณไฟเตือนเพื่อชวยการเดินเรือของเรืออื่น ๆ
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52229 กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสงทางน้ํา ในกิจกรรมนี้ไดแก
131/
− การบริการนํารอง
รวมถึงการบริการเรือนํารอง ไมวาจะเปนการนําเรือเขา – ออกจากทาเรือ
หรือบริเวณทีเ่ ปนอันตรายตอการเดินเรือ
− การบริการเรือลากที่เกี่ยวของกับการนําเรือทุกชนิดเขา-ออกจากทาเรือหรืออูจอดเรือ
− การบริการกูเรือที่ประสบภัย
− การบริการลากเรือที่ประสบภัยพิบัตแ
ิ ละทีจ่ มอยูใตน้ํา รวมทั้งสินคา นอกจากนี้ยงั รวมถึงการ
นําเรือขึ้นมาจากใตน้ํา การทําใหเรือที่อยูใ นสภาพที่เสียหายสามารถกลับไปลอยในน้ําได
− กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสงทางน้ํา ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินการของ
เรือหรือไมก็ตาม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน บริการทําใหน้ําแข็งแตก บริการจอดเรือ
ชั่วคราว132/ และจัดเก็บเรือ ฯลฯ
5223

กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนสงทางอากาศ
52231 การดําเนินงานของสนามบิน (ยกเวนการขนถายสินคา) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่สนามบิน เชน การบริการของสถานีรับสงผูโดยสารทาง
อากาศ การบริการภาคพื้นดินของสนามบิน รวมถึงการบริการดานการปฏิบัติงานบนทางวิ่ง
เครื่องบิน (runway)
ยกเวน
− การขนถายสินคาและสัมภาระ ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ย 5224
52239 กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสงทางอากาศ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงานของหอควบคุมการบิน รวมถึงการบริการควบคุมการจราจรทางอากาศในขณะ
เขาเขตประชิดทาอากาศยาน ขณะนําเครื่องรอนลงสูสนามบิน และขณะนําเครื่องขึ้น
ํ เนินงานโดยสถานีเรดารที่ทําการระบุที่ตงั้ ของสนามบิน
− การบริการที่ดา
− การบริการดับเพลิงและการปองกันเพลิง ณ สนามบิน
− การบริการโรงเก็บเครื่องบินและการบํารุงรักษาทั่วไป (ยกเวนการซอม)
− การบริการลากเครื่องบิน
− การบริการเพิม
่ ศักยการบิน133/
− กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสงทางอวกาศ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่

131/

การนํารอง (pilotage) เปนการนําเรือจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งอยางปลอดภัย โดยการรักษาแนวการเดินเรือ หรือทิศทางการเดินเรือ ตามแนว
สังเกตจุดตางๆ ถาเรือไมไดแลนผานจุดสังเกตที่กําหนดบนแผนที่ แสดงวาออกนอกเสนทางเดินเรือ กัปตันก็จะตองทําการแกไขทันที

132/

การจอดเรือชั่วคราวตองทําอยางดีและมีขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อใหแนใจวาเรือจะไดรับการดูแลและคงสภาพที่จะสามารถนํากลับมาใชไดอีกเมื่อ
ตองการ ไมวาจะจอดนานเทาใดก็ตาม การจัดการนี้จะตองประกอบไปดวยขั้นตอนตั้งแตการเตรียมเรือเพื่อจอด การจัดการกับเครื่องจักร อุปกรณ
และตัวเรือเมื่อเริ่มจอด การจัดการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณระหวางจอด จนถึงขั้นตอนการนําเรือกลับมาทํางานอีกครั้ง

133/

การเพิ่มศักยการบิน (type rating) เปนการรับรองและบันทึกลงบนใบอนุญาตการขับขี่เครื่องบิน โดยกรมขนสงทางอากาศ ตามที่ผูถือใบอนุญาต
ไดรับการฝกอบรมกับเครื่องบินในแบบนั้นๆ โดยเฉพาะ
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ยกเวน
− การบริการซอมอากาศยาน ไดจัดประเภทไวในรายการ 33152
− การบริการฆาเชื้อและกําจัดแมลง หนู และสัตวรบกวนอื่นๆ ในอากาศยาน ไดจด
ั ประเภทไว
ในกิจกรรม 81293
− การบริการทําความสะอาดทางวิ่งเครื่องบิน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 81299
− การบริการทําความสะอาดอากาศยาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 81299
− การบริการกูภย
ั ทางอากาศ – ทะเล ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 84233
− การดําเนินงานของโรงเรียนสอนการบิน ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 8530 และ 8549
5224

การขนถายสินคา
ในหมูย อยนี้ไดแก การลําเลียงสินคาหรือกระเปาเดินทางของผูโดยสารขึ้น – ลง โดยไมคํานึงถึง
วิธีการขนสง การขนของขึ้น – ลงเรือ และการขนสินคาขึ้น – ลงตูรถไฟ
ยกเวน
− การบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสง ที่เชื่อมโยงถึงรูปแบบการขนสงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะ ไดจัดประเภทหมูยอย 5221 สําหรับการขนสงทางบก, หมูยอย 5222 สําหรับการ
ขนสงทางน้ํา และหมูย อย 5223 สําหรับการขนสงทางอากาศ
52241 การขนถายสินคา ในกิจกรรมนี้ไดแก
134/
− การบริการขนถายสินคาที่บรรจุในตูคอนเทนเนอรพิเศษ
− การบริการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่สถานีปลายทางเพื่อขนถายสินคา
ทั้งที่บรรจุและ
ไมไดบรรจุในตูคอนเทนเนอรสําหรับการขนสงทุกประเภท เชน การขนสินคาขึ้น การขน
สินคาลง และการขนถายสินคาออกจากเรือ โดยกิจกรรมดังกลาวดําเนินงานที่ทาเรือ สถานี
รถไฟ ทาอากาศยาน
52242 การขนถายสัมภาระ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− บริการขนถายสัมภาระและกระเปาเดินทางที่ทาอากาศยาน สถานีรถโดยสาร สถานีรถไฟ หรือ
สถานีปลายทางบนทางหลวง

5229

กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสง
52291 กิจกรรมการบริหารจัดการดานการขนสงและสถานที่เก็บสินคา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมโลจิสติกส (Logistics) เปนการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน การดําเนินงาน
การควบคุมการเคลื่อนยายสินคาทั้งไปและกลับ การเก็บสินคา การกระจายสินคา รวมถึง
การบริการและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตจุดเริ่มตนของการผลิตไปจนถึง

134/

ตูคอนเทนเนอรพิเศษ แบงเปน ตูแทงเกอร ตูเปดหลังคา ตูแพลตฟอรม ตูเปดขาง ตูบรรทุกรถยนต ตูบรรทุกหนังเค็ม ตูสูงหรือจัมโบ ตูบรรจุ
สิ่งมีชีวิต และตูอื่นๆ (ที่มา: การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอคาระวางการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ:กรณีศึกษาเสนทางไทย-เซี่ยงไฮ
และเสนทางไทย-สิงคโปร,วิทยานิพนธ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549)
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จุดสุดทายของการบริโภคเพือ่ ตอบสนองความตองการของลูกคา
สิ่งสําคัญของการดําเนิน
กิจกรรม โลจิสติกสคือ การจัดหาสินคาหรือบริการตามความตองการของลูกคาและสงมอบไป
ยังสถานที่ที่ลูกคาระบุไวไดอยางถูกตองตรงตามเวลาและสินคาอยูในสภาพสมบูรณดวยตนทุน
ที่เหมาะสม
ยกเวน
− กิจกรรมใหคําปรึกษาดานการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
70209
52292 กิจกรรมตัวแทนรับจัดการสงสินคาและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดําเนินพิธีการศุลกากร)
ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการของตัวแทนรับจัดการขนสงสินคา (Freight Forwarder) ทั้งทางเรือและทางอากาศ
ซึ่งอาจทําหนาที่หลายอยาง เชน เปนตัวแทนในการจัดหาและจัดการขนสงสินคาของผูสงออก
ไปยังเมืองทาปลายทาง เปนตัวกลางระหวางผูสงสินคา เปนผูขนสงสินคาโดยตรง และบริการ
รวบรวมสินคา ซึ่งอาจเปนผูประกอบการขนสงสินคาหลายรูปแบบ (Multimodal Transport
Operator)
− การบริการของตัวแทนออกของ/ตัวแทนดําเนินพิธีการศุลกากร โดยทําหนาที่เปนตัวแทนของผู
นําเขาและผูสง ออกในการดําเนินพิธีการศุลกากรแทนผูน ําเขาและผูสง ออกซึ่งเปนเจาของ
สินคา โดยจัดทําใบขนสินคา ยื่นใบขนสินคาตอเจาพนักงานศุลกากร ณ ดานศุลกากรเพื่อใหมี
การตรวจปลอยสินคา และสงมอบสินคาที่นําเขาจากตางประเทศใหแกผูนําเขาหรือสงสินคา
ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อสงไปตางประเทศใหแกผูสงออก
52293 กิจกรรมบริการบรรจุหีบหอเพื่อการขนสง ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การบริการบรรจุหีบหอและบรรจุลังที่มีวัตถุประสงคเพื่อการปองกันและเก็บรักษาสินคาใหอยู
ในสภาพทีด่ ีในระหวางที่ทําการขนสงจนกระทั่งถึงมือผูรับ
ยกเวน
− กิจกรรมการบรรจุหีบหอโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
82920
52299 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการตรวจสอบสินคา การชั่งน้ําหนักสินคา และการชักตัวอยางสินคา
135/
− การบริการวิทยุบอกตําแหนง เชน บริการ GPS

135/

Global Position System (GPS) เปนระบบบอกตําแหนงพิกัด ไดรับการพัฒนาโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สําหรับใชงานในทางทหาร เพื่อการคํานวณ
คาตําแหนงพิกัด และใชในการนํารอง ไดทุกจุดบนพื้นโลก แตระบบ GPS ยังสามารถนํามาใชงานในทางพาณิชย เพื่อการนําทาง หรือเพื่อการสํารวจ
การทําเหมืองแร และปาไม
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ยกเวน
ั ประเภทไวในกิจกรรม 53200
− กิจกรรมการรับสงพัสดุภัณฑที่มิใชของรัฐ ไดจด
− การประกันภัยรถยนต การประกันภัยทางทะเล การประกันภัยการบิน และการประกันภัย
การขนสง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 65120
− กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 79110
− กิจกรรมของผูจัดนําเทีย
่ ว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 79120
− กิจกรรมการใหความชวยเหลือนักทองเที่ยว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 79909
หมวดยอย 53 กิจกรรมไปรษณียและการรับสงพัสดุภัณฑ
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมไปรษณียแ ละการรับสงพัสดุภณ
ั ฑ เชน การรับ การขนสง และ
การจัดสงจดหมายและหีบหอพัสดุทางไปรษณียภ ายใตการจัดการตางๆ รวมถึงบริการจัดสงสินคาและบริการของ
พนักงานรับสงเอกสารในทองถิ่น
หมูใหญ 531 กิจกรรมไปรษณียและการรับสงพัสดุภัณฑของรัฐ
5310 53100 กิจกรรมไปรษณียและการรับสงพัสดุภัณฑของรัฐ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมไปรษณียซึ่งดําเนินงานภายใต
“การใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึง136/
(universal service obligation : USO)” ไดแก กิจกรรมไปรษณียของรัฐ เปนกิจกรรมที่
ครอบคลุมการใชโครงสรางพื้นฐานเพื่อการใหบริการอยางทั่วถึงและเทาเทียม
ทั้งสถานที่
จําหนาย สิ่งอํานวยความสะดวกในการคัดแยกและดําเนินงาน และเสนทางการเดินทางเพื่อให
บุรุษไปรษณียทําการรับและสงจดหมาย ซึ่งการสงไปรษณียในทีน่ ี้หมายรวมถึง จดหมาย
โปสการด สิ่งพิมพ (หนังสือพิมพ นิตยสาร สิ่งพิมพโฆษณา ฯลฯ) พัสดุยอย สินคาหรือ
เอกสาร รวมถึงการบริการอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดังกลาว
− การรับฝาก การคัดแยก การขนสง และการนําจายไปรษณียภัณฑ พัสดุไปรษณีย และพัสดุภณ
ั ฑ
(ภายในประเทศและระหวางประเทศ) โดยการไปรษณียซ ึ่งเปนผูรับภาระผูกพันในการใหบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานอยางทัว่ ถึง
ทั้งนี้วิธีการขนสงอาจใชวิธีเดียวหรือหลายวิธี
และอาจ
ดําเนินการโดยใชยานพาหนะของตนเองหรือใชระบบขนสงสาธารณะ
− การจัดเก็บจดหมายและพัสดุจากตูจ
 ดหมายหรือจากที่ทําการไปรษณีย

136/

การใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง (universal service obligation : USO) ตามคําจํากัดความ USO จาก International Telecommunication
Union: ITU หมายถึง การจัดหาบริการโทรคมนาคมขั้นต่ําตามที่กําหนดเพื่อใหผูใชบริการทุกคนสามารถเขาถึงบริการโทรคมนาคมดวยคุณภาพที่
กําหนดภายใตเงื่อนไขที่ใหครอบคลุมทั่วประเทศตามที่กําหนดในราคาที่สามารถยอมรับได รวมถึงบริการที่ใหกับผูที่ดอยโอกาสในสังคม สําหรับ
ประเทศไทย คณะกรรมการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เปนหนวยงานที่มีหนาที่กําหนดวาครอบคลุมบริการอะไรบาง และออกใบอนุญาตแก
หนวยงานเพื่อใหบริการ USO ได (มาตรา 17 ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544)
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หมูใหญ 532 กิจกรรมไปรษณียและการรับสงพัสดุภัณฑที่มิใชของรัฐ
5320 53200 กิจกรรมไปรษณียและการรับสงพัสดุภัณฑที่มิใชของรัฐ ในกิจกรรมนี้ไดแก
ั ฑ
− การรับ การคัดแยก การขนสง และการนําจายไปรษณียภัณฑ พัสดุไปรษณีย และพัสดุภณ
(ภายในประเทศและระหวางประเทศ) โดยหนวยงานที่มใิ ชรัฐ ซึ่งไมมีภาระผูกพันในการใหบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานอยางทัว่ ถึง ทั้งนี้วิธีการขนสงอาจใชวธิ ีเดียวหรือหลายวิธี และอาจดําเนินการ
โดยใชยานพาหนะของตนเองหรือใชระบบขนสงสาธารณะ
− การแจกจายและจัดสงจดหมายและพัสดุ
− การบริการจัดสงอาหารและสินคาตามบาน
− การบริการจัดสงเอกสารและพัสดุภณ
ั ฑโดยพนักงานสงเอกสาร
ยกเวน
− การขนสงสินคา ไดจัดประเภทตามรูปแบบการขนสงในหมูย
 อย 4912, 4933, 5012, 5022 และ
5120
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หมวดใหญ I ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
(หมวดยอย55 – 56)
ในหมวดใหญนี้ไดแก การบริการที่พักแรมชั่วคราว/ระยะสั้นแกนกั เดินทางและนักทองเที่ยว และ
การบริการอาหารและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไวเพื่อพรอมบริโภคไดทันที ซึ่งบริการดังกลาวนีอ้ าจมีบริการเสริม
หลายประเภทรวมอยูดว ย
ยกเวน
− การใหบริการที่พักระยะยาวเพื่อเปนที่อยูอาศัยหลัก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรมอสังหาริมทรัพย
(หมวดใหญ L)
− การจัดเตรียมอาหารและเครือ
่ งดื่มที่ยังไมพรอมบริโภคไดทันที หรือที่ทําเพื่อนําไปขายสงหรือ
ขายปลีก ไดจัดประเภทไวในการผลิต (หมวดใหญ C)
หมวดยอย 55 ที่พักแรม
ในหมวดยอยนี้ไดแก การใหบริการที่พกั ระยะสั้นแกนกั เดินทางและนักทองเทีย่ ว รวมถึงการบริการ
ที่พักระยะยาวสําหรับนักเรียน/นักศึกษา พนักงาน และบุคคลอื่นที่คลายกัน ซึ่งบางแหงอาจใหบริการเฉพาะที่พกั
ขณะที่บางแหงใหบริการทั้งที่พัก อาหาร และ/หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการนันทนาการ
ยกเวน
− กิจกรรมเกี่ยวกับการบริการที่พักระยะยาวเพื่อเปนที่อยูอาศัยหลัก เชน อพารตเมนตที่โดยทั่วไป
ใหเชาเปนรายเดือนหรือรายป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรมอสังหาริมทรัพย (หมวดใหญ L)
หมูใหญ 551 ที่พักแรมระยะสั้น
5510

ที่พักแรมระยะสั้น
ในหมูย อยนี้ไดแก การบริการที่พักแกนักเดินทาง/นักทองเที่ยว โดยทัว่ ไปเปนระยะเวลาสั้นๆ
รายวันหรือรายสัปดาห รวมถึงการบริการที่พักพรอมเฟอรนิเจอรหรือหองพักที่มีอปุ กรณใชสอย
ทุกอยางพรอมหองครัว จะมีบริการดูแลทําความสะอาดใหทกุ วันหรือเปนบางวันหรือไมก็ตาม
และมักมีบริการเสริมอื่นๆ เชน บริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่จอดรถ บริการซักรีด สระวายน้ําและ
หองออกกําลังหาย สิ่งอํานวยความสะดวกดานนันทนาการ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุม
หรือสัมมนา
การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ นัน้ ถาคิดราคาคาบริการรวมอยูในคาที่พกั ใหจัดประเภท
ไวในหมูย อยนี้ แตถาคิดราคาแยกตางหากใหจัดประเภทไวตามลักษณะของการบริการ
ยกเวน
− การบริการอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร/รานอาหารที่ใหบริการในโรงแรม รีสอรท หรือที่
พักระยะสั้นอืน่ ๆ ที่คลายกัน ที่คิดคาบริการแยกตางหากจากที่พกั
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 56101
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−

−

การใหบริการบาน แฟลต หรืออพารตเมนต ทั้งที่มีและไมมีเฟอรนเิ จอร เพื่อการอยูอาศัยอยาง
ถาวร ซึ่งโดยสวนใหญคิดคาบริการเปนรายเดือนหรือรายป ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 68
การบริการสปาที่ใหบริการในโรงแรม รีสอรท หรือที่พักระยะสั้นอื่นๆ ที่คลายกัน ที่คิด
คาบริการแยกตางหากจากทีพ่ ัก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 96101

55101 โรงแรมและรีสอรท ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหบริการที่พักระยะสั้นและการบริการที่เกี่ยวของคือ การบริการทั่วไปที่คิดคาบริการรวมไว
กับราคาที่พกั เชน อาหารเชา การบริการอาหารในหองพัก เคานเตอรบริการลูกคา การบริการ
จดหมาย การบริการยกกระเปา โดยสวนใหญโรงแรมจะมีการบริการอื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวก
เชน ที่จอดรถ อาหาร เครื่องดื่ม ความบันเทิง สระวายน้าํ และการจัดงานเลี้ยง การประชุมและ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุม ในขณะที่โรงแรมประเภทรีสอรทจะมีบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อการนันทนาการมากกวา
• โรงแรม เชน โรงแรมเพื่อการคาหรือการพาณิชย โรงแรมทาอากาศยาน โรงแรมกาสิโน
โรงแรมเพื่อการประชุม ฯลฯ
• รีสอรท/บังกะโล
137/
• โรงแรมริมทางหลวง/โมเต็ล
138/
• อินน
139/
• หองชุด/โรงแรมหองชุด
55102 เกสตเฮาส ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการของเกสตเฮาส ที่ใหบริการทีพ
่ ักแกนักทองเที่ยวในราคาไมแพง ซึ่งดัดแปลงหรือ
สรางขึ้นและแบงหองเปนทีพ่ ักแรม
55103 ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการที่พก
ั สัมผัสวัฒนธรรมชนบท140/ (home stay) รวมถึงบานพักในฟารม (farm stay)
137/

โรงแรมริมทางหลวง/โมเต็ล (motel) เปนคําเรียกอยางยอของ motor hotel หมายถึงสถานที่ซึ่งใหบริการที่พักและมักรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการอื่นๆ ใหแกผูขับขี่รถยนตเปนหลักมีตนกําเนินในอเมริกาเหนือเพื่อตอบสนองการเติบโตของการเดินทางโดยรถยนตในยุคแรกๆ มีลักษณะ
แตกตางจากปจจุบันคือเปนเพียงอาคารเตี้ยๆ มีหองที่เขาถึงไดจากขางนอก อยูติดลานจอดรถ และตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับทางหลวง ปจจุบัน
หลายแหงยังคงคุณสมบัติเชนนี้ไว แตก็มีอีกหลายแหงที่เกือบจะไมแตกตางจากโรงแรม ซึ่งมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการจอดรถเพียบพรอม

138/

อินน (inns) ใชเรียกที่พักนักเดินทางขนาดเล็กในอดีต ซึ่งมีมากในประเทศอังกฤษ ราคาประหยัด อาจมีบริการอาหารเชาหรือไมมีก็ได เปนกิจการที่
พักขนาดใหญ ซึ่งไดรับการออกแบบเปนอาคารโรงแรมและมีแบบแผนดําเนินงานตามมาตรฐานของโรงแรม

139/

โรงแรมหองชุด (apartment hotel) ที่พักอาศัยซึ่งรวมลักษณะของหองชุดและโรงแรมเขาดวยกันคือ มีเครื่องตกแตงบาน อุปกรณการครัวใหผูเขาพัก
ปรุงอาหาร และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน พนักงานทําความสะอาด รานอาหาร ฯลฯ (ที่มา: คําศัพทที่ใชในอุตสาหกรรมทองเที่ยว)

140/

ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) หมายถึง บานพักประเภทหนึ่งที่นักทองเที่ยวพักรวมกับเจาของบานและนักทองเที่ยวมีวตั ถุประสงคที่
จะเรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเจาของบาน ซึ่งเต็มใจที่จะถายทอดวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน พรอมทั้งมีการจัดที่พักและอาหาร
ใหกับนักทองเที่ยว โดยไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสม โดยเหตุที่นักทองเที่ยวนิยมเลือกพักที่พักแบบ Home Stay เพราะมีความตองการ
ใกลชิดและไดสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นและที่พักแบบ Home Stay มีคา ใชจายนอยกวาการพักในโรงแรม
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55109 ที่พักแรมระยะสั้นอื่นๆ สําหรับนักเดินทาง/นักทองเที่ยว ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การใหบริการที่พักระยะสั้นอื่นๆ สําหรับนักเดินทาง/นักทองเที่ยว
141/
• ที่พักแรมเยาวชน และที่พก
ั อาศัยบนภูเขา
• หองพักประเภทที่ใหที่พก
ั กับอาหารเชา142/
143/
• หองพักประเภทแบงเวลา
• คายพักและบานพักในวันหยุด
• เคบิน หองพักและบานพักสวนตัว และสิ่งอํานวยความสะดวกดานที่พักอาศัยที่คลายกัน
โดยสวนใหญที่พักเหลานี้มกั จะใหบริการเฉพาะที่พักอาศัย ถึงแมวาอาจมีบางสวนที่ใหบริการ
อาหารดวยก็ตาม
หมูใหญ 552 ลานตัง้ คายพักแรม ที่จอดรถพวง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่
5520 55200 ลานตัง้ คายพักแรม ที่จอดรถพวง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการสถานที่ตั้งคายพักแรม สถานที่จอดรถพวง คายพักแรมเพือ
่ การนันทนาการ และ
คายพักแรมเพือ่ การตกปลาและลาสัตวสําหรับนักทองเที่ยวเขาพักอาศัยชั่วคราว
− การบริการพื้นที่วางและสิ่งอํานวยความสะอาดสําหรับยานยนตเพื่อการนันทนาการ รวมถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับเพิงพักหรือคายพักแรมกลางแจงในการตั้งเต็นทและ/หรือถุงนอน
หมูใหญ 559 ที่พักแรมประเภทอื่นๆ
5590

ที่พักแรมประเภทอื่นๆ
ในหมูย อยนี้ไดแก การบริการหองพักสําหรับบุคคลที่จากสถานที่อยูป กติมาเพื่ออยูอ าศัยเปนที่พกั
กึ่งถาวร การบริการที่พักชัว่ คราวหรือมีชว งการอยูอาศัยนานกวาชัว่ คราวหรือกึ่งถาวร ในหองพัก
เดี่ยวหรือหองพักรวม หรือหอพักสําหรับนักเรียน คนทํางานที่ยายถิ่นตามฤดูกาล และบุคคลอื่นๆ
55901 การบริการหองพักหรือที่พักอาศัยสําหรับนักเรียน/นักศึกษา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการหองพักหรือที่พก
ั สําหรับนักเรียน/นักศึกษา เชน ที่พักอาศัยและหอพักภายในหรือ
บริเวณโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานศึกษา

141/

ที่พักแรมเยาวชน (youth hostel) เกิดขึ้นในเยอรมันนีเปนครั้งแรก เปนการบริการแกคนหนุมสาวที่เดินทางทองเที่ยวเพื่อการศึกษาและพบปะสังสรรค
ซึ่งกันและกัน หองพักเปนแบบหองรวม มีอยูเปนจํานวนมากในประเทศทางยุโรปตะวันตก

142/

หองพักประเภทที่ใหที่พักกับอาหารเชา (bed and breakfast hotels) ที่พักประเภทนี้ ไดแก บาน ที่พักอาศัย หรืออาคารขนาดเล็กที่มไี มกี่หองนํามา
ดัดแปลงเปนที่พักคางคืนใหบริการแกผูเดินทาง ซึ่งเจาของสถานที่จะพักอยูที่เดียวกันและเปนผูจัดการดานอาหารเชาใหแกแขกดวยตนเอง ราคาคา
หองจึงคอนขางจะถูกกวาโรงแรมทั่วไป

143/

หองพักประเภทแบงเวลา (Time-share units) มีลักษณะเปนการซื้อความเปนเจาของหองพักเปนระยะเวลาหนึ่ง คนที่เปนเจาของจะมีสิทธิครอบครอง
หองพักของตน ซึ่งสวนใหญก็จะเปนหองพักในคอนโดมิเนียม โดยเจาของหองอาจจะนําหองพักของตนไปใหคนอื่นเชาก็ได
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55909 การบริการที่พักแรมประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการที่พก
ั อาศัยสําหรับบุคคลที่จากที่พักปกติมาเปนเวลานาน
− การบริการที่พก
ั อาศัยกึ่งถาวรในบอรดดิ้งเฮาส144/ บานแบงใหเชา และหองพักในบาน145/
− การบริการที่พก
ั อาศัยสําหรับคนงาน เชน ที่พักสําหรับคนงานหรือคายพักคนงาน ซึง่ ปกติจะ
พักอยูใ นระยะเวลาสั้นๆ หรือเปนไปตามชวงฤดูกาล
− การดําเนินการตูนอนที่ดําเนินงานโดยหนวยอื่นทีแ
่ ยกจากกิจการรถไฟ
− บริการที่พักแรมอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่
หมวดยอย 56 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมการขายอาหารและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไวพรอมที่จะบริโภคไดทนั ที
ไมวาจะเปนรานอาหารทั่วไป รานอาหารแบบบริการตนเอง หรือรานอาหารแบบนําไปบริโภคนอกสถานที่ ไม
วาจะมีที่ตั้งถาวรหรือชั่วคราว มีที่นั่งหรือไมมีที่นั่งก็ตาม สิ่งสําคัญของกิจกรรมในหมวดยอยนี้คือ อาหารหรือ
เครื่องดื่มนั้นตองทําการจัดเตรียมไวเพื่อใหพรอมที่จะบริโภคไดทันที
โดยที่ อาหารและเครื่องดื่มพรอมบริโภคไดทันที หมายถึง อาหารที่เมื่อลูกคาไดรับไปแลวสามารถ
บริโภคไดทันที โดยไมตองทําอะไรเพิ่มเพื่อใหอาหารนั้นบริโภคได และผูขายอาหารมีการดําเนินกิจกรรมอยางใด
อยางหนึ่งตอไปนี้ ณ สถานทีข่ าย
1. มีการอุนหรือปรุงอาหาร/เครื่องดื่มดวยความรอนใหกับลูกคาเพื่อนําไปบริโภคไดทันที โดยที่
ลูกคาที่ซื้อไปรับประทานไมตองทําใหรอนหรืออุนอีก
2. มีการนําสวนผสมอาหารตั้งแต 1 อยางขึ้นไปมาผสมกันเพื่อใหเปนอาหาร/เครื่องดื่ม
3. ผูขายไดจัดเตรียมอุปกรณการกินอาหาร/เครื่องดื่มใสให (เชน ถาดบรรจุ จาน มีด ชอน สอม
แกว ถวย หลอด) เพื่อใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที
4. มีสิ่งอํานวยความสะดวก (เชน โตะ เกาอี้ มานั่ง ซุม เคานเตอร หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
อื่นๆ) สําหรับใหลูกคาสามารถบริโภคอาหารได ณ สถานที่ขายหรือตั้งอยูบริเวณใกลเคียง
กับสถานที่ขายอาหาร/เครื่องดื่ม
ยกเวน
− การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ที่ไมพรอมบริโภคไดทันทีหรือไมไดตองการจะใหบริโภคไดทันที
ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 10 (การผลิตผลิตภัณฑอาหาร) และหมวดยอย 11 (การผลิตเครื่องดื่ม)
− การขายอาหารที่ไมไดผลิตขึ้นเอง ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรมการขายสงและการขายปลีก
144/

บอรดดิ้งเฮาส (boarding house) เปนที่พักใหการบริการในยุโรปและในหลายประเทศ ซึ่งอาจเรียกแตกตางกันไป มีที่พักแบบประหยัดจํานวนมาก
อยูภายในอาคารหรือบานที่เจาของแบงหองวางใหพัก โดยคิดคาบริการรวมอาหารเชา ใหบริการโดยคิดอัตราคาเชาที่พักเปนรายสัปดาหหรือรายเดือน

145/

หองพักในบาน (rooming house) คือ หองเชาสวนมากมีลักษณะเปนบานมีหลายหอง เจาของบานจะเปนผูกําหนดระเบียบการเชา การใชอุปกรณ
ตางๆ เชน การเปด-ปดเครื่องทําความรอน (heater) การใชครัวทําอาหาร การนําเพื่อนมาพักในโอกาสพิเศษ การใชตูเย็น หองน้ํา ฯลฯ หองพักใน
บานบางแหงมีแตผูเชาลวนๆ ไมมีเจาของบานพักอยูดวยก็มี
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หมูใหญ 561 การบริการอาหาร
5610

การบริการอาหาร
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมการใหบริการอาหารแกลูกคา ไมวาจะไดรบั บริการ ณ โตะนั่ง หรือตอง
บริการตนเองโดยดูจากรายการอาหารที่แสดงอยู ไมวา จะรับประทาน ณ สถานที่ที่ใหบริการ
นําออกไปรับประทานนอกสถานที่ หรือมีบริการจัดสงใหก็ตาม รวมถึงการทําและเสริฟอาหาร
เพื่อใหบริโภคไดทันที ซึ่งดําเนินการผานทางยานพานะหรือรถเข็น
56101 การบริการอาหารในภัตตาคาร/รานอาหาร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดเตรียมและการบริการอาหารและเครือ
่ งดื่ม รวมถึงไอศกรีมและเคกที่จัดเตรียมไวพรอม
ที่จะบริโภคไดทันที ไมวาจะมีหรือไมมคี วามบันเทิง มีที่นั่งหรือไมมีที่นั่งก็ตาม โดยที่ลูกคา
อาจรับบริการ ณ โตะนั่ง บริการตนเอง นําออกไปรับประทานนอกสถานที่ หรือมีบริการ
จัดสงใหก็ตาม
• รานอาหาร ภัตตาคาร คาเฟต เคานเตอร หรือบูธ
• รานอาหารแบบบริการตนเอง
• รานฟาสฟูด/รานอาหารจานดวน
• รานอาหาร/ภัตตาคาร คาเฟต เคานเตอรหรือบูธในยานพาหนะ เชน รถไฟ เรือ หรือ
เครื่องบิน ที่ดาํ เนินการโดยหนวยงานแยกจากการขนสง
• รานอาหารที่ใหบริการจัดสงอาหาร (delivery)
• ตูเสบียงที่ดําเนินการโดยหนวยอืน
่ ที่แยกจากกิจการรถไฟ
• ฯลฯ
ยกเวน
− การบริการอาหารที่จัดใหกบ
ั ธุรกิจขนสง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 56291
− การบริการของโรงอาหารในโรงงาน
สํานักงาน หรือโรงเรียน ที่ดําเนินการตามสัญญา
สัมปทาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 56292
− รานใหบริการเครื่องดื่มที่ไมมีบริการอาหาร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 56301 และ 56302
56102 การบริการอาหารบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดเตรียมและการบริการอาหารและเครือ
่ งดื่ม รวมถึงไอศกรีมและเคกที่จัดเตรียมไวพรอม
ที่จะบริโภคไดทันทีตามแผงลอยและตลาด ไมวาจะมีหรือไมมีความบันเทิง มีที่นั่งหรือไมมีที่
นั่งก็ตาม
ยกเวน
− การบริการเครื่องดื่มที่ไมมีบริการอาหารตามแผงลอยและตลาด
ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม
56303
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56103 การบริการอาหารแบบเคลื่อนที่ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดเตรียมและการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม ไอศกรีมและเคกที่จัดเตรียมไวพรอมที่จะ
บริโภคไดทันทีโดยไมมีราน เชน เรขายโดยการเดิน รถยนตหรือรถเข็นเปนพาหนะ
ยกเวน
− การบริการเครื่องดื่มที่ไมมีบริการอาหารแบบเคลื่อนที่ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 56304
− การขายอาหารและเครือ
่ งดืม่ โดยเครื่องขายสินคาแบบหยอดเหรียญ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
47999
หมูใหญ 562 การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่และการบริการอาหารประเภทอื่นๆ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก กิจกรรมการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ในวาระหรือชวงเวลาพิเศษ และการบริการ
อาหารที่ดําเนินงานตามสัญญาสัมปทาน เชน ในงานแขงขันกีฬาหรืองานอื่นที่คลายกัน
5621 56210 การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการอาหารที่ดําเนินงานตามขอตกลงหรือสัญญาที่ใหไวกับลูกคา ณ สถานที่ทล
ี่ ูกคาเปน
ผูกําหนด
• การบริการจัดเลี้ยงใหกับสถาบัน ภาครัฐ ธุรกิจ อุตสาหกรรม ครัวเรือน สถานที่พักอาศัย
หรือสถานที่อื่นๆ ที่ลูกคาเปนผูกําหนด
• การบริการจัดเลี้ยงโตะจีนทีด
่ าํ เนินกิจกรรมบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่เปนหลัก
• การบริการจัดสงอาหารปรุงสําเร็จใหที่บานของผูสูงอายุหรือผูปวยที่ไมสามารถซื้อหรือ
ปรุงอาหารเองได
• การบริการอาหารปนโต
ยกเวน
− การผลิตอาหารที่เนาเสียไดงาย (เชน กับขาวสําเร็จรูป) เพื่อการขายสงและขายปลีก
ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 10794
− การขายปลีกอาหารที่เนาเสียไดงาย ไดจด
ั ประเภทไวในหมวดยอย 47
− การบริการจัดเลี้ยงโตะจีนทีด
่ าํ เนินกิจกรรมการบริการอาหารในภัตตาคาร/รานอาหารเปนหลัก
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 56101
5629

การบริการอาหารประเภทอื่นๆ
ในหมูยอยนี้ไดแก กิจกรรมการบริการอาหารในเชิงอุตสาหกรรม คือ การบริการอาหารที่ดําเนินงาน
ตามขอตกลงหรือสัญญาที่ใหไวกับลูกคาในวาระหรือชวงเวลาพิเศษ การดําเนินงานของโรงอาหาร
ที่ดําเนินงานตามสัญญาสัมปทาน รวมถึงการบริการอาหารที่ดําเนินงานตามสัญญาสัมปทานใน
งานแขงขันกีฬาหรืองานอืน่ ที่คลายกัน โดยมีหนวยงานกลางทําหนาที่จัดเตรียมอาหารให
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56291 การบริการอาหารสําหรับธุรกิจขนสง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการอาหารที่ดําเนินงานตามขอตกลงหรือสัญญาที่ใหไวบริษัทสายการบินหรือบริษัท
ดานการขนสงอื่นๆ
ยกเวน
− รานอาหาร/ภัตตาคาร คาเฟต เคานเตอร หรือบูธ ในยานพาหนะ เชน รถไฟ เรือ หรือ
เครื่องบิน ที่ดาํ เนินการโดยหนวยงานแยกจากการขนสง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 56101
56292 การดําเนินงานของโรงอาหาร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการของโรงอาหารที่ดําเนินงานตามสัญญาสัมปทานในการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
โดยปกติจะมีราคาไมแพงและมีกลุมของลูกคาที่กําหนดไวอยางชัดเจน คือ กลุมตามลักษณะ
วิชาชีพ เชน
• การบริการโรงอาหารในโรงงานหรือสํานักงาน
• การบริการโรงอาหารหรือโรงครัวในโรงเรียน
• การบริการหองอาหารในมหาวิทยาลัย
• การบริการหองอาหารและโรงอาหารสําหรับสมาชิกทหาร
56299 การบริการอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการอาหารที่ดําเนินงานตามสัญญาสัมปทานในงานแขงขันกีฬาหรืองานอื่นทีค
่ ลายกัน
โดยมีหนวยงานกลางทําหนาที่จัดเตรียมอาหารให
− การบริการอาหารอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
หมูใหญ 563 การบริการเครื่องดื่ม
5630

การบริการเครื่องดื่ม
ในหมูย อยนี้ไดแก การบริการเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไวพรอมที่จะบริโภคไดทันที
ยกเวน
− การขายปลีกเครื่องดื่มสําเร็จรูป ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 47
56301 การบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนหลักในราน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดเตรียมและการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนหลักในรานทีจ
่ ัดเตรียมไวพรอมที่จะ
บริโภคไดทันที ไมวาจะมีหรือไมมีความบันเทิง มีที่นั่งหรือไมมีที่นั่งก็ตาม โดยที่ลูกคาอาจรับ
บริการ ณ โตะนั่ง บริการตนเอง นําออกไปดื่มนอกสถานที่ เชน บาร รานขายเหลา คอกเทลเลาจ
ดิสโกเธค (ที่ใหบริการเครื่องดื่มเปนหลัก) ฯลฯ
ยกเวน
− การดําเนินงานของดิสโกเธคและเวทีเตนรําที่ไมมีบริการเครื่องดื่ม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
93299
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56302 การบริการเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลเปนหลักในราน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดเตรียมและการบริการเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลเปนหลักในรานที่จัดเตรียมไวพรอมที่
จะบริโภคไดทันที ไมวาจะมีหรือไมมีความบันเทิง มีที่นั่งหรือไมมีทนี่ ั่งก็ตาม โดยที่ลูกคาอาจ
รับบริการ ณ โตะนั่ง บริการตนเอง นําออกไปดื่มนอกสถานที่ เชน คอฟฟช็อป รานกาแฟ ฯลฯ
56303 การบริการเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดเตรียมและการบริการเครื่องดื่มตามแผงลอยและตลาด ที่จัดเตรียมไวพรอมที่จะบริโภค
ไดทันที ไมวาจะมีหรือไมมคี วามบันเทิง มีที่นั่งหรือไมมีที่นั่งก็ตาม
56304 การบริการเครื่องดื่มแบบเคลือ่ นที่ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดเตรียมและการบริการเครื่องดื่มแบบเคลื่อนที่/โดยไมมีราน
ทีจ่ ัดเตรียมไวพรอมที่จะ
บริโภคไดทันที เชน เรขายโดยการเดิน โดยรถยนต หรือรถเข็น
ยกเวน
− การขายเครื่องดื่มโดยเครื่องขายสินคาแบบหยอดเหรียญ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 47999
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หมวดใหญ J ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร
(หมวดยอย 58 – 63)
ในหมวดใหญนี้ไดแก การผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารและสินคาวัฒนธรรม146/ ซึ่งเปนการบริการ
เครื่องมือเพื่อทําการถายทอดและเผยแพรผลิตภัณฑดังกลาว เชน ขอมูลหรือการสื่อสาร กิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประมวลผลขอมูล และกิจกรรมการบริการขอมูลขาวสารอื่นๆ
องคประกอบที่สําคัญของกิจกรรมในหมวดใหญนี้ไดแก
กิจกรรมการจัดพิมพจําหนายหรือ
เผยแพร รวมถึงการจัดทําซอฟตแวรสําเร็จรูป (หมวดยอย 58) กิจกรรมการผลิตภาพยนตรและการบันทึกเสียงลง
บนสื่อ (หมวดยอย 59) กิจกรรมการออกอากาศและการจัดผังรายการทางวิทยุและโทรทัศน (หมวดยอย 60)
กิจกรรมโทรคมนาคม (หมวดยอย 61) กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หมวดยอย 62) และกิจกรรมการบริการ
ขอมูลขาวสารอื่นๆ (หมวดยอย 63)
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพร รวมถึงการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์147/ ที่มีตอเนื้อหา (ขอมูลขาวสาร)
และทําใหเนื้อหาดังกลาวเหมาะสําหรับนําไปเผยแพรสูสาธารณะ โดยการทําสําเนาหรือจัดเตรียมเพื่อการทําสําเนา
และทําการเผยแพรไปในรูปแบบตางๆ เชน งานพิมพ อิเล็กทรอนิกส เสียง บนอินเทอรเน็ต หรือจัดทําเปน
ผลิตภัณฑในรูปแบบของสื่อผสม เชน หนังสือที่ทําในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งไมวา จะเปนรูปแบบใดก็ตามใหจัด
ประเภทไวในหมวดใหญนี้เชนกัน
กิจกรรมเกีย่ วกับการผลิตและการเผยแพรรายการโทรทัศน ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 59, 60
และ 61 เพื่อตองการใหเห็นถึงความแตกตางของกระบวนในแตละขั้นตอน
− หมวดยอย 59 เปนการผลิตภาพยนตร ละครโทรทัศน ฯลฯ
− หมวดยอย 60 เปนการจัดผังรายการสถานีโทรทัศนจากผลผลิตที่ไดจากหมวดยอย 59 รวมถึง
การแพรภาพออกอากาศรายการดังกลาวโดยผูจัดผังรายการ
− หมวดยอย 61 เปนการเผยแพรผังรายการโทรทัศนโดยบุคคลที่ 3 ผานทางการแพรภาพกระจาย
เสียง ทางระบบดาวเทียม หรือระบบเคเบิล โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ
หมวดยอย 58 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพร
ในหมวดยอยนีไ้ ดแก กิจกรรมการจัดพิมพจาํ หนายหรือเผยแพรหนังสือ โบรชัวร ใบปลิว พจนานุกรม
สารานุกรม แผนที่โลก แผนที่และแผนภูมิ การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร
นามานุกรม รายชื่อและที่อยูทางไปรษณียของผูที่ไดรับขอมูลขาวสารหรือโฆษณาเปนประจํา รวมถึงการจัดทํา
ซอฟตแวรสําเร็จรูป
146/

สินคาวัฒนธรรม เปนสินคาเกี่ยวกับหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ สิ่งพิมพและวรรณกรรม ดนตรี ภาพยนตร วีดิทัศนและสื่อผสม และงานศิลป

147/

งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก งานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่ง
บันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะของผูสรางสรรค ไมวางานดังกลาวจะ
แสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด การคุมครองลิขสิทธิ์ไมคลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใชหรือทํางาน หรือ
แนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร (ที่มา: พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗)
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การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรนี้ รวมถึงการไดรับลิขสิทธิ์ที่มีตอเนื้อหา (ขอมูลขาวสาร) และ
การทําใหเนื้อหาดังกลาวเหมาะสําหรับนําไปเผยแพรสูสาธารณะ โดยการทําสําเนาหรือจัดเตรียมเพื่อการทําสําเนา
และทําการเผยแพรไปในรูปแบบตางๆ เชน งานพิมพ อิเล็กทรอนิกส เสียง บนอินเทอรเน็ต หรือจัดทําเปน
ผลิตภัณฑในรูปแบบของสื่อผสม เชน หนังสือที่ทําในรูปแบบ CD-ROM ไดจัดประเภทไวในหมวดยอยนี้ดว ย
(ยกเวนการผลิตภาพยนตร)
ยกเวน
− การผลิตภาพยนตร เทปวีดิทศ
ั น และหนังลงบน DVD หรือสื่ออื่นที่คลายกัน ไดจัดประเภทไว
ในหมวดยอย 59
148/
− การทําตนฉบับแผนเสียงหรือโสตวัสดุอื่นๆ
ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 59
− การพิมพ ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 1811
− การผลิตซ้ําสื่อบันทึกขอมูลในปริมาณมากๆ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 18200
หมูใหญ 581 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือ นิตยสาร และงานอื่นๆ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก
กิจกรรมการจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือ (รวมถึงหนังสือเสียง)
หนังสือพิมพ นิตยสารและวารสารอื่นๆ นามานุกรม รายชื่อและทีอ่ ยูทางไปรษณียของผูที่ไดรับขอมูลขาวสาร
หรือโฆษณาเปนประจํา และอื่นๆ เชน ภาพถาย งานภาพพิมพจากแมพิมพแกะสลัก โปสการด ตารางเวลา
แบบฟอรม โปสเตอร และการทําสําเนางานศิลป ซึ่งงานดังกลาวนี้เปนงานที่มีลักษณะของการคิดสรางสรรคทาง
ปญญาเพื่อการพัฒนาผลงานออกมาและมักไดรับการคุมครองลิขสิทธิ์
ยกเวน
− การขายพื้นที่โฆษณาบนสิ่งพิมพ โดยไดรบ
ั คาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ไดจัดประเภทไว
ในกิจกรรม 73102
5811

การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือ
58111 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรตําราเรียน พจนานุกรม และสารานุกรม ลงบนสือ่ ตางๆ (ยกเวน
ทางออนไลน) ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพร ทั้งที่ดําเนินงานเพื่อตนเองหรือดําเนินงานโดยไดรับคาตอบแทน
หรือตามสัญญาจางที่จัดทําขึน้ เพื่อเผยแพรในรูปสื่อสิ่งพิมพ ดิสก เทป หรือสื่ออื่นๆ เปนหลัก
อาจมีการเผยแพรทางออนไลนรวมดวยเพือ่ เปนชองทางเสริมของการเผยแพร
• หนังสือสําหรับเด็ก (ทีไ
่ มใชตําราเรียน) เชน หนังสือภาพ นวนิยาย หนังสือสาระนารู
หนังสือเสียง สมุดวาดเขียน สมุดระบายสี และสมุดสติ๊กเกอร
• หนังสือ/ตําราเรียนที่ใชในการเรียนการสอน รวมถึงแบบฝกหัดและคูม
 ือการสอน

148/

โสตวัสดุ (audio materials) หมายถึง วัสดุที่สื่อสารโดยผานประสาทหูหรือการฟงโดยแบงออกเปน 3 ชนิด แผนเสียงหรือจานเสียง แถบบันทึกเสียง
ซีดีออดิโอ
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•

•

หนังสือสําหรับผูประกอบวิชาชีพเฉพาะดาน เชน หนังสือสําหรับทนายความ แพทย ชาง
ไฟฟา นักบัญชี นักธุรกิจ ผูเ ชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร
พจนานุกรมและสารานุกรม

ยกเวน
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือออนไลนทุกชนิด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 58113
58112 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรโบรชัวร ใบปลิว และสิ่งพิมพอื่นๆ ที่คลายกัน ลงบนสื่อตางๆ
(ยกเวนทางออนไลน) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรโบรชัวร ใบปลิว แผนทีโ
่ ลก หนังสือแผนที่ แผนภูมอิ ุทกศาสตร
และสิ่งพิมพอนื่ ๆ ที่คลายกัน ทั้งที่ดําเนินงานเพื่อตนเองหรือดําเนินงานโดยไดรับคาตอบแทน
หรือตามสัญญาจาง ที่จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรในรูปสื่อสิ่งพิมพ ดิสก เทป หรือสื่ออื่นๆ เปนหลัก
อาจมีการเผยแพรทางออนไลนรวมดวยเพือ่ เปนชองทางเสริมของการเผยแพร
ยกเวน
− การผลิตลูกโลก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 32909
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือออนไลนทุกชนิด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 58113
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรวัสดุโฆษณา ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 5819
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือดนตรี ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 59202
58113 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือออนไลน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือออนไลนทุกชนิด ที่จัดทําขึน
้ เพื่อเผยแพรบนอินเทอรเน็ต
ทั้งที่ดําเนินงานเพื่อตนเองหรือดําเนินงานโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ยกเวน
− รานขายหนังสือออนไลนทั้งใหมและที่ใชแลว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47912
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือทีจ
่ ัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรในรูปสื่อสิ่งพิมพ ดิสก เทป
หรือสื่ออื่นๆ เปนหลัก และอาจมีการเผยแพรทางออนไลนรว มดวย
ไดจดั ประเภทไวใน
กิจกรรม 58111 และ 58112 ตามชนิดของหนังสือ
− การขายพื้นที่โฆษณาบนอินเทอรเน็ต โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 73102
58114 การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ําหนังสือเพื่อจําหนายหรือเผยแพร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการดูแลสิทธิในการใชหนังสือ แผนที่ โบรชัวร ใบปลิว และสิ่งพิมพอื่นๆ ที่คลายกัน
อยางถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงการบริการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ที่ดําเนินงานโดยตัวแทนของ
เจาของลิขสิทธิ์ เพื่อใหผูใชผลงานสามารถนําไปผลิตซ้ํา/ทําสําเนา ดัดแปลง เผยแพรตอ
สาธารณชน หรือรวบรวมผลงานตนฉบับ
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ยกเวน
− การบริการดูแลสิทธิในการใชหนังสือทีด
่ ําเนินงานโดยสํานักพิมพ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
58111 และ 58112
− กิจกรรมของนักเขียนอิสระ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 90001
5812

การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรนามานุกรมและรายการชื่อ-ที่อยูทางไปรษณีย
58121 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรนามานุกรมและรายการชื่อ-ที่อยูทางไปรษณียลงบนสื่อตางๆ
(ยกเวนทางออนไลน) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรรายการขอมูล/ขอเท็จจริง
ทั้งที่ดาํ เนินงานเพื่อตนเองหรือ
ดําเนินงานโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ที่จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรในรูปสื่อสิ่งพิมพ
ดิสก เทป หรือสื่ออื่นๆ เปนหลัก อาจมีการเผยแพรทางออนไลนรวมดวยเพื่อเปนชองทางเสริม
ของการเผยแพร
• สมุดรายชื่อ
• รายชื่อและที่อยูทางไปรษณียของผูที่ไดรับขอมูลขาวสารหรือโฆษณาเปนประจํา
• สมุดโทรศัพท
• ทะเบียนขอมูลอื่นๆ เชน คดีความทางกฎหมาย
58122 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรนามานุกรมและรายการชื่อ-ที่อยูทางไปรษณียผ านทางออนไลน
ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรรายการขอมูล/ขอเท็จจริงทางออนไลน ที่จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรบน
อินเทอรเน็ต ทั้งที่ดําเนินงานเพือ่ ตนเองหรือดําเนินงานโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• สมุดรายชื่อ
• รายชื่อและที่อยูทางไปรษณียของผูที่ไดรับขอมูลขาวสารหรือโฆษณาเปนประจํา
• สมุดโทรศัพท
• ทะเบียนขอมูลอื่นๆ เชน คดีความทางกฎหมาย
ยกเวน
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรนามานุกรม
รายชื่อและที่อยูทางไปรษณีย ที่จัดทําขึ้นเพื่อ
เผยแพรในรูปสื่อสิ่งพิมพ ดิสก เทป หรือสื่ออื่นๆ เปนหลัก และอาจมีการเผยแพรทาง
ออนไลนรวมดวย ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 58121

5813

การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร
58131 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือพิมพลงบนสื่อตางๆ (ยกเวนทางออนไลน) ในกิจกรรม
นี้ไดแก
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือพิมพ ทั้งที่ดําเนินงานเพื่อตนเองหรือดําเนินงานโดย
ไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ที่จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรในรูปสื่อสิ่งพิมพ ดิสก เทป หรือ
สื่ออื่นๆ เปนหลัก อาจมีการเผยแพรทางออนไลนรวมดวยเพื่อเปนชองทางเสริมของการเผยแพร
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58132 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรวารสารและนิตยสารลงบนสื่อตางๆ (ยกเวนทางออนไลน) ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรวารสารและนิตยสารเพือ
่ ความบันเทิง
การดําเนินชีวิต
ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลภายในหรือระหวางองคกร ขอมูลการคาหรือขอมูลวิชาชีพ ตารางเวลา
รายการโทรทัศนหรือวิทยุ และนิตยสารที่แจกใหกับลูกคา รวมถึงวารสารเพื่อการเรียนการสอนที่
นําเสนอรายงานหรือผลงานวิจัย กิจกรรมดังกลาวอาจดําเนินงานเพื่อตนเองหรือดําเนินงาน
โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ที่จัดทําขึน้ เพื่อเผยแพรในรูปสื่อสิ่งพิมพ ดิสก เทป
หรือสื่ออื่นๆ เปนหลัก อาจมีการเผยแพรทางออนไลนรวมดวยเพื่อเปนชองทางเสริมของการ
เผยแพร
58133 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร ออนไลน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสารออนไลน ที่จัดทําขึ้นเพื่อ
เผยแพรบนอินเทอรเน็ต ทั้งที่ดําเนินงานเพื่อตนเองหรือดําเนินงานโดยไดรับคาตอบแทนหรือ
ตามสัญญาจาง
ยกเวน
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือพิมพ ที่จัดทําขึน
้ เพื่อเผยแพรในรูปสื่อสิ่งพิมพ ดิสก
เทป หรือสื่ออื่นๆ เปนหลัก และอาจมีการเผยแพรบนอินเทอรเน็ตรวมดวย ไดจัดประเภทไว
ในกิจกรรม 58131
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรวารสารและนิตยสาร ทีจ
่ ัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรในรูปสื่อสิ่งพิมพ
ดิสก เทป หรือสื่ออื่นๆ เปนหลัก และอาจมีการเผยแพรทางออนไลนรวมดวย ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 58132
58134 การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ําหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร เพือ่ จําหนายหรือเผยแพร ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการดูแลสิทธิในการใชหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสารอยางถูกตองตามกฎหมาย
รวมถึงการบริการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ที่ดําเนินโดยตัวแทนของเจาของลิขสิทธิ์ เพื่อใหผูใชผลงาน
สามารถนําไปผลิตซ้ํา/ทําสําเนา ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน หรือรวบรวมผลงานตนฉบับ
ยกเวน
− การบริการดูแลสิทธิในการใชหนังสือพิมพ ที่ดําเนินงานโดยสํานักพิมพ
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 58131
− การบริการดูแลสิทธิในการใชวารสารและนิตยสาร ที่ดําเนินงานโดยสํานักพิมพ ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 58132
− กิจกรรมของนักเขียนอิสระเกี่ยวกับบทความในหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร
ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 90001
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5819

การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรงานอื่นๆ
58191 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรงานอื่นๆ ลงบนสื่อตางๆ (ยกเวนทางออนไลน) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรงานอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทีอ
่ ื่น ทั้งที่ดําเนินงานเพื่อ
ตนเองหรือดําเนินงานโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ที่จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรในรูป
สื่อสิ่งพิมพ ดิสก เทป หรือสื่ออื่นๆ เปนหลัก อาจมีการเผยแพรทางออนไลนรวมดวยเพื่อเปน
ชองทางเสริมของการเผยแพร
• แคตตาลอก รูปภาพ ภาพทีพ
่ ิมพจากแมพมิ พ และโปสการด
• การดอวยพร ภาพโปสเตอร การทําสําเนาภาพศิลป
• วัสดุโฆษณาและสิ่งพิมพอื่นๆ
58192 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรงานอื่นๆ ผานทางออนไลน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรงานอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่ ผานทางออนไลน ที่
จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรบนอินเทอรเน็ต
ทั้งที่ดําเนินงานเพื่อตนเองหรือดําเนินงานโดยไดรับ
คาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• แคตตาลอก รูปภาพ ภาพทีพ
่ ิมพจากแมพมิ พ และโปสการด
• การดอวยพร ภาพโปสเตอร การทําสําเนาภาพศิลป
• วัสดุโฆษณาและสิ่งพิมพอื่นๆ
− การพิมพโฆษณาขอมูลสถิติหรือขอมูลอื่นๆ บนอินเทอรเน็ต
ยกเวน
− การขายปลีกซอฟตแวร ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 47
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรงานอื่นๆ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ที่จัดทําขึ้นเพื่อ
เผยแพรในรูปสื่อสิ่งพิมพ ดิสก เทป หรือสื่ออื่นๆ เปนหลัก และอาจมีการเผยแพรทาง
ออนไลนรวมดวย ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 58191
58193 การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ํางานอื่นๆ เพื่อจําหนายหรือเผยแพร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการดูแลสิทธิในการใชงานอืน
่ ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่ อยางถูกตองตามกฎหมาย
รวมถึงการบริการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ที่ดําเนินโดยตัวแทนของเจาของลิขสิทธิ์ เพื่อใหผูใชผลงาน
สามารถนําไปผลิตซ้ํา/ทําสําเนา ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน หรือรวบรวมผลงานตนฉบับ
• แคตตาลอก รูปภาพ ภาพทีพ
่ ิมพจากแมพมิ พ และโปสการด
• การดอวยพร ภาพโปสเตอร การทําสําเนาภาพศิลป
• วัสดุโฆษณาและสิ่งพิมพอื่นๆ
ยกเวน
− การบริการดูแลสิทธิในการใชงานอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ที่ดําเนินงานโดยสํานักพิมพ
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 58191
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หมูใหญ 582 การจัดทําซอฟตแวรสําเร็จรูป
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การจัดทําหรือพัฒนาซอฟตแวรสําเร็จรูป (ซอฟตแวรที่ไมไดจดั ทําขึ้นเฉพาะ
ตามวัตถุประสงคของผูใช) เชน ระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวรประยุกตทางธุรกิจและอื่นๆ เกมคอมพิวเตอร
ยกเวน
− การผลิตซ้ําซอฟตแวร ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 18200
− การขายปลีกซอฟตแวรสําเร็จรูป ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 47
− การจัดทํา/พัฒนาซอฟตแวรตามวัตถุประสงคของผูใช ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 6201
5820

การจัดทําซอฟตแวรสําเร็จรูป
58201 การจัดทําซอฟตแวรเกมสําเร็จรูป ในกิจกรรมนี้ไดแก
149/
− การจัดทําหรือพัฒนาซอฟตแวรเกมออนไลนสําเร็จรูป
เปนการจัดทําและเผยแพรเกมที่มี
วัตถุประสงคเพื่อนําไปเลนบนอินเทอรเน็ต โดยการชําระเงินอาจทําในรูปแบบของสมาชิก
หรือชําระในการเลนแตละครั้ง
150/
• Role-Playing Games (RPGs)
151/
• เกมกลยุทธ
152/
• เกมผจญภัย
• เกมสําหรับเด็ก
• ฯลฯ
− การจัดทําหรือพัฒนาซอฟตแวรเกมสําเร็จรูปที่สามารถดาวนโหลดและจัดเก็บลงในเครื่อง
อุปกรณเพื่อการติดตั้งหรือใชงานตอไป
ยกเวน
− กิจกรรมการพนันแบบออนไลน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 92009
58202 การจัดทําซอฟตแวรสําเร็จรูป (ยกเวนซอฟตแวรเกมสําเร็จรูป) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดทําหรือพัฒนาซอฟตแวรระบบ ทั้งที่เปนโปรแกรมสําเร็จรูปและที่สามารถดาวนโหลด
และจัดเก็บลงในเครื่องอุปกรณเพื่อการติดตั้งหรือใชงานตอไป
• ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ
• ซอฟตแวรระบบเครือขาย

149/

เกมคอมพิวเตอรที่เลนบนเครื่องคอมพิวเตอร PC ผานระบบการติดตอสื่อสารทางอินเทอรเน็ต โดยสามารถเลนเกมที่มีระบบ Network รวมกับคน
อื่นที่อยูสถานที่ตางกันได

150/

Role-Playing Games (RPGs) หรือเรียกวา “เกมภาษาหรือเกมสวมบทบาท” เปนเกมที่เนนการติดตอสื่อสารกับตัวละครในเกม โดยผูเลนจะรับหนาที่
สวมบทบาทเปนตัวละครในการติดตอพูดคุยกับตัวละครตางๆ เกมชนิดนี้จะทําใหผูเลนคลอยตามไปกับเนื้อเรื่องที่สลับซับซอนไดอยางงายดาย

151/

เกมกลยุทธ (strategy games) เปนเกมที่ผูเลนตองใชความรอบคอบในการเอาชนะ มีการวางแผนในทุกขั้นตอน เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคของ
เกม เปนเกมที่ตองบริหารทรัพยากรทุกอยางในเกมอยางละเอียด เพื่อใหไดมาซึ่งชัยชนะ

152/

เกมผจญภัย (action games) เปนเกมที่ผูเลนอาศัยการบังคับจาก Keyboard หรือ Joystick เปนหลัก สวนมากจะเปนเกมผจญภัยแบบบุกไลยิง
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ซอฟตแวรจดั การฐานขอมูล
• ซอฟตแวรที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมและภาษาชุดคําสั่ง
การจัดทําหรือพัฒนาซอฟตแวรประยุกตทางธุรกิจและอื่นๆ ทั้งที่เปนโปรแกรมสําเร็จรูป และ
ที่สามารถดาวนโหลดและจัดเก็บลงในเครื่องอุปกรณเพือ่ การติดตั้งหรือใชงานตอไป
• โปรแกรมประยุกตที่ใชในการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ หรือที่ใชในบานเพื่อความบันเทิง
หรือการศึกษา (รวมถึงโปรแกรมประยุกตที่ใชในสํานักงาน เชน โปรแกรมประมวลผลคํา
โปรแกรมสเปรดชีท153/ หรือโปรแกรมฐานขอมูลอยางงาย โปรแกรมกราฟฟก โปรแกรม
จัดการโครงการ โปรแกรมการฝกอบรมผานทางคอมพิวเตอร ฯลฯ)
• โปรแกรมประยุกตที่ใชในการดําเนินธุรกิจทั่วๆ ไป เปนโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช
ดําเนินงานหรือจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
ซึ่งไมไดเจาะจงใชกับอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ เชน โปรแกรมบัญชี โปรแกรมจัดการทรัพยากรมนุษย
โปรแกรมจัดการลูกคาสัมพันธ โปรแกรมระบบ GIS154/ โปรแกรมออกแบบเว็บไซต
• โปรแกรมประยุกตที่ใชในการดําเนินธุรกิจเฉพาะดาน
เปนโปรแกรมที่ใชดําเนินงานใน
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ เชน การผลิต การคาปลีก การดูแลสุขภาพ
วิศวกรรม รานอาหาร
• โปรแกรมอํานวยความสะดวก (utilities software) เปนโปรแกรมทีใ่ ชในการดําเนินงาน
เฉพาะดานมากๆ เชน โปรแกรมบีบอัดขอมูล โปรแกรมปองกันไวรัส โปรแกรมเครือ่ งมือ
คนหารูปแบบอักษร โปรแกรมอานไฟล โปรแกรมจดจําเสียง
• โปรแกรมประยุกตอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การจัดทําหรือพัฒนาซอฟตแวรสําเร็จรูปทุกชนิดทีใ่ ชงานผานระบบออนไลน โดยสามารถเขาใช
งานโปรแกรมผานทางคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก (PDA) หรือเครื่องมือ
อื่นๆ ที่สามารถออนไลนได โดยไมตองติดตั้งโปรแกรมดังกลาวลงในเครื่อง เชน Windows Live
•

−

−

58203 การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ําซอฟตแวรสําเร็จรูปเพื่อจําหนายหรือเผยแพร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการดูแลสิทธิในการใชซอฟตแวรสา
ํ เร็จรูปอยางถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงการบริการ
จัดเก็บคาลิขสิทธิ์ที่ดําเนินโดยตัวแทนของเจาของลิขสิทธิ์ เพื่อใหผูใชผลงานสามารถนําไป
ผลิตซ้ํา/ทําสําเนา ดัดแปลง เผยแพรตอ สาธารณชน หรือรวบรวมโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายโปรแกรม และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเกมคอมพิวเตอร
153/

โปรแกรมสเปรดชีท เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทหนึ่ง มีลักษณะเปนตาราง มีเสนแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ชองที่มีเสนตัดกันนี้ เรียกวา
เซลล (cell) ใชเปนที่เก็บขอมูล ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาทําการคํานวณไดและจะใหผลอยางรวดเร็วและงายดาย เปนที่นิยมใชกันมากสําหรับการทํา
บัญชี ไมวาจะเปนบัญชีรับ/จาย บัญชีพัสดุฯ โปรแกรมประเภทนี้ที่มีชื่อเปนที่นิยมใชกันมากไดแก Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Quattro Pro เปนตน

154/

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) หมายถึง ซอฟตแวรทางดานกราฟฟกที่มีความสามารถในการเก็บขอมูลดาน
แผนที่หรือขอมูลในลักษณะที่เปนภาพตางๆ เชน ภาพดาวเทียม (Satellite images) ภาพถายทางอากาศ (Arial photographs) เปนตน ซึ่งซอฟตแวร
ดังกลาวนี้สามารถนําเขาขอมูลแผนทีห่ รือขอมูลภาพตางๆ ของพื้นที่ใดพืน้ ที่หนึ่ง ซึ่งขอมูลแตละดานจะถูกจัดเก็บไวในโปรแกรมในลักษณะของ
ขอมูลเฉพาะเรื่อง (Layer) หรือการซอนทับขอมูล (Overlays) หรือชั้นขอมูล (Coverages) แลวสามารถนําเอาขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหประมวลผล
รวมกัน เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับขอมูลในพื้นที่ (ที่มา: พิภพ อิศรางกูร ณ อยุธยา. 2540 อางตาม วีรวัฒน ธิติสวรรค. 2544)

377
หมวดยอย 59 การผลิตภาพยนตร วีดิทัศน และรายการโทรทัศน การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ
จําหนายหรือเผยแพรดนตรี
ในหมวดยอยนี้ไดแก การผลิตภาพยนตรทั้งที่ฉายและไมไดฉายในโรงภาพยนตร ไมวาจะบันทึกลง
บนแผนฟลม เทปวีดิทศั น หรือดิสก เพื่อที่จะนําไปฉายในโรงภาพยนตรหรือเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน;
กิจกรรมสนับสนุน เชน การลําดับภาพภาพยนตร การตัดตอภาพยนตร การพากยภาพยนตร ฯลฯ; การเผยแพร/
จําหนายภาพยนตรใหแกอุตสาหกรรมอื่นๆ; การฉายภาพยนตร รวมถึงการซื้อและขายสิทธิการเผยแพร/จําหนาย
ภาพยนตร
นอกจากนี้ในหมวดยอยนี้ยงั รวมถึง กิจกรรมการบันทึกเสียงลงสื่อ เชน การผลิตสื่อบันทึกเสียง
ตนฉบับ การวางจําหนาย การสงเสริมและเผยแพร การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรดนตรี รวมถึงกิจกรรม
บริการบันทึกเสียงในหองบันทึกเสียงหรือสถานที่อื่นๆ
หมูใหญ 591 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับภาพยนตร วีดิทัศน และรายการโทรทัศน
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การผลิตภาพยนตรทงั้ ที่ฉายและไมไดฉายในโรงภาพยนตร ไมวาจะบันทึกลง
บนแผนฟลม เทปวีดิทัศน ดีวดี ี หรือสือ่ อื่นๆ รวมถึงการเผยแพร/จําหนายในรูปดิจิทัล เพื่อนําไปฉายในโรง
ภาพยนตรหรือเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน; กิจกรรมสนับสนุน เชน การลําดับภาพภาพยนตร การตัดตอ
ภาพยนตร การพากยภาพยนตร ฯลฯ; การเผยแพร/จําหนายภาพยนตร (เทปวีดิทัศน ดีวีดี ฯลฯ) ใหแก
อุตสาหกรรมอื่นๆ; การฉายภาพยนตร รวมถึงการซื้อและขายสิทธิการเผยแพร/จําหนายภาพยนตร
5911

การผลิตภาพยนตร วีดิทัศน และรายการโทรทัศน
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมการผลิตภาพยนตร ภาพการตูนเคลื่อนไหวที่ออกแบบมาเพื่อทําเปน
ภาพยนตร รวมถึงภาพยนตรโฆษณา การผลิตวีดิทัศน และรายการโทรทัศน
ยกเวน
− กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร วิดีทศ
ั น และรายการโทรทัศน ไดจัดประเภทไวในหมูยอ ย
5912
− การบันทึกเสียงและการบันทึกหนังสือเสียงลงเทป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 59201
− กิจกรรมของนายหนาหรือตัวแทนในนามของศิลปนหรือนักแสดง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
74909
− กิจกรรมของนักแสดง นักเขียนการตน
ู ผูอาํ นวยการสราง นักออกแบบเวที และผูเชี่ยวชาญดาน
เทคนิค ไดจดั ประเภทไวในหมูยอย 9000
59111 การผลิตภาพยนตรและวีดิทศั น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตภาพยนตร ภาพการตูนเคลื่อนไหวที่ออกแบบมาเพื่อฉายในโรงภาพยนตร
− การผลิตภาพยนตรโฆษณา
− การผลิตวีดิทัศน

378
ยกเวน
− การผลิตซ้ํา/ทําสําเนาฟลม เทปบันทึกเสียงและเทปวิดีทัศน ซีดีหรือดีวีดจ
ี ากตนฉบับ (มาสเตอร)
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 18200
− การขายสงเทปวีดิทัศน ซีดี ดีวีดี ที่บน
ั ทึกขอมูลแลว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46432
− การขายสงเทปวีดิทัศน ซีดี ดีวีดี ทีย
่ ังไมไดบันทึกขอมูล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46521
− การขายปลีกเทปวีดิทัศน ซีดี ดีวีดี ทั้งที่บันทึกและยังไมไดบันทีกขอมูล ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 47620
− การลางฟลมที่นอกเหนือจากอุตสาหกรรมภาพยนตร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74200
− การใหเชาเทปวีดิทัศน ซีดี ดีวีดี แกประชาชนทั่วไป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 77220
59112 การผลิตรายการโทรทัศน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตรายการโทรทัศน เชน ละครทีวี การตูน สารคดี เพื่อแพรภาพทางโทรทัศน
− การผลิตรายการทีวีทั้งสดและบันทึกเทป เชน รายการทอลคโชว รายการกีฬา เกมโชว
− การผลิตงานโฆษณาทางโทรทัศน
ยกเวน
− การจัดผังรายการโทรทัศนทั้งหมดของชองสัญญาณ ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 6020
− การออกอากาศทางโทรทัศน ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอ ย 6020
− การใสคําบรรยายตัวหนังสือการประชุมและสัมมนาบนหนาจอโทรทัศนในขณะถายทอดสด
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 82990
5912

กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร วิดีทศั น และรายการโทรทัศน
59121 การบริการตัดตอภาพและเสียง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการจัดลําดับภาพและเสียงสําหรับฟลมภาพยนตร วีดิทัศน หรือสื่อดิจิทัล
− การบริการจัดทํา เพิ่มเติม และบันทึกเสียง (เชน บทสนทนา ดนตรี เสียง ฯลฯ) สําหรับฟลม
ภาพยนตร วีดทิ ัศน หรือสื่อดิจิทัล
• การประพันธ บันทึก ผสม (mix) เสียงเพลงและเสียงเพื่อทําเสียงในฟลม
• การบันทึกเสียงดนตรีตามลําดับเวลาที่กําหนด
59122 การบริการทําคอมพิวเตอรกราฟฟก แอนิเมชั่น และเทคนิคพิเศษ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการทําภาพเคลื่อนไหว
การออกแบบแอบสแตรก155/ และองคประกอบตนแบบที่
คลายกัน รวมถึงภาพเคลื่อนไหวที่ทําโดยใชเทคนิคทางคอมพิวเตอรหรือโดยการวาด

155/

การออกแบบแอบสแตรก (abstract designs) เปนการออกแบบรูปแบบที่ตัดทอนดัดแปลงจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติใหดูผิดแผกแตกตางไปจากเดิม
หรืออกแบบรูปแบบที่แสดงความรูสึกโดยเฉพาะ โดยไมไดเนนหรือสื่อความหมายสิ่งแวดลอมใดๆ ความรูสึกที่แสดงออก ไดแก ความสวยงาม
ความนาเกลียด ความสงบ ความเคลือ่ นไหว ความมั่นคง ความสงา ฯลฯ (ที่มา: [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.rbru.ac.th/courseware
/human/2641602/lesson3/lesson3.3.html)
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−

−

−

การบริการปรับเปลี่ยนสีภาพ เชน การเพิ่ม การปรับแตง หรือลบสีออกจากฟลม ภาพยนตร
วีดิทัศน หรือสื่อดิจิทัล โดยใชเทคนิคดิจทิ ัล
การบริการปรับแตงฟลมภาพยนตร วีดิทศั น หรือสื่อดิจิทัลใหดีขนึ้ เชน การขจัดรอยขีดขวน
โดยใชเทคนิคดิจิทัลเพื่อใหฟลมอยูในสภาพพรอมสําหรับการแปลงตอไป
การบริการทําเทคนิคพิเศษ (Special Effect and Visual Effect) สําหรับฟลมภาพยนตร วีดิทัศน
หรือสื่อดิจิทัล

59129 กิจกรรมอื่นๆ ภายหลังการผลิตภาพยนตร วิดีทัศน และรายการโทรทัศน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของหองปฏิบัติการและหองปฏิบัติการเฉพาะดานสําหรับฟลมภาพยนตร
• การลางฟลมภาพยนตร
• การผลิตซ้ํา/ทําสําเนาฟลมภาพยนตรเพื่อจําหนายใหกับโรงภาพยนตร
− กิจกรรมของหองสมุดเก็บฟลมภาพยนตรที่ตัดเปนตอนหรือเปนชวง
− กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร วิดีทศ
ั น และรายการโทรทัศนอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไว
ในที่อื่น
• การใสคําบรรยายใตภาพ การใสเครดิตผูผลิตผลงาน
156/
• การใสคําบรรยายทดแทนการไดยิน (Closed Captioning : CC)
• การแปลงรูปแบบของงานภาพยนตร วิดีทศ
ั น และรายการโทรทัศน เชน จากฟลมเปนเทป
จากสื่อดิจิทัลเปนฟลม จากภาพถายเปนวีดิทัศน ฯลฯ เพื่อใหสามารถนําไปใชเผยแพรใน
รูปแบบตางๆ รวมถึงการทําสําเนาตนฉบับใหมเนื่องจากตนฉบับเดิมเกิดการเสื่อมสภาพ
ยกเวน
− การทําสําเนาฟลม เทปบันทึกเสียงและเทปวีดิทัศน ซีดีหรือดีวีดี จากตนฉบับ (ยกเวนการทํา
สําเนาฟลมภาพยนตรเพื่อจําหนายในโรงภาพยนตร) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 18200
− การขายสงเทปวีดิทัศน ซีดี ดีวีดี ที่บน
ั ทึกขอมูลแลว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46432
− การขายสงเทปวีดิทัศน ซีดี ดีวีดี ทีย
่ ังไมไดบันทึกขอมูล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46521
− การขายปลีกเทปวีดิทัศน ซีดี ดีวด
ี ี ทั้งที่บันทึกแลวและที่ยังไมไดบันทึกขอมูล ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 47620
− การลางฟลมที่นอกเหนือจากอุตสาหกรรมภาพยนตร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74200
− การใหเชาเทปวีดิทัศน ซีดี ดีวีดี แกประชาชนทั่วไป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 77220
− กิจกรรมของผูแสดงภาพยนตร/ละคร
นักเขียนการตนู ผูอํานวยการสรางภาพยนตร/ละคร
ผูออกแบบเวที และผูเชี่ยวชาญในการสรางภาพยนตร/ละคร ไดจัดประเภทไวในหมูยอ ย 9000

156/

การใสคําบรรยายทดแทนการไดยิน (Closed Captioning : CC) เปนการใสคําบรรยายตัวหนังสือของภาพยนตรเปนรูปแบบตัวอักษรและมักมีสีเดียว
คือ สีขาวหรือขาวพื้นดํา โดยจะบรรยายทุกเสียงทีเ่ กิด ฝนตก ฟารอง ของตก เสียงรองกรี๊ด รวมทั้งคําพูด เพือ่ ใหผูที่หูพิการสามารถรับรูเสียงที่
เกิดขึ้นในภาพยนตรได ซึ่งจะเห็นคําบรรยายไดโดยโทรทัศนที่มีวงจรถอดรหัสหรือเครื่องเลนที่ถอดรหัสได

380
5913

การเผยแพรภาพยนตร วีดทิ ัศน และรายการโทรทัศน
59131 การเผยแพรภาพยนตร วีดทิ ัศน และรายการโทรทัศน ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การเผยแพรและจําหนายฟลม
 ภาพยนตร เทปวีดิทัศน ดีวีดี และผลิตภัณฑที่คลายกัน ใหแก
โรงภาพยนตร เครือขายโทรทัศน (เคเบิลทีวี) สถานีโทรทัศน และผูจดั นิทรรศการ
− การอนุญาตใหจัดนิทรรศการ แพรภาพ และใหเชางานโสตทัศน ซึ่งไดรับการคุมครองลิขสิทธิ์
โดยเจาของผลงานหรือควบคุมโดยผูอนุญาต รวมถึงฟลมที่มีคนเปนผูแสดงหรือภาพการตนู
เคลื่อนไหว วีดิทัศน สื่อดิจทิ ัล ฯลฯ เพื่อใชสําหรับโรงภาพยนตร โทรทัศนและวีดิทัศนตาม
บาน ฯลฯ
59132 การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ําภาพยนตร วีดทิ ัศน และรายการโทรทัศน เพื่อจําหนายหรือเผยแพร ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการดูแลสิทธิในการใชภาพยนตร วีดิทัศน และรายการโทรทัศนอยางถูกตองตามกฎหมาย
ในการผลิตซ้ํา/ทําสําเนา จําหนาย หรือการรวมความบันเทิงเขาดวยกัน เชน การแพรภาพและ
แสดงฟลมภาพยนตรตนฉบับ รายการโทรทัศน เทปวีดทิ ัศน
ยกเวน
− การผลิตซ้ํา/ทําสําเนาฟลม เทปบันทึกเสียงและเทปวิดีโอ ซีดีหรือดีวด
ี ี จากตนแบบ ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 18200
− การผลิตซ้ํา/ทําสําเนาฟลมภาพยนตรเพื่อจําหนายใหกับโรงภาพยนตร
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 59129

5914 59140 การฉายภาพยนตร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การฉายภาพยนตรหรือเทปวีดิทัศนในโรงภาพยนตร หรือที่กลางแจง หรือสถานที่อื่นๆ
− กิจกรรมของสมาคมคนรักภาพยนตร
หมูใหญ 592 การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรดนตรี
5920

การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรดนตรี
59201 การบันทึกเสียงลงบนสื่อ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การผลิตสื่อบันทึกเสียงตนฉบับ เชน เทป ซีดี
157/
− การบันทึกหนังสือเสียงลงเทป
− การบันทึกเสียงในสตูดิโอหรือสถานที่อื่น
− การผลิตรายการวิทยุ (ไมใชรายการสด) รวมถึงการบันทึกเสียงสําหรับภาพยนตร โทรทัศน ฯลฯ
ที่บันทึกเทปในหองอัด

157/

การบันทึกหนังสือเสียง เปนการบันทึกเสียงการอานหนังสือทั้งจากรูปแบบของเนื้อความ รูปภาพ เสียง เปนรูปแบบ HTML/SMIL/MP3 เพื่อจัดทํา
หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูพิการทางสายตา เพื่อเพิ่มแหลงความรูใหกับผูพิการทางสายตาและผูที่มีสายตาเลือนรางไดเชนเดียวกับคนทั่วไป

381
ยกเวน
− การผลิตซ้ํา/ทําสําเนาดนตรีหรือการบันทึกเสียงอื่นๆ จากตนฉบับ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
18200
59202 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรดนตรี ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินกิจกรรมสรางผลงานประพันธเพลง ประชาสัมพันธ และนําผลงานการประพันธ
เพลงไปใชในการบันทึกเสียงวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร การแสดงสด สิ่งพิมพ และสื่ออื่นๆ
รวมถึงการจําหนายสื่อบันทึกเสียงแกผูขายสง ผูขายปลีก หรือการขายใหแกสาธารณชนโดยตรง
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือดนตรีหรือหนังสือโนตเพลง
หนวยที่จัดประเภทไวในกิจกรรมนี้ ดําเนินกิจกรรมการจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรดนตรีเปนหลัก
แตอาจดําเนินการในหนาทีข่ องเจาของลิขสิทธิ์หรือทําหนาที่เปนผูจัดการลิขสิทธิ์ดนตรี/งานเพลง
ในฐานะตัวแทนของเจาของลิขสิทธิ์หรือไมก็ได
ยกเวน
− การดําเนินการในหนาที่ของเจาของลิขสิทธิ์หรือทําหนาที่เปนผูจัดการลิขสิทธิ์ดนตรีในฐานะ
ตัวแทนของเจาของลิขสิทธิ์ โดยไมไดดําเนินกิจกรรมการพิมพโฆษณาดนตรี ไดจดั ประเภท
ไวในกิจกรรม 59203
− การขายสงเทปวีดิทัศน ซีดี ดีวีดี ที่บน
ั ทึกขอมูลแลว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 46432
− การขายปลีกเทปวีดิทัศน ซีดี ดีวด
ี ี ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 47620
59203 การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ําดนตรี เพื่อจําหนายหรือเผยแพร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินการในหนาที่ของเจาของลิขสิทธิ์หรือทําหนาที่เปนผูจัดการลิขสิทธิ์ดนตรี/งานเพลง
ในฐานะตัวแทนของเจาของลิขสิทธิ์
เพื่อใหบริการดานสิทธิการใชงานเพลง/ดนตรีอยาง
ถูกตองตามกฎหมายในการผลิตซ้ํา/ทําสําเนา ดัดแปลง จําหนาย หรือรวมเพลงตนฉบับ
หมวดยอย 60 การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียง
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมการสรางสรรคเนื้อหาและการไดมาของสิทธิ์ในการเผยแพรและ
การแพรภาพกระจายเสียงทางวิทยุ โทรทัศน ตามรายการบันเทิง รายการขาว รายการสนทนา และที่คลายกัน
การแพรภาพกระจายเสียงขอมูลรวมกันทั้งทางวิทยุหรือโทรทัศนผานทางเทคโนโลยีตางๆ เชน ทางอากาศ ทาง
ดาวเทียม ทางเครือขายเคเบิล หรือทางอินเทอรเน็ต รวมถึงการผลิตรายการ (ที่มีรปู แบบรายการที่คอนขางจํากัด
เชน รายการขาว รายการกีฬา รายการเพือ่ การศึกษา หรือรายการสําหรับเยาวชน) เพื่อใหบุคคลที่สามนํารายการ
ดังกลาวไปแพรภาพกระจายเสียงใหแกลูกคาเฉพาะกลุม ซึ่งเปนผูบอกรับเปนสมาชิกหรือเสียคาธรรมเนียมเขาชม
ยกเวน
− การเผยแพรรายการผานทางเคเบิลและรายการประเภทบอกรับสมาชิกอื่นๆ
ไดจดั ประเภทไว
ในหมวดยอย 61

382
หมูใหญ 601 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
6010

การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
ในหมูย อยนี้ไดแก การผลิตรายการวิทยุ (สด) เปนการออกอากาศสัญญาณเสียงผานทางสถานีวทิ ยุ
เพื่อถายทอดรายการสูสาธารณชน สมาชิกในเครือขาย หรือผูบอกรับเปนสมาชิกประจํา รวมถึง
การกระจายขอมูลซึ่งดําเนินการเปนสวนหนึ่งของการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
ยกเวน
− การผลิตรายการวิทยุที่บันทึกเทป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 59201
60101 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเวนทางออนไลน) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการผลิตรายการวิทยุ (สด) และการออกอากาศสัญญาณเสียงผานทางสถานีวิทยุไปสู
สาธารณชน สมาชิกในเครือขาย หรือผูบอกรับเปนสมาชิกประจํา โดยวิธีตางๆ เชน ทาง
อากาศ เคเบิล ดาวเทียม
60102 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงผานทางออนไลน ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− กิจกรรมการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงทางออนไลน เชน สถานีวิทยุอินเทอรเน็ต

หมูใหญ 602 การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การจัดผังรายการโทรทัศนทั้งหมดของชองสัญญาณและทําการแพรภาพ ซึ่ง
รายการที่นํามาจัดลงในผังนัน้ อาจเปนรายการที่ซื้อมา (เชน ภาพยนตร ภาพยนตรสารคดี ภาพยนตรโฆษณา ฯลฯ)
หรือเปนรายการที่ผลิตขึ้นเอง (เชน รายการขาวทองถิ่น รายงานสด) หรือทั้งสองอยางรวมกัน ซึ่งผังรายการ
ดังกลาว อาจแพรภาพโดยผูท ี่จัดทําผังรายการเองหรือจัดสงใหบุคคลที่สาม (เชน บริษัทเคเบิลหรือผูใหบริการ
โทรทัศนผานดาวเทียม) ดําเนินการแพรภาพ รวมถึงกิจกรรมการแพรภาพขอมูล ซึ่งดําเนินการเปนสวนหนึ่งของ
การแพรภาพทางโทรทัศน
รายการที่นํามาจัดผังนั้นอาจเปนรายการทัว่ ไปหรือรายการเฉพาะดาน (เชน ชองรายการขาว ชอง
รายการกีฬา ชองรายการภาพยนตร ชองการตูน ชองรายการสารคดี ชองรายการทําอาหาร ชองรายการเพือ่
การศึกษา หรือชองรายการสําหรับเยาวชน ฯลฯ) ซึ่งอาจเหมาะสําหรับผูชมทุกกลุมหรือจัดทําขึ้นเพื่อใหเหมาะ
สําหรับผูชมที่เปนสมาชิกเทานั้น
ยกเวน
− การผลิตรายการโทรทัศน (เชน ภาพยนตร ภาพยนตรสารคดี ภาพยนตรโฆษณา) ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 59112
− การนําชองรายการตางๆ มาจัดเปนแพ็คเกจและจําหนายเพื่อใหรับชมผานทางเคเบิลหรือดาวเทียม
ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 61

383
6020

การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน
60201 การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน โดยไมตอ งสมัครสมาชิก (ยกเวนทาง
ออนไลน) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดผังรายการโทรทัศนของชองสัญญาณและแพรภาพทางโทรทัศน (ยกเวนทางออนไลน)
โดยที่ผูชมสามารถรับชมไดโดยไมตองสมัครสมาชิกหรือเสียคารับชม เชน การบริการ
ชองสัญญาณโทรทัศนสาธารณะ (Free TV)
60202 การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน โดยสมัครสมาชิก (ยกเวนทางออนไลน)
ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดผังรายการโทรทัศนของชองสัญญาณและแพรภาพทางโทรทัศน (ยกเวนทางออนไลน)
โดยที่ผูชมสามารถรับชมไดโดยตองสมัครสมาชิกหรือเสียคารับชม เชน การบริการชองสัญญาณ
โทรทัศนผานเคเบิลทีวี การบริการชองวีดทิ ัศนตามประสงค158/ (video-on-demand)
60203 การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศนผานทางออนไลน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดผังรายการโทรทัศนของชองสัญญาณและแพรภาพผานทางออนไลน โดยที่ผูชมสามารถ
รับชมไดทั้งทีต่ องสมัครและไมตองสมัครสมาชิก หรือเสียคารับชม รวมถึงบริการชองวีดิทัศน
ตามประสงค (video-on-demand) ที่ใหบริการทางออนไลน

หมวดยอย 61 การโทรคมนาคม
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมโทรคมนาคมและบริการที่เกี่ยวของ เชน การสงสัญญาณเสียงพูด
ขอมูล ขอความ เสียง และภาพ ระบบการสงสัญญาณอาจดําเนินการโดยใชเทคโนโลยีอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางประกอบกัน โดยทัว่ ไปกิจกรรมที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนีเ้ ปนกิจกรรมของการสงขอมูล โดยไม
เกี่ยวของกับสวนของการผลิตขอมูล
ซึ่งการจัดประเภทกิจกรรมภายใตหมวดยอยนี้จะแบงตามประเภทของ
โครงสรางพื้นฐานที่ดําเนินการเปนหลัก
ในกรณีของการสงสัญญาณโทรทัศน รวมถึงการนําผังรายการโทรทัศนของชองสัญญาณตางๆ
(ไดจากหมวดยอย 60) มาจัดรวมเปนแพ็คเกจเพื่อจําหนาย

158/

บริการชองวีดิทัศนตามประสงค (video-on-demand) เปนระบบการแพรภาพและเสียงวีดิทัศนจากคลังขอมูลวีดิทศั น (Video Server) สูผูชมที่อยูใน
เครือขายสือ่ สารผานระบบจัดการขอมูลวีดิทัศนแบบทยอยสงเรื่อยๆ หรือวีดิทัศนแบบสายธาร (Streaming) โดยผูชมสามารถเลือกเนื้อหาวีดิทัศนได
ตามประสงคโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่

384
หมูใหญ 611 การโทรคมนาคมแบบใชสาย
6110

การโทรคมนาคมแบบใชสาย
ในหมูย อยนี้ไดแก การดําเนินงาน การบํารุงรักษา หรือการจัดหาเพื่อเขาถึงระบบสงสัญญาณ
เสียงพูด ขอมูล ขอความ เสียง และภาพ โดยใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมแบบใชสาย
159/
− การดําเนินงานและการบํารุงรักษาระบบสวิตชชิ่ง
และระบบสงสัญญาณ160/ ในการจัดหา
การสื่อสารแบบจุดตอจุดผานทางสายสัญญาณภาคพืน้ ดิน ไมโครเวฟ หรือการเชื่อมตอโดย
การสื่อสารภาคพื้นดินรวมกับการสื่อสารดาวเทียม
− การดําเนินงานของระบบการสงสัญญาณผานสายเคเบิล (เชน การสงสัญญาณผานสายสัญญาณ
ขอมูลและสัญญาณโทรทัศน)
− การบริการโทรเลขและการสื่อสารอื่นๆ ที่ไมใชเสียง โดยใชเครื่องอุปกรณและสิ่งอํานวยความ
สะดวกของตนเอง
ระบบสงสัญญาณในทีน่ ี้ อาจใชเทคโนโลยีเพียงอยางเดียวหรือหลายอยางประกอบกันเพื่อใหเกิด
กิจกรรมเหลานี้
รวมถึง กิจกรรมการซื้อระบบเครือขายจากเจาของและผูประกอบการเพือ่ นํามาใหบริการโทรคมนาคม
แบบใชสายแกสถานประกอบการและครัวเรือน และการบริการอินเตอรเน็ตโดยผูป ระกอบการ
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมแบบใชสาย
ยกเวน
− ตัวแทนจําหนายบริการโทรคมนาคม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 61900
61101 การบริการอินเทอรเน็ตแบบใชสาย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการเครือขายหลักของอินเทอรเน็ต
เพื่อการติดตอสื่อสารทางอินเตอรเน็ตระหวางผูให
บริการอินเตอรเน็ต (Internet Service Provider: ISP) รายหนึ่งไปยังผูใหบริการอินเตอรเน็ตรายอืน่
− การบริการอินเทอรเน็ตผานเครือขายแบบใชสาย ผูใหบริการอินเทอรเน็ตอาจจะมีบริการซึ่งไม
เสียคาใชจายมาพรอมกับบริการอินเตอรเน็ต เชน บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส พื้นที่สําหรับ
ทําเว็บเพจใหกับลูกคา เครือ่ งมือสําหรับออกแบบเว็บเพจ การแช็ท (chat) และการสนับสนุน
ทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึงการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในตางประเทศ161/

159/

ระบบสวิตชชิ่ง (switching facilities) เปนระบบเสนทางที่ใชในการสงขอมูลจากตนทางไปยังปลายทาง

160/

ระบบสงสัญญาณ (transmission facilities)
สื่อสาร

161/

การเชื่อมตออินเทอรเน็ตในตางประเทศ (International roaming) เปนบริการที่ชวยใหผูใชบริการไมตองเสียคาโทรศัพททางไกลในการเชื่อมตอเขา
สูอินเทอรเน็ตเมื่อเดินทางไปตางประเทศ และไมจําเปนตองสมัครสมาชิกอินเทอรเน็ตกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศนั้นๆ

เปนการรับสงขอมูลระหวางจุดตางๆ ในเครือขายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งผานสื่อหรือสายสัญญาณ

385
−

การบริการโทรคมนาคมทางอินเตอรเน็ตแบบใชสายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการใหบริการอินเตอรเน็ต
เชน การสงโทรสาร การโทรศัพท การประชุมทางวีดิทัศน (video conference) ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต

61102 การบริการจัดสงรายการโทรทัศน/วิทยุผานสายเคเบิล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการจัดสงรายการโทรทัศน/วิทยุในรูปแบบภาพ เสียง ขอความ ไปยังสมาชิกผานระบบ
โทรคมนาคมแบบใชสาย (เชน เคเบิลทีวี) ที่สงตรงถึงบาน ซึ่งรายการที่จัดสงไปยังสมาชิกนั้น
ผูประกอบการเคเบิลแตละรายอาจเปนผูก ําหนดขึ้นหรือใหสมาชิกเปนผูเลือก โดยทั่วไปจะ
เก็บคาสมาชิกเปนรายเดือน หรืออาจเสียคาบริการเปนรายครั้งเพื่อที่จะรับบริการ (กิจกรรมที่
ถูกจัดไวในรายการนี้ผูประกอบการไมไดเปนผูผลิตเนื้อหาดังกลาว) รวมถึงการนําชองรายการ
โทรทัศน/วิทยุตางๆ มาจัดเปนแพ็คเกจและจําหนายเพื่อใหรับชมผานทางเคเบิล
ยกเวน
− การผลิตรายการโทรทัศน (เชน ภาพยนตร ภาพยนตรสารคดี ภาพยนตรโฆษณา)
ไดจดั
ประเภทไวในกิจกรรม 59112
− การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 6010
− การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 6020
61109 การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบใชสาย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการสื่อสัญญาณเครือขายพื้นฐานโทรคมนาคมแบบใชสายเพื่อใหบริการรับสาย โทรออก
หรือการเชื่อมโยงเครือขายสําหรับผูใหบริการโทรคมนาคมอื่นๆ
− การบริการโทรศัพทพื้นฐานทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ หรือจากโทรศัพทสาธารณะ
หรือกึ่งสาธารณะแบบหยอดเหรียญหรือใชการด รวมถึงบริการที่เกี่ยวของ เชน บริการรับสาย
เรียกซอน บริการโอนสาย บริการแสดงหมายเลขโทรเขา บริการสนทนาสามสาย บริการ
call return162/ บริการ call screen163/ บริการ call blocking164/ บริการโทรกลับอัตโนมัติ
บริการตอบรับอัตโนมัติ บริการรับฝากขอความเสียง (voice mail) ฯลฯ
− การบริการเครือขายพื้นฐานโทรคมนาคมสวนตัวแบบใชสายระหวางจุดตางๆ ที่จัดทําขึ้นเปน
พิเศษสําหรับลูกคาเฉพาะราย
− กิจกรรมโทรคมนาคมอื่นๆ แบบใชสาย ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

162/

บริการ call return เปนการโทรกลับไปหาผูฝากขอความทันทีหลังจากฟงขอความ และสามารถกลับมาเรียกฟงขอความตอไปได โดยไมตองวาง
สายออกจากระบบฝากขอความ

163/

บริการ call screen เปนบริการใหแตละหมายเลขภายในทีโ่ อนไป อาจตั้งใหมีการบอกชื่อและวัตถุประสงคในการติดตอแจงใหกับเจาของหมายเลข
ภายในเพื่อใหผูรับสายเลือกที่จะรับหรือไมรับสายได

164/

บริการ call blocking เปนระบบปองกันการรบกวนไมใหผูโทรโทรเขาไปยังหมายเลขที่กําหนดและในชวงเวลาทีก่ ําหนด หากมีการโอนสายไปยัง
หมายเลขที่ปองกันไวจะไดยินขอความหามโอน หรือจะถูกโอนสายไปยังโอเปอรเรเตอร เปนตน
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ยกเวน
− การบริการเครือขายหลักของอินเทอรเน็ต
เพื่อการติดตอสื่อสารทางอินเตอรเน็ตระหวางผูให
บริการอินเตอรเน็ตรายหนึ่งไปยังผูใหบริการอินเตอรเน็ตรายอื่น ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม
61101
หมูใหญ 612 การโทรคมนาคมแบบไรสาย
6120

การโทรคมนาคมแบบไรสาย
ในหมูย อยนี้ไดแก การดําเนินงาน การบํารุงรักษา หรือการบริการเพื่อสงสัญญาณเสียงพูด ขอมูล
ขอความ เสียง และภาพ โดยใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมแบบไรสาย ระบบสงสัญญาณใน
ที่นี้จะสงผานคลื่นที่เดินทางผานอากาศ
โดยอาจใชเทคโนโลยีเพียงอยางเดียวหรือหลายอยาง
ประกอบกันเพื่อใหเกิดกิจกรรมเหลานี้
รวมถึง กิจกรรมการซื้อระบบเครือขายจากเจาของและผูประกอบการเพือ่ นํามาใหบริการโทรคมนาคม
แบบไรสายแกสถานประกอบการและครัวเรือน และการบริการอินเตอรเน็ตโดยผูประกอบการ
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมแบบไรสาย
ยกเวน
− ตัวแทนจําหนายบริการโทรคมนาคม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 61900
61201 การบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดหาการเชื่อมตอและการใชงานเครือขายระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ในการสงสัญญาณเสียง
ขอมูล และภาพจากอุปกรณเคลื่อนที่ เชน โทรศัพทมือถือ โทรศัพทผานดาวเทียม วิทยุติดตามตัว
และวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่
− การบํารุงรักษาและการดําเนินการโครงขายสัญญาณวิทยุติดตามตัว โครงขายเซลลูลาร
165/
− การจัดหาระบบสงขอความผานโทรศัพทมือถือและระบบสงขอมูลแบบมัลติมีเดีย
ผาน
โทรศัพทมือถือ
61202 การบริการอินเทอรเน็ตแบบไรสาย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการอินเทอรเน็ตโดยตรงแบบไรสายทั้งชนิดความถี่ต่ํา (ความเร็วไมเกิน 64 Kbps) และ
ชนิดความเร็วสูง (ความเร็วมากกวา 64 Kbps) ผูใหบริการอินเทอรเน็ตอาจจะมีบริการซึ่งไม
เสียคาใชจา ยมาพรอมกับบริการอินเตอรเน็ต เชน บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส พืน้ ที่สําหรับ
ทําเว็บเพจใหกับลูกคา เครือ่ งมือสําหรับออกแบบเว็บเพจ การแช็ท (chat) และการสนับสนุน
ทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึงการเชื่อมตอแบบทางไกลหรือการเชื่อมตอแบบอื่นๆ เชน การเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตในตางประเทศ

165/

ขอมูลแบบมัลติมีเดียประกอบดวย ตัวหนังสือ สีพื้นหลัง รูปภาพ รูปถาย เสียง และภาพเคลื่อนไหว

387
−

การบริการโทรคมนาคมทางอินเตอรเน็ตแบบไรสายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการใหบริการอินเตอรเน็ต
เชน การสงโทรสาร การโทรศัพท การประชุมทางวีดทิ ัศน (video conference) ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต

61209 การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบไรสาย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการสื่อสัญญาณเครือขายพื้นฐานโทรคมนาคมแบบไรสายเพื่อใหบริการรับสาย โทรออก
หรือการเชื่อมโยงเครือขายสําหรับผูใหบริการโทรคมนาคมอื่นๆ
− การบริการจัดสงรายการโทรทัศน/วิทยุในรูปแบบภาพ เสียง ขอความ ไปยังสมาชิกผานระบบ
โทรคมนาคมแบบไรสายทีส่ งตรงถึงบาน (ยกเวนผานดาวเทียม) โดยรายการทีจ่ ัดสงไปยัง
สมาชิกนั้น ผูประกอบการแตละรายอาจเปนผูกําหนดขึ้นหรือใหสมาชิกเปนผูเลือก โดยทั่วไป
จะเก็บคาสมาชิกเปนรายเดือน หรืออาจเสียคาบริการเปนรายครั้งเพื่อที่จะรับบริการ (กิจกรรม
ที่ถูกจัดไวในรายการนี้ผูประกอบการไมไดเปนผูผลิตเนื้อหาดังกลาว) รวมถึงการนําชองรายการ
โทรทัศน/วิทยุตางๆ มาจัดเปนแพ็คเกจและจําหนายเพื่อใหรับชมผานเครือขายแบบไรสาย
− การบริการเครือขายพื้นฐานโทรคมนาคมสวนตัวแบบไรสายระหวางจุดตางๆ
ที่จัดทําขึ้นเปน
พิเศษสําหรับลูกคาเฉพาะราย
− การบริการเครือขายพื้นฐานโทรคมนาคมแบบไรสายที่ออกแบบเฉพาะสําหรับการจัดสงขอมูล
แบบที่ตองเสียคาบริการก็ตอเมื่อมีการใชบริการ
− กิจกรรมโทรคมนาคมอื่นๆ แบบไรสาย ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
หมูใหญ 613 การโทรคมนาคมผานดาวเทียม
6130

การโทรคมนาคมผานดาวเทียม
61301 การบริการจัดสงรายการโทรทัศน/วิทยุผานดาวเทียม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดสงรายการโทรทัศน/วิทยุในรูปแบบภาพ เสียง ขอความ ไปยังสมาชิกผานดาวเทียมที่สง
ตรงถึงบาน โดยรายการที่จดั สงไปยังสมาชิกนั้น ผูประกอบการแตละรายอาจเปนผูก ําหนดขึ้น
หรือใหสมาชิกเปนผูเลือก โดยทั่วไปจะเก็บคาสมาชิกเปนรายเดือน หรืออาจเสียคาบริการเปน
รายครั้งเพือ่ ที่จะรับบริการ (กิจกรรมที่ถกู จัดไวในรายการนี้ผูประกอบการไมไดเปนผูผลิตเนื้อหา
ดังกลาว) รวมถึงการนําชองรายการโทรทัศน/วิทยุตางๆ มาจัดเปนแพ็คเกจและจําหนายเพื่อให
รับชมผานดาวเทียม
61302 การโทรคมนาคมผานดาวเทียม (ยกเวนการบริการจัดสงรายการโทรทัศน/วิทยุผานดาวเทียม) ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงาน การบํารุงรักษา หรือการจัดหาเพื่อเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการติดตอ
สื่อสารเพื่อสงสัญญาณเสียงพูด ขอมูล ขอความ เสียง และภาพ โดยใชโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคมแบบดาวเทียม
− การบริการอินเทอรเน็ตโดยผูประกอบการโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมผานดาวเทียม
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หมูใหญ 619 การโทรคมนาคมอื่นๆ
6190 61900 การโทรคมนาคมอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการเพือ
่ การใชงานโทรคมนาคมเฉพาะดาน เชน ระบบติดตามดวยดาวเทียม ระบบ
สื่อสารแบบการวัดและสงขอมูลทางไกลหรือโทรมาตร166/ และการดําเนินการของสถานีเรดาร
− การดําเนินงานของสถานีดาวเทียมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของ เพื่อทําหนาที่เชื่อมตอ
กับระบบสื่อสารภาคพื้นดินตั้งแตหนึ่งระบบหรือมากกวา
และทําการสงหรือรับสัญญาณ
โทรคมนาคมจากระบบดาวเทียม
− การบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเครือขายตางๆ
ระหวางลูกคาและผูใหบริการอินเทอรเน็ต
(ISP) ซึ่งผูใหบริการอินเทอรเน็ตไมไดเปนเจาของหรือควบคุมเครือขายเอง เชน การเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตโดยการโทรศัพท ฯลฯ
− การบริการดานโทรคมนาคมโดยใชเครือขายโทรคมนาคมที่มีอยู
• การบริการเสียงผานโครงขายอินเทอรเน็ต (VOIP : Voice Over Internet Protocol)
− ตัวแทนจําหนายบริการโทรคมนาคม (เชน การซื้อความสามารถในการรองรับการใชงานของ
เครือขายและนํามาจําหนายตอโดยไมมีบริการอื่นเพิ่มเติม )
ยกเวน
− การบริการอินเทอรเน็ตโดยผูประกอบการโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 61101, 61202 และ 61302
หมวดยอย 62 การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร การใหคาํ ปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การบริการความรูความชํานาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การเขียน
การแกไข การทดสอบ การใหความชวยเหลือและแกไขปญหาทางดานซอฟตแวร การวางแผนและการออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวยสวนของฮารดแวร ซอฟตแวร และเทคโนโลยีการสื่อสารรวมเขาดวยกัน
การจัดการและดําเนินการเกีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร ณ สถานที่ของลูกคา และ/หรือสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การประมวลผลขอมูล และกิจกรรมดานวิชาชีพและเทคนิคทางดานคอมพิวเตอรอื่นๆ
หมูใหญ 620 การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร การใหคาํ ปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
6201

การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรตามวัตถุประสงคของผูใ ช
62011 การจัดทําโปรแกรมเว็บเพจและเครือขายตามวัตถุประสงคของผูใช ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การออกแบบโครงสรางและเนื้อหาของเว็บเพจ
และ/หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
จําเปนในการสรางและใชงานเว็บเพจที่จดั ทําขึ้นตามวัตถุประสงคของผูใช

166/

ระบบสื่อสารแบบการวัดและสงขอมูลทางไกลหรือโทรมาตร (telemetry) เปนระบบการตรวจวัดและสงขอมูลจากสถานีสนาม(Remote Station)
มายังสถานีหลัก (Master Station) โดยอัตโนมัติ และตลอดเวลาทําใหสถานีหลักไดรับขอมูลที่รวดเร็วทันตอเหตุการณที่เกิดขึน้ จริง (Real-Time data)

389
−

−

การออกแบบ พัฒนา และใชงานระบบเครือขาย เชน อินทราเน็ต167/ เอ็กซทราเน็ต168/ และ
เครือขายเสมือนสวนตัว169/
การบริการออกแบบและพัฒนาระบบความปลอดภัยของเครือขาย ไดแก การออกแบบ การพัฒนา
และการนําซอฟตแวรและฮารดแวรมาใชเพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลและโปรแกรม และเพื่อ
การแลกเปลี่ยนขอมูลอยางปลอดภัยระหวางเครือขาย

62012 การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรตามวัตถุประสงคของผูใ ช (ยกเวนโปรแกรมเว็บเพจและเครือขาย)
ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การพัฒนาซอฟตแวรเพื่อใหตรงกับความตองการของผูใช การออกแบบโครงสรางและเนื้อหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร และ/หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จาํ เปนในการสรางและใช
งาน
• ซอฟตแวรระบบ (รวมถึงโปรแกรมสวนปรับปรุงและโปรแกรมเสริม)
• โปรแกรมประยุกต (รวมถึงโปรแกรมสวนปรับปรุงและโปรแกรมเสริม)
• ฐานขอมูล
− การแกไขและปรับแตงซอฟตแวรที่มีอยู
เพื่อสามารถนําไปใชงานกับระบบสารสนเทศของ
ลูกคาไดอยางเหมาะสม รวมถึงการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาทางดานซอฟตแวร
ยกเวน
− การจัดทํา/พัฒนาซอฟตแวรสําเร็จรูป ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 5820
− การวางแผนและออกแบบระบบคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวยสวนของฮารดแวร ซอฟตแวร
และเทคโนโลยีการสื่อสารรวมเขาดวยกัน ไดจัดประเภทไวในหมูยอ ย 6202 แมวาสวนของ
การพัฒนาซอฟตแวรจะเปนสวนสําคัญของระบบก็ตาม
6202

การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกดานคอมพิวเตอร
ในหมูยอยนี้ไดแก การวางแผนและออกแบบระบบคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวยสวนของฮารดแวร
ซอฟตแวร และเทคโนโลยีการสื่อสารรวมเขาดวยกัน รวมถึงการจัดการและดําเนินงานเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร ณ สถานที่ของลูกคา อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกอืน่ ๆ ในการประมวลผล
ขอมูล และบริการสนับสนุนที่เกีย่ วของ

167/

อินทราเน็ต (intranet) เปนระบบเครือขายภายในองคกรที่นําเทคโนโลยีแบบเปดจากอินเทอรเน็ตมาประยุกตใช เพื่อชวยในการทํางานรวมกัน (Workgroup)
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ตลอดจนการทํางานตางๆ ของระบบคอมพิวเตอรในองคกร

168/

เอ็กซทราเน็ต (extranet) เปนระบบเครือขายซึ่งเชื่อมเครือขายภายในองคกรเขากับระบบคอมพิวเตอรที่อยูภายนอกองคกร เชน ระบบคอมพิวเตอร
ของสาขาของผูจัดจําหนาย หรือของลูกคา

169/

เครือขายเสมือนสวนตัว (virtual private networks) เปนเครือขายที่มีการติดตอเชื่อมโยงโดยอาศัยเสนทางจากเครือขายสาธารณะในการเชื่อมตอกัน
แตเครือขายชนิดนีจ้ ะเชื่อมตอกันไดภายในองคกรเดียวกัน ซึ่งทรัพยากรและการสื่อสารตางที่มีอยูในเครือขายจะมีไวเฉพาะบุคคลในองคกรเทานั้นที่
มีสิทธิเขามาใช บุคคลภายนอกเครือขายไมสามารถเขามารวมใชงานบนเครือขายขององคกรได ถึงแมวาจะมีการเชื่อมโยงกันระหวางสาขาของ
องคกรและในเครือขายสาธารณะก็ตาม เพราะฉะนั้น ระบบเครือขายสวนตัวจึงมีจุดเดนในเรื่องของการรักษาความลับและเรื่องความปลอดภัย
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หนวยงานทีจ่ ดั ประเภทไวในหมูยอยนี้ อาจทําหนาที่จัดหาฮารดแวรและซอฟตแวรของระบบซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการใหบริการ หรืออาจใหบุคคลที่สามหรือผูจําหนายเปนผูจดั หาใหกไ็ ด และ
โดยทั่วไปมักทําการติดตั้งระบบ ฝกอบรมใหความชวยเหลือ และแกไขปญหาใหกับผูใชระบบดวย
ยกเวน
− การขายสงและปลีกฮารดแวรคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรคอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
4651 และ 4741
− การติดตั้งเมนเฟรมและคอมพิวเตอรที่คลายกัน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 33200
− การติดตั้งคอมพิวเตอรสวนบุคคล ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 62090
62021 การใหคําปรึกษาดานฮารดแวร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหคําปรึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกีย
่ วของกับฮารดแวร เชน ความตองการ
ของระบบทางดานฮารดแวรและการบํารุงรักษาฮารดแวร
− การบริการแบบครบวงจร ตั้งแตการประเมินความตองการทางดานฮารดแวรขององคกร การให
คําแนะนําในการจัดหาฮารดแวรและซอฟตแวร การพัฒนาขอกําหนดคุณลักษณะของระบบ
จนถึงการวางระบบใหมใหเหมาะสม
− การบริการรวมระบบคอมพิวเตอร เชน การวิเคราะหระบบปจจุบันของลูกคา การประเมิน
ความตองการระบบในปจจุบนั และอนาคต การเลือกซื้ออุปกรณและซอฟตแวรใหม และการรวม
ระบบเกาและใหมเพื่อรวมกันสรางเปนระบบใหม
− การบริการความรูความชํานาญทางดานฮารดแวรและบริการสนับสนุนทางเทคนิค
• การใหความชวยเหลือลูกคาในการใชงานหรือแกปญหาดานฮารดแวร รวมถึงการทดสอบ
และการทําความสะอาดเปนประจํา และการซอมแซมเครื่องอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการเคลื่อนยายระบบคอมพิวเตอรของลูกคาไปยัง
สถานที่ใหม
• การใหความชวยเหลือลูกคาในการใชงานหรือแกไขปญหาทั้งดานฮารดแวรและซอฟตแวร
คอมพิวเตอร
• การบริการความรูความชํานาญทางเทคนิคในการแกปญหาเฉพาะทางใหแกลูกคาทีใ่ ชงาน
ระบบคอมพิวเตอร เชน การบริการตรวจสอบหรือประเมินผลการทํางานของคอมพิวเตอร
หรือการทํางานอื่นๆ ไดแก การตรวจสอบและประเมินผลเครื่องเซิรฟเวอร ระบบเครือขาย
หรือกระบวนการทํางาน รวมถึงจัดทําเอกสารเพื่อศึกษาความสามารถในการรองรับการใชงาน
ประสิทธิภาพการทํางาน หรือระบบรักษาความปลอดภัย
62022 การใหคําปรึกษาดานซอฟตแวร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหคําปรึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกีย
่ วของกับซอฟตแวร
• ความตองการของระบบทางดานซอฟตแวรและการจัดซือ
้ ซอฟตแวร
• ความปลอดภัยของระบบ

391
−

การบริการความรูความชํานาญทางดานซอฟตแวรและบริการสนับสนุนทางเทคนิค
• การใหความชวยเหลือลูกคาในการใชงานหรือแกปญหาดานซอฟตแวร
• การบริการอัพเกรด

62023 การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกดานคอมพิวเตอร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดการและดูแลโครงสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
ณ สถานที่ของลูกคา
รวมถึงฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบเครือขาย
• การจัดการและดูแลระบบเครือขายสื่อสารและการเชื่อมตออุปกรณฮารดแวรสําหรับวิเคราะห
ปญหาดานเครือขาย
• การเก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการใชงานระบบ
เพื่อใชในการบริหาร
จัดการระบบเครือขายและปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารขอมูลในระบบเครือขายให
คลองตัวยิ่งขึ้น รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ควบคุมจากระยะทางไกลหรือบริการ
ดานความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วของ
• การจัดการและดําเนินงานระบบคอมพิวเตอรของลูกคาประจําวัน
6209 62090 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การติดตั้งคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณตอพวง
− การกูระบบคอมพิวเตอร โดยการกูขอมูลของลูกคาจากฮารดดิสกหรือหนวยความจําสื่ออื่นๆ ที่
เสียหาย หรือการจัดหาเครื่องอุปกรณคอมพิวเตอรและการสําเนาซอฟตแวรเพื่อใหลกู คาใชงาน
ในกรณีที่เกิดไฟไหมหรือน้ําทวม
− การบริการติดตั้งซอฟตแวร
− การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การติดตั้งเมนเฟรมและคอมพิวเตอรที่คลายกัน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 33200
− การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรตามวัตถุประสงคของผูใช ไดจด
ั ประเภทไวในหมูย อย 6201
− การใหคําปรึกษาเกีย
่ วกับคอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 6202
− การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานคอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 62023
− กิจกรรมการประมวลผลขอมูลและการใหเชาพื้นที่บนเครื่องแมขาย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
6311
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หมวดยอย 63 การบริการสารสนเทศ
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมเว็บทา170/ กิจกรรมการประมวลผลขอมูล การจัดการและการใหเชา
พื้นที่บนเครื่องแมขาย171/ (web hosting) รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการบริการขอมูลเปนหลัก
หมูใหญ 631 การประมวลผลขอมูล การจัดการและการใหเชาพื้นที่บนเครื่องแมขาย และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
รวมถึงเว็บทา
ในหมูใ หญนไี้ ดแก กิจกรรมบริการโครงสรางพื้นฐานสําหรับบริการใหเชาพืน้ ที่บนเครื่องแมขาย
การประมวลผลขอมูล และกิจกรรมที่เกีย่ วของ รวมถึงการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในการคนหาและเว็บทา
อื่นๆ บนอินเทอรเน็ต
6311

การประมวลผลขอมูล การจัดการและการใหเชาพื้นที่บนเครื่องแมขาย และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
ในหมูย อยนี้ไดแก การบริการโครงสรางพื้นฐานสําหรับบริการใหเชาพื้นที่บนเครือ่ งแมขาย การ
ประมวลผลขอมูล และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
63111 การบริหารจัดการและประมวลผลขอมูล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการประมวลผลขอมูลจากขอมูลของลูกคาพรอมทั้งออกรายงานผล
− การบริการนําเขาขอมูล
− การบริการประมวลผลฐานขอมูล
− การบริการประมวลผลแบบแบงเวลา (time-share) ดวยเครื่องเมนเฟรมใหกับลูกคา
− การบริการนําขอมูลมาบริหารจัดการตอ เชน สรางแบบจําลองขอมูล จัดผังขอมูล (data mapping)
ทําเหมืองขอมูล (data mining) และสถาปตยกรรมระบบ
63112 การจัดการและการใหเชาพื้นที่บนเครื่องแมขาย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการโครงสรางพื้นฐานในการจัดทําโฮสตใหกับเว็บไซตและแฟมขอมูลของลูกคาที่
เกี่ยวของเพื่อใชงานไดอยางรวดเร็วและเชือ่ ถือไดเมื่อเชือ่ มตอผานทางอินเทอรเน็ต
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เว็บทา (web portal) หมายถึง เว็บที่รวบรวมลิงกเว็บไซดและบทความตางๆ โดยการจัดหมวดหมูใหดูงายและนําพาผูชมไปยังเว็บอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
อาจใหบริการแบบทั่วไปคือ มีเว็บครบทุกหมวดหมู หรือบริการเฉพาะ เชน เว็บทาสุขภาพ (health portal) เว็บทามัลติมีเดีย (multimedia portal) เว็บ
ทาขาว (news portal) ปจจุบันเว็บทาทําหนาที่เปนศูนยกลางใหบริการขอมูลและบริการตางๆ โดยมีทั้งขอมูลและบริการที่อยูภายในเว็บไซตเองและ
ขอมูลที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตตางๆ เว็บทาจึงเปนแหลงที่จะนําไปสูเว็บไซตอื่นๆ อีกมากมาย เชน Yahoo.com, Sanook.com และ Mthai.com เปน
ตน (ที่มา: [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://wiki.nectec.or.th/ru/IT630_1_2008Students/PortalWebsitePresent)

171/

การจัดการและการใหเชาพื้นที่บนเครื่องแมขาย (web hosting) เปนบริการรับฝากโฮมเพจหรือใหเชาพื้นที่บนเครื่องแมขายที่เชื่อมตอเขากับ
เครือขายอินเตอรเน็ต ใหกับผูประกอบการทั่วไป หรือ SME ที่ตองการสรางและเผยแพรขาวสารขอมูลของตนเองหรือองคกร เพื่อนําเสนอสินคา
และประชาสัมพันธ หรือเพื่อการทําธุรกิจดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ โดยผูใหเชาจะจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอรตางๆ ระบบเซิรฟเวอร
ซอฟตแวร ฮารดแวร และระบบอํานวยความสะดวกไวใหครบครัน ผูใชบริการสามารถใชบริการไดโดยขอเชาพืน้ ที่บนเครื่องเซิรฟเวอร จากนั้นก็
สามารถนําขอมูล เว็บเพจ ฐานขอมูล และรูปภาพตางๆ ใหสามารถแสดงผลไดทันที
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−

−

−

−

การบริการโปรแกรมประยุกตเพื่อใชในเว็บไซต เชน โปรแกรมประยุกตที่เกีย่ วของกับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส การทํารานคา และแค็ตตาล็อกออนไลน (เชน การประมวลผลคําสั่งซื้อสินคา
การจัดซื้อสินคา การออกใบกํากับภาษี ฯลฯ)
การบริการรับฝากเซิรฟเวอร เปนบริการพื้นที่สําหรับวางเซิรฟเวอรพรอมระบบรักษาความ
ปลอดภัยและระบบควบคุมสภาวะแวดลอมในการจัดวางเซิรฟเวอร เชน ระบบไฟรวอลระบบ
ปองกันอัคคีภยั ระบบจายไฟ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ฯลฯ
การบริการจัดเก็บขอมูลหรือการสํารองขอมูล เชน การบริการสํารองขอมูลจากระยะไกล
(remote backup) การจัดการเก็บขอมูลหรือจัดเก็บไฟลที่ถูกใชนอยไวในสื่อเก็บขอมูลที่มีราคา
ถูกโดยอัตโนมัติ
การบริการถายทอดสดสัญญาณภาพและสัญญานเสียงผานอินเทอรเน็ต172/ (streaming service)
เพื่อใหลูกคาสามารถรับฟง รับชมผานอินเทอรเน็ตไดทวั่ โลก ทั้งแบบถายทอดสดและแบบ On
Demand ที่สามารถเรียกดูยอนหลังได

6312 63120 เว็บทา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงานของเว็บไซตที่ใชเครื่องมือหรือโปรแกรมในการคนหา (search engine) เพื่อ
สรางและปรับปรุงฐานขอมูลของที่อยูและเนื้อหาที่มีอยูบนอินเทอรเน็ตใหอยูใ นรูปแบบที่คนหา
ไดงาย โดยทําหนาที่เหมือนเปนประตูทางผานไปสูสิ่งตางๆ เชน google.co.th, yahoo.com,
sanook.com และ mthai.com เปนตน
− การดําเนินงานของเว็บไซตเรื่องราวเฉพาะดาน เชน เว็บไซตสุขภาพ เว็บไซตหางาน เว็บไซต
เกี่ยวกับรถยนต เว็บไซตที่อยูอาศัย หรือสินคาและบริการอื่นๆ เชน Fool.com ซึ่งเปนเว็บทา
สําหรับนักลงทุนโดยเฉพาะ
− การดําเนินงานของเว็บไซตอื่นๆ ที่ทําหนาที่เปนเว็บทาในอินเทอรเน็ต เชน เว็บไซตของสื่อที่
ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ
− การบริการเว็บไซตที่รวบรวมเปนฐานขอมูลเรื่องตางๆ เชน เพลง ภาพ ฯลฯ ใหผูใชดาวนโหลด
โดยไมคิดคาใชจาย
ยกเวน
− การสั่งซื้อสินคาผานทางอินเตอรเน็ต โดยใหลูกคาดาวนโหลดสินคา เชน เพลง ภาพ ฯลฯ ได
จัดประเภทไวในกิจกรรม 47912
172/

การบริการถายทอดสดสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงผานอินเทอรเน็ต (streaming service) เปนหนึ่งในวิธีการสงขอมูลภาพและเสียงผาน web browser
โดยใช Streaming Media Server เปน Server เฉพาะสําหรับใหบริการขอมูลภาพและเสียง ทีผ่ านมาการนําเสนอสื่อภาพและเสียงบน web จะใช
การ download-and-play ซึ่งการที่จะชมสื่อนั้นๆ ไดนั้น จะตองทําการ download ขอมูลทั้งหมดมากอนจึงจะสามารถเลนได ถึงแมวาเปนสื่อขนาด
เล็กก็ตาม อาจจะตองเสียเวลาในการ Download นานกอนที่จะสามารถนํามาใชฟง/ชมได แตปจจุบันการชมภาพและเสียงจาก Streaming Media
Server จะแตกตางออกไป โดยที่ Streaming Media file จะเริ่มเกือบจะในทันทีที่เลน ระหวางที่ขอ มูลกําลังถูกสง ผูชมสามารถรับฟง/ชม สื่อนั้นๆ ได
ทันทีโดยไมจําเปนตองรอให download ขอมูลทั้งหมดกอน ไมวาสื่อนั้นๆ จะมีขนาด 30 วินาที หรือ 30 นาทีก็ตาม โดยมี Buffer เปนตัวชวย (ที่มา:
รูจัก Streaming Media Technology, [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.nextproject.net/contents/default.aspx?00036)

394
หมูใหญ 639 การบริการสารสนเทศอื่นๆ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก กิจกรรมสํานักขาวและกิจกรรมการใหบริการขอมูลอื่นๆ ทั้งหมด
ยกเวน
− กิจกรรมหองสมุดและหอจดหมายเหตุ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9101
6391

กิจกรรมสํานักขาว
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมสํานักขาวในการจัดหาขาว (การสัมภาษณ การเขียนขาว ภาพขาว) ไป
ยังสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร หรือสื่ออื่นๆ
ยกเวน
− กิจกรรมของชางภาพขาวอิสระ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 74200
− กิจกรรมของนักขาวอิสระ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 90001
63911 กิจกรรมสํานักขาวสื่อสิ่งพิมพ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมสํานักขาวในการจัดหาขาว (การสัมภาษณ การเขียนขาว ภาพขาว) ไปยังสื่อสิ่งพิมพ
(เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน)
63912 กิจกรรมสํานักขาวสื่อโสตทัศน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมสํานักขาวในการจัดหาขาว (การสัมภาษณ การเขียนขาว ภาพขาว) ไปยังสื่อโสตทัศน
(เชน วิทยุ โทรทัศน เปนตน) ในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวและเสียง

6399 63990 การบริการสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหบริการขอมูลทางโทรศัพท
− การบริการคนหาขอมูลโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
173/
− การบริการตัดขาวจากสิ่งพิมพหรือ “กฤตภาค” (news clipping)
− การบริการรวบรวมขอเท็จจริงหรือขอมูล
− การใหบริการขอมูลอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− กิจกรรมศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท (call center) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 82200

173/

การตัดขาวจากสิ่งพิมพหรือ “กฤตภาค” (News Clipping) ในอดีตเปนการตัดแลวจัดเก็บในรูปของกระดาษเพื่อเก็บไวใชเปนขอมูลไดกลายเปนเรื่อง
ลาสมัยไปแลว ดังนั้นการ Clipping ขาวจึงเริ่มเขาสูระบบดิจิทัลและกําลังพัฒนาไปสูการใหบริการออนไลนคือ ผูใชบริการสามารถดาวนโหลด News
Clipping ผานคอมพิวเตอรที่สํานักงานไดโดยตรง โดยไมจําเปนตองรับเปนกระดาษตัดขาวอีกตอไป เพิ่มความสะดวกสบาย และลูกคาสามารถคน
ขอมูลไดตลอดเวลาที่ตองการ (ที่มา : คลังขอมูลบนอินเตอรเน็ตของ “มติชน”, [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.marketeer. co.th /inside_
detail.php? inside_id=540)

395
หมวดใหญ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
(หมวดยอย 64 – 66)
ในหมวดใหญนี้ไดแก กิจรรมบริการดานการเงิน รวมถึงกิจกรรมการประกันภัย กิจกรรมการ
ประกันภัยตอ และกิจกรรมกองทุนบําเหน็จบํานาญ และกิจกรรมทีส่ นับสนุนบริการดานการเงิน นอกจากนี้
รวมถึงกิจกรรมของการเขาถือครองทรัพยสิน เชน กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง174/ และกิจกรรมของทรัสต175/ กองทุน
และตัวกลางทางการเงินอื่นๆ
หมวดยอย 64 กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเวนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ)
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมเกี่ยวกับการรับเงินทุนและการกระจายเงินทุนที่มิใชเพื่อวัตถุประสงค
ของการประกันภัย หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญ หรือการประกันสังคมภาคบังคับ
หมูใหญ 641 ตัวกลางทางเงินตรา
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การไดมาของเงินทุนในรูปแบบของเงินฝากที่สามารถโอนได ไดแก เงินทุน
ซึ่งไดมาจากการรับฝากเงินที่มีการกําหนดเปนจํานวนหนวยของเงินตราที่แนนอน
และเปนการรับฝากเงินที่
ดําเนินการเปนปกติทุกวัน และไดจากแหลงที่มิใชสถาบันการเงิน ซึ่งไมรวมธนาคารกลาง
6411 64110 ธนาคารกลาง ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การจัดการและการนําเงินตราของประเทศออกใช
− การติดตามและควบคุมปริมาณเงินหมุนเวียนทั้งหมดภายในประเทศ
− การรับฝากเงินที่ใชเพื่อการหักบัญชีและโอนเงินระหวางสถาบันการเงิน
− การกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของธนาคาร
− การถือเงินสํารองของประเทศ
− ทําหนาที่เปนนายธนาคารของรัฐบาล

174/

บริษัทโฮลดิ้ง (holding company) เปนบริษัทแมที่ถือหุนหรือหลักทรัพยทั้งหมดหรือมีการถือหุนหรือหลักทรัพยที่มากกวา 50 เปอรเซ็นตของบริษัท
อื่น มีวัตถุประสงคเพื่อการควบคุมมากกวาการลงทุน
เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลบริษัทอื่นโดยเฉพาะจัดวาเปนบริษทั ผูถือหุนอยาง
แทจริง สวนบริษัทที่ทําธุรกิจของตนเองพรอมกับดูแลบริษัทอื่นดวยเรียกวา บริษัทผูถือหุนแบบผสม บริษัทผูถือหุนสามารถเขาถือสิทธิในบริษัทอื่น
ที่มีอยูกอนโดยซื้อหุนของบริษัทนั้นหรือตั้งบริษัทใหมและซื้อหุนสวนใหญหรือหุนทั้งหมดของบริษัทใหม (ที่มา: Thai Economics vocabulary,
กระทรวงการคลัง)

175/

ทรัสต (trusts) คือ นิติสัมพันธทางทรัพยสินที่เกิดจากการที่บุคคลที่เรียกวา ผูกอตั้งทรัสตโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไปใหบุคคลที่เรียกวา ทรัสตี เพื่อ
ใหทรัสตีจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของบุคคลอื่นที่เรียกวา ผูรับประโยชน (beneficiary) โดยทรัสตีตองจัดการทรัพยสินตามที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความซื่อสัตยและระมัดระวัง (fiduciary duty และ duty of care) และผูรับประโยชนมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายในกรณีที่ทรัสตีไมปฏิบัติ
ตามที่ไดรับมอบหมาย และมีสิทธิติดตามเอาทรัพยสินคืนจากบุคคลภายนอกที่ไดทรัพยสินของทรัสตไปโดยไมสุจริตและไมเสียคาตอบแทน
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6419

ตัวกลางทางเงินตราอื่นๆ
ในหมูย อยนี้ไดแก การรับฝากเงินและ/หรือสิ่งที่ใชแทนเงินฝาก และการใหสินเชื่อหรือกองทุน
กูยืม โดยที่การใหสินเชื่อสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การกูย ืม การจํานอง บัตรเครดิต ฯลฯ
โดยปกติกิจกรรมดังกลาวจะดําเนินการโดยสถาบันทางเงินตราที่นอกเหนือจากธนาคารกลาง เชน
− ธนาคารพาณิชย
− ธนาคารออมทรัพย
− สหกรณเครดิตยูเนียน
− สถาบันเฉพาะกิจที่ใหสินเชือ
่ เพื่อการซื้อที่อยูอาศัย ซึ่งดําเนินการรับฝากเงินดวย
64191 ธนาคารพาณิชย176/ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− ธนาคารพาณิชยที่รับฝากเงินและ/หรือสิ่งทีใ
่ ชแทนเงินฝาก และการใหสินเชื่อหรือกองทุนกูยืม
ที่ไมไดจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ทั้งที่ดําเนินงานและไมไดดําเนินงานโดยรัฐ รวมถึง
กิจการวิเทศธนกิจ177/
ยกเวน
− ธนาคารพาณิชยเฉพาะกิจที่รบ
ั ฝากเงิน ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 64194
64192 บริษัทเงินทุน ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
178/
− การดําเนินการของบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ซึ่งประกอบธุรกิจเงินทุน179/
64193 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ในกิจกรรมนี้ไดแก
180/
− การดําเนินการของบริษัทเครดิตฟองซิเอร

176/

ธนาคารพาณิชย หมายถึง บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ธนาคารพาณิชยรายยอย ธนาคารพาณิชยที่เปน
บริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศ สาขาของธนาคารตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ตามกฎหมายวาดวย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

177/

กิจการวิเทศธนกิจ หมายถึง ธุรกิจการเงินระหวางประเทศที่ทางการไดอนุญาตใหธนาคารพาณิชยทั้งในและตางประเทศเปดดําเนินการในเดือนมีนาคม
2536 ซึ่งการเปดใหมีกิจการวิเทศธนกิจในประเทศไทยเปนขั้นตอนหนึ่งที่จะพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการเงินในภูมิภาค พรอมทั้งเปนชองทาง
ที่จะพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันการเงินในธุรกิจการเงินระหวางประเทศ รวมทั้งชวยอํานวยความสะดวกและลดคาใชจายของนักธุรกิจไทย
ที่จะกูยืมเงินจากตางประเทศ (ที่มา: ระบบการเงินไทย, ธนาคารแหงประเทศไทย)

178/

การดําเนินกิจการในลักษณะบริษัทเงินทุนหลักทรัพยไมมีแลวในปจจุบัน เนื่องดวยมีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขใหผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่เปนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพยออกจากกัน ลงวันที่ 23 ก.ค. 2541 สาเหตุที่
ยังคงลักษณะบริษทั เงินทุนหลักทรัพยไวในการจัดหมวดยอยหมู ISIC เพื่อประโยชนของขอมูลอนุกรมเวลาในอดีต

179/

ธุรกิจเงินทุน หมายความวา การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว
ซึ่งมิใชการรับฝากเงินหรือรับเงินไวในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใชเช็ค และใชประโยชนจากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เชน ใหสินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงิน
หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด (ที่มา: คํานิยามจากพรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)

180/

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หมายความวา การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจายคืนเมื่อสิน้ ระยะเวลาอันกําหนดไว และใช
ประโยชนจากเงินนั้นอยางหนึ่งอยางใด (ที่มา: คํานิยามจากพรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
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64194 ธนาคารพาณิชยเฉพาะกิจ181/ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− ธนาคารพาณิชยที่รับฝากเงินและ/หรือสิ่งทีใ
่ ชแทนเงินฝาก และการใหสินเชื่อหรือกองทุนกูยืม
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
• ธนาคารอาคารสงเคราะห
• ธนาคารออมสิน
• ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
ยกเวน
− สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีไ
่ มไดรับฝากเงิน ซึ่งจัดตัง้ ขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ไดจัดประเภท
ไวในหมูย อย 6492
− การใหสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยูอาศัย
ที่ดําเนินงานโดยสถาบันที่ไมไดรับฝากเงินเปนกิจกรรม
หลัก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 64923
64195 สหกรณ182/ที่เปนตัวกลางทางการเงิน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− สหกรณที่ทําการรับฝากเงินและ/หรือสิ่งที่ใชแทนเงินฝาก
183/
• สหกรณเครดิตยูเนียน
184/
• สหกรณออมทรัพย
และชุมนุมสหกรณออมทรัพย
181/

ธนาคารเฉพาะกิจ เปนธนาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อชวยใหมีแหลง
เงินทุนกระจายในวงกวางสูหนวยเศรษฐกิจขนาดยอมและครัวเรือนในชนบทที่ไมมีโอกาสเขาถึงระบบสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต
ละแหงไดรับภารกิจตามกฎหมายเฉพาะใหทําหนาที่ตางกันในดานการใหสินเชื่อ เชน สินเชื่อเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และจัดหาที่อยูอาศัย เปน
ตน รวมทั้งรัฐบาลยังตองการใหประชาชนไดรูจักการออมเงินในระบบสถาบันการเงิน และหากประชาชนเดือดรอนทางการเงินก็ใหมีที่พึ่งพา
ทางการเงินที่ใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ลดการพึ่งพาแหลงเงินกูนอกระบบ การดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนอกจากจะสงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแลวยังสะทอนถึงแนวนโยบายของพรรคการเมืองที่บริหารประเทศดวย (ที่มา: บทบาทของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจที่มีตอระบบเศรษฐกิจ, ธนาคารแหงประเทศไทย)

182/

สหกรณ เปนสถาบันการเงินชนิดหนึ่งที่มีสมาชิกเปนบุคคลซึ่งมีอาชีพเดียวกัน/อาศัยอยูในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหสมาชิกรูจัก
การออมทรัพยและใหกูยืมเมื่อเกิดความจําเปน หรือเพื่อกอใหเกิดประโยชนงอกเงย และไดรับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ สามารถ
กูยืมเงินไดเมือ่ เกิดความจําเปนตามหลักการชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน

183/

สหกรณเครดิตยูเนียน เปนสหกรณที่จัดตั้งขึ้นในหมูประชาชนที่อาศัยอยูในวงสัมพันธเดียวกัน เชน ในชุมชน หมูบานหรือตําบล โรงงานหรือบริษัทฯ
โรงเรียนหรือวิทยาลัย ซึ่งบุคคลเหลานี้มีความปรารถนาจะชวยเหลือซึง่ กันและกัน โดยวิธีการนําเงินของตนเองมาสะสมไวเปนกองทุน สมาชิกทุกคน
ตองสะสมเงินตามความสามารถของตนเองเปนประจําและสม่ําเสมอตามที่สหกรณกําหนด ทําใหกองทุนมีเงินมากขึ้น สามารถใหสมาชิกที่มีความ
จําเปน/เดือดรอนทางดานการเงิน กูยืมไปแกปญหาความเดือดรอน พรอมกับการชําระคืนเงินกูของสมาชิกแตละคนจะสะสมเงินของตนไปในคราว
เดียวกันดวย เงินกูก ็จะคอยๆ หมดไป ในขณะที่เงินสะสมก็มีมากขึ้น สหกรณเครดิตยูเนียนจึงเปนสหกรณที่มุงหวังในการใหสมาชิกชวยตนเองและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน บริหารโดยสมาชิกและการทํากิจการทุกอยางเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสมาชิก (ที่มา: กรมสงเสริมสหกรณการเกษตร)

184/

สหกรณออมทรัพย เปนสหกรณที่ตั้งขึ้นจากสมาชิกกลุมที่มีอาชีพเดียวกันและเปนผูมีรายไดประจําแนนอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออม
แหลงเงินทุนหลักของสหกรณออมทรัพยไดจากทุนเรือนหุนซึ่งสมาชิกแตละคนจะตองชําระเงินคาหุนรายเดือน ซึ่งกําหนดจํานวนเงินที่แนนอนตาม
สัดสวนของจํานวนเงินไดของสมาชิกในแตละเดือน โดยใชระบบการหักเงินเดือนแตละเดือน แหลงเงินทุนที่มีความสําคัญลําดับรองลงมาคือ เงิน
ฝากและเงินกูยืมจากแหลงตางๆ (ที่มา: ระบบการเงินไทย, ธนาคารแหงประเทศไทย)

398
สหกรณการเกษตร และชุมนุมสหกรณการเกษตร185/
• กลุมออมทรัพย
− สถาบันการเงินที่เปนตัวกลางทางเงินตราอืน
่ ๆ (ยกเวนธนาคาร) ทําหนาที่รับฝากเงินและ/หรือ
สิ่งที่ใชแทนเงินฝาก และการใหสินเชื่อหรือกองทุนกูย ืม
ยกเวน
− กิจกรรมการเรียกชําระเงินและการประมวลผลธุรกรรมบัตรเครดิต
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 66192
•

หมูใหญ 642 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง
6420

กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง
ในหมูยอยนี้ไดแก กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง คือ หนวยงานที่ถือครองทรัพยสินของกลุมบริษัทยอย
โดยมีกจิ กรรมหลัก คือ การเปนเจาของกลุมบริษัทดังกลาว บริษัทโฮลดิง้ ในหมูยอยนี้ไมไดใหบริการ
ใดๆ กับธุรกิจที่หุนสวนถือครองอยู กลาวคือไมไดทําการบริหารหรือจัดการหนวยงานอื่นๆ
ยกเวน
− การบริหารจัดการบริษัทและวิสาหกิจอยางมีประสิทธิภาพ
การวางแผนและการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธของบริษัท ไดจดั ประเภทไวในหมูยอย 7010
64201 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเปนหลัก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่เขาถือครองทรัพยสินของกลุม
 บริษัทที่ดําเนินงานในธุรกิจการเงิน
เปนหลัก
64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไมไดลงทุนในธุรกิจการเงินเปนหลัก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่เขาถือครองทรัพยสินของกลุม
 บริษัทที่ไมไดดําเนินงานในธุรกิจ
การเงินเปนหลัก เชน
• เกษตร ปาไม และประมง
• ทําเหมืองแรและเหมืองหิน
• การผลิต
• ไฟฟา ประปา และการจัดการของเสีย
• กอสราง

185/

สหกรณการเกษตร เปนสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุมเกษตรกรมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหสมาชิกรูจักการออมทรัพย โดยวิธีรับฝากเงินจาก
สมาชิกทั้งประเภทฝากประจําและออมทรัพย เพื่อจัดหาทุนใหสมาชิกกูยืมนําไปลงทุนประกอบอาชีพและใชจายในครอบครัว โดยคิดดอกเบีย้ ใน
อัตราต่ํา ชวยเหลือในการจัดหาวัสดุอุปกรณการเกษตรและสิ่งของอื่นที่จาํ เปนมาจําหนายแกสมาชิกในราคายุติธรรม ตลอดจนดําเนินการดาน
การตลาด โดยรวบรวมพืชผลและผลิตผลของสมาชิกเพื่อจัดจําหนายใหไดราคาดีและเปนธรรม โดยจะใหบริการสินเชื่อและรับฝากเงินกับสมาชิก
สหกรณโดยตรงเทานั้น (ที่มา: ระบบการเงินไทย, ธนาคารแหงประเทศไทย)
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•
•
•

สารสนเทศและการสื่อสาร
อสังหาริมทรัพย
การคาและธุรกิจการบริการอื่นๆ

หมูใหญ 643 ทรัสต กองทุน และกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่คลายกัน
6430

ทรัสต กองทุน และกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่คลายกัน
ในหมูย อยนี้ไดแก นิติบคุ คลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมหุนหรือสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ (ยกเวน
การจัดการ) ในฐานะตัวแทนของผูถือหุนหรือผูไดรับประโยชน โดยมีพอรตการลงทุนเปนสิ่ง
แสดงถึงลักษณะการลงทุน เชน การกระจายกิจการหรือการลงทุนของธุรกิจ ความเสี่ยง อัตรา
ผลตอบแทน และความผันผวนของราคา ซึ่งไดรับผลตอบแทนเปนดอกเบี้ย เงินปนผล และรายได
จากสินทรัพยอื่นๆ โดยที่ไมมีการทําใหเกิดผลประโยชนหรือรายไดจากการขายบริการ
− กองทุนเปด
− กองทุนปด
− ทรัสต (ทรัพยสินที่ใหตว
ั แทนของผูรับประโยชนบริหารจัดการภายใตขอตกลงที่กําหนดไว)
− กองทุนหนวยลงทุน
ยกเวน
− กองทุนและทรัสตที่มีรายไดจากการขายสินคาหรือบริการ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอยตาม
กิจกรรมหลัก
− กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 6420
64301 กองทุน186/ ในกิจกรรมนี้ไดแก
187/
− กองทุนเปด
188/
− กองทุนปด
− กองทุนหนวยลงทุน

186/

กองทุน คือ นิติบุคคลที่ถูกจัดตั้งขึน้ ในลักษณะที่เปนกองทุนเพื่อถือหลักทรัพยหรือสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ แทนผูถือหุนหรือผูรับผลประโยชน
โดยไมมีการบริหาร กองทุนหลักทรัพยดังกลาวนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองการลงทุนอยางใดอยางหนึ่ง เชน ความหลากหลาย ความเสีย่ ง ผลตอบแทน
และความไมแนนอนของราคา การดําเนินการดังกลาวจะไดรับดอกเบี้ย เงินปนผลและรายไดจากสินทรัพยอื่นๆ แตมีการจางงานนอยมากหรือไมมี
เลยและไมมีรายไดจากการบริการ

187/

กองทุนเปด (open-end fund) คือ กองทุนรวมที่สามารถเพิ่มหรือลดหนวยลงทุนได ไมมีกําหนดอายุโครงการ และบริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน เชน ทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกสองสัปดาห ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกหกเดือน

188/

กองทุนปด (close-ended fund) คือ กองทุนรวมที่มีหนวยลงทุนคงที่ ไมเพิ่มขึ้นและไมลดลง และเปดใหมีการจองซื้อเพียงครัง้ เดียวเมือ่ จัดตั้ง
โครงการ มีกําหนดอายุโครงการแนนอน และบริษัทจัดการไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดอายุโครงการ ผูถ ือหนวยลงทุนไมสามารถไถถอน
หนวยลงทุนกอน ครบกําหนดอายุโครงการได โดยสวนใหญแลว อายุโครงการของกองทุนรวมในประเทศไทย จะมีกําหนด 3 ป 5 ป หรือ 10 ป และ
เพื่อเพิ่มสภาพคลอง ใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําหนวยลงทุนของกองทุนปดไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง (ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย) หรือจัดใหมี ตัวแทนจัดการซื้อขาย (Market maker)
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ยกเวน
− กองทุนบําเหน็จบํานาญ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 65300
− การจัดการกองทุน ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 6630
64302 ทรัสต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− ทรัสต เปนทรัพยสินที่ใหตัวแทนของผูรับประโยชนบริหารจัดการภายใตขอตกลงทีก
่ ําหนดไว
ยกเวน
− การจัดการทรัสต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 66199
64309 กิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่คลายกับทรัสตและกองทุน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− ตัวลางทางการเงินอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ที่ดา
ํ เนินการคลายทรัสตหรือกองทุน
หมูใหญ 649 กิจกรรมบริการทางการเงินอืน่ ๆ (ยกเวนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ)
ในหมูใ หญนไี้ ดแก กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมที่ดําเนินงานโดย
ตัวกลางทางเงินตรา
ยกเวน
− กิจกรรมการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 65
6491

สัญญาเชาทางการเงิน
ในหมูย อยนี้ไดแก สัญญาเชาทางการเงิน เปนสัญญาเชาทรัพยสินทีม่ ีระยะเวลาการเชาตลอดอายุ
การใชงานของทรัพยสินนั้น และผูเชาไดรับประโยชนจากการใชทรัพยสิน และรับความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับการเปนเจาของทรัพยสินนั้น
เมื่อสัญญาการเชาสิ้นสุดลงทรัพยสินนั้นจะถูกโอน
กรรมสิทธิ์หรือไมก็ได สัญญาเชานี้รวมถึงตนทุนทั้งหมดหรือแทบทั้งหมด และดอกเบี้ย
สัญญาเชาทางการเงิน มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยแตเปนการใหสินเชื่อใน
รูปของทรัพยสิน (แทนที่จะใหเปนเงิน) โดยผูเชา (Lessee) จะเปนผูเลือกชนิดสินคา รูปแบบ รวมทั้ง
ผูจําหนายเอง แลวแจงใหผใู หเชา (Lessor) เปนผูซื้อทรัพยสินดังกลาวเพื่อนํามาใหผูเชาเชา สัญญา
ประเภทนี้มักกําหนดเงื่อนไขวาผูเชามีสิทธิ์เลือกที่จะซื้อทรัพยสินดังกลาวไดเมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลง
และราคาที่ผูใหเชาขายก็มักเปนราคาตามมูลคาในบัญชี ซึ่งมักต่ํากวาราคาตลาด ลักษณะของ
สัญญาเชาทางการเงินจึงเปนการมุงโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชา
ยกเวน
− สัญญาเชาดําเนินงาน (operational leasing) ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 77 ตามชนิดของ
สินคาที่ใหเชา
64911 สัญญาเชาทางการเงินสําหรับยานยนต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการสัญญาเชาทางการเงินสําหรับการใหสินเชื่อเพือ
่ ซื้อยานยนตทั้งชนิดสวนบุคคลและ
เพื่อการพาณิชย เชน รถยนต รถตู รถบรรทุก รถพวง รวมถึงรถจักรยานยนต
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64912 สัญญาเชาทางการเงินสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อการดําเนินธุรกิจ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการสัญญาเชาทางการเงินสําหรับการใหสินเชื่อเพือ
่ ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต
การเกษตร เครือ่ งจักรทีใ่ ชในการกอสราง เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม เครื่องใช
สํานักงาน และเครื่องจักรและอุปกรณเพือ่ การดําเนินธุรกิจอื่นๆ
64913 สัญญาเชาทางการเงินสําหรับสินคาอุปโภค (ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การบริการสัญญาเชาทางการเงินสําหรับการใหสินเชื่อเพือ
่ ซื้อสินคาอุปโภคบริโภคสวนบุคคล
(ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต) สินคาในกลุมนีจ้ ะเปนสินคาที่ใชในครัวเรือนหรือจําเปน
ตอชีวิตประจําวัน เชน เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร ฯลฯ
6492

การใหสินเชื่อประเภทอื่นๆ
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมบริการทางการเงินเพื่อการใหกยู ืมเปนหลักโดยทีไ่ มรับฝากเงิน ซึ่ง
ดําเนินงานโดยสถาบันที่ไมเกีย่ วของกับการเปนตัวกลางทางเงินตรา ที่มีการใหสินเชื่อในรูปแบบตางๆ
เชน การใหกยู ืม การจํานอง บัตรเครดิต เปนตน
ยกเวน
− สัญญาเชาแบบดําเนินงาน ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 77 ตามชนิดของสินคาที่ใหเชา
− กิจกรรมการใหสินเชื่อโดยองคกรสมาชิก ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 9499
64921 การใหสินเชื่อเพื่อการคาและการลงทุน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมบริการทางการเงินเพื่อการใหกูยืมเปนหลัก ที่ดา
ํ เนินงานโดยสถาบันที่ไมเกีย่ วของกับ
การเปนตัวกลางทางเงินตรา ที่มีการใหสนิ เชื่อเพื่อการคาระหวางประเทศและเพื่อการลงทุนใน
อุตสาหกรรม เชน
• ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
ยกเวน
− การใหสินเชื่อเพื่อการคาและการลงทุนในอุตสาหกรรม โดยสถาบันที่เปนตัวกลางทางเงินตรา
ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 6419
64922 การใหสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมบริการทางการเงินเพื่อการใหกูยืมเปนหลัก ที่ดา
ํ เนินงานโดยสถาบันที่ไมเกีย่ วของกับ
การเปนตัวกลางทางเงินตรา ที่มีการใหสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
ยกเวน
− การใหสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยสถาบันที่เปนตัวกลางทางเงินตรา ไดจด
ั ประเภทไว
ในหมูย อย 6419

402
64923 การใหสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยูอาศัย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมบริการทางการเงินเพื่อการใหกูยืมเปนหลัก ที่ดา
ํ เนินงานโดยสถาบันที่ไมเกีย่ วของกับ
การเปนตัวกลางทางเงินตรา ที่มีการใหสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยูอาศัย เชน
• บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
ยกเวน
− การใหสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยูอาศัย โดยสถาบันที่เปนตัวกลางทางเงินตรา
ไดจัดประเภทไว
ในหมูย อย 6419
64924 การบริการบัตรเครดิต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการบัตรเครดิตที่ใหสน
ิ เชื่อโดยสถาบันที่ไมเกีย่ วของกับการเปนตัวกลางทางเงินตราแก
ผูถือบัตรเครดิตเพื่อใชในการซื้อสินคาและบริการ
ยกเวน
− การบริการบัตรเครดิต โดยสถาบันที่เปนตัวกลางทางเงินตรา ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ย 6419
64925 การบริการของโรงรับจํานํา ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การบริการที่ดา
ํ เนินการภายใตพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจโรงรับจํานํา ไดแก
• โรงรับจํานําที่ดําเนินการโดยเอกชน
• โรงรับจํานําที่ดําเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห (เรียกวาสถานธนานุเคราะห)
• โรงรับจํานําที่ดําเนินการโดยเทศบาล (เรียกวาสถานธนานุบาล)
64929 การใหสินเชื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของนายหนาเงินกู
− กิจกรรมการใหกูยืมเงินนอกระบบธนาคาร
− การใหสินเชื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่
6499

กิจกรรมบริการทางการเงินอืน่ ๆ (ยกเวนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ) ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น
64991 การใหเงินทุนนอกเหนือจากการใหกูยืม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมบริการทางการเงิน ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการกระจายเงินทุน ที่นอกเหนือจากการให
กูยืมเงิน เชน
189/
• กิจกรรมแฟคตอริ่ง

189/

กิจกรรมแฟคตอริ่ง คือ การใหบริการทางการเงินที่ดําเนินการโดยสถาบันการเงินที่เรียกวาบริษัทแฟคตอริ่งแกผูขายสินคาหรือบริการ โดยการที่
ผูขายสินคานําลูกหนี้การคาที่ยังไมครบกําหนดชําระเงินไปแลกเปลี่ยนเปนเงินสดในทันทีเพื่อใชหมุนเวียนในกิจการของตน ดวยการโอนสิทธิการ
รับเงินในหนี้การคาที่รอเรียกเก็บเงินและโอนสิทธิ์ในความเปนเจาหนี้ใหกับบริษัทแฟคตอริ่ง พรอมทั้งสงมอบเอกสารหนี้การคาตางๆ เชน ใบกํากับ
สินคา ใบรับวางบิล หรือใบเสร็จรับเงิน เปนการแลกเปลี่ยนใหแกบริษัทแฟคตอริ่ง ซึ่งบริษัทแฟคตอริ่งในฐานะผูรับโอนสิทธิ์จะเรียกเก็บเงินจาก
ลูกหนี้ เพื่อตัดชําระกับเงินที่ผูขายสินคาหรือบริการไดรับลวงหนาไปกอน
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•
•

กิจกรรมการซือ้ ขายสวอบ190/ สิทธิอนุพันธ191/ และเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอื่นๆ
กิจกรรมของบริษัทที่รับซื้อประกันของผูที่ใกลเสียชีวิต

64992 การลงทุนที่เปนกิจกรรมของตนเอง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินกิจกรรมการลงทุนที่เปนของตนเอง เชน
192/
• ธุรกิจเงินรวมลงทุน
193/
• ชมรมนักลงทุน
รวมถึงกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพยที่ลงทุนเปนของตนเอง ซึ่ง
ดําเนินงานผานนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
ยกเวน
− การซื้อขายหลักทรัพยในนามของผูอื่น ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6612
64999 กิจกรรมบริการทางการเงินอืน่ ๆ (ยกเวนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ) ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
194/
− กิจกรรมวาณิชธนกิจ
− กิจกรรมบริการทางการเงินอืน
่ ๆ ยกเวนกิจกรรมการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่

190/

สวอบ (Swap) หมายถึง ขอตกลงหรือสัญญาที่จัดทําขึ้นระหวางคูสัญญาสองฝาย ที่มีความตองการที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพยอางอิง หรือตัวแปร
อางอิงระหวางกันตามจํานวนที่ระบุไวในอนาคต เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของการดําเนินธุรกิจของตน โดยอาจมีสถาบันการเงินทําหนาที่เปน
ตัวกลางในการแลกเปลี่ยน หรือเปนคูสญ
ั ญาอีกดานหนึ่งใหแทนก็ได

191/

สิทธิอนุพันธ (Option) หมายถึง สัญญาที่ผูออกหรือผูขาย (Writer หรือ Seller) ใหสิทธิแก ผูถือหรือผูซื้อ (Holder หรือ Buying) ที่จะซื้อหรือขาย
สินคาอางอิง (Underlying Asset) กับผูออกหรือผูขายตามจํานวนและราคาที่ระบุไว (Exercise Price) ภายในระยะเวลาหรือ ณ วันที่ไดกําหนดไว
สิทธิอนุพันธ สามารถชวยใหนักลงทุนปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากความไมแนนอนของราคาหรือทรัพยตางๆ ซึ่งหากไมมีการปองกัน
แลวจะกอใหเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก (ที่มา: ภารดร วิไลกุล, โครงการจัดทําขอมูลองคความรู งวดที่ 1 : นิยามธุรกิจ: การลงทุน)

192/

ธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital) เปนธุรกิจในการลงทุนระยะยาวซึ่งลงทุนเหมือนเปนหุนสวนกับเจาของกิจการในธุรกิจที่มีศักยภาพในการ
เจริญเติบโตสูง นอกเหนือจากการสนับสนุนทางดานการเงินแลว ผูประกอบกิจการธุรกิจเงินรวมลงทุนยังใหคําปรึกษาทางดานการเงิน อีกทั้งยังชี้
แนวทางตางๆ เพื่อใหธุรกิจนั้นๆ สามารถที่จะเติบโตไดอยางรวดเร็ว เพื่อที่จะไดพรอมที่จะจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพยตางๆ
เนื่องจากการรวมลงทุนระยะยาวดังกลาวเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงในการลงทุนสูง ธุรกิจเงินรวมลงทุนจึงตองการที่จะไดผลตอบแทนการลงทุนที่สูง
ตามความเสี่ยงนั้นๆ โดยมักจะออกจากการลงทุนดังกลาวเมื่อบริษัทที่รวมทุนนั้นๆ ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว เนื่องจาก
การลงทุนดังกลาวเปนการลงทุนแบบหุนสวน ถาเงินรวมลงทุนนั้นๆ ไดผลตอบแทนในอัตราสูง ก็หมายความวาทานเจาของกิจการนั้นๆ จะได
ผลตอบแทนในอัตราที่สูงเชนกัน (ที่มา: สมาคมไทยผูประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน)

193/

ชมรมนักลงทุน (investment Club) คือ กลุมคนเล็กๆ ทีม่ ีความสนใจลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะในหุน และมีความสัมพันธกันทางใดทางหนึ่ง เชน
เพื่อนรวมชั้นเรียนมารวมกันลงทุนโดยการมาพบกันเปนประจํา เพื่อปรึกษาหารือถึงตัวหุนที่นาสนใจลงทุนและลงเงินเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ การ
ทํางานของชมรมนักลงทุนควรมีกฏเกณฑที่แนนอนหรือมีขอบังคับเพื่อใหกิจกรรมตางๆ เชน การดูแลกองทุนใหเปนระบบระเบียบที่เรียบรอยและ
ปลอดภัย (ที่มา: ดร. นิเวศน เหมวชิรวรากร, แผนพัฒนานักลงทุน)

194/

วานิชธนกิจ (Investment Banking) คือ กิจกรรมทางการเงินที่มีไวใชเพื่อการระดมทุนใหแกหนวยธุรกิจตางๆ โดยการเสนอขายตราสารทางการเงิน
หรือหลักทรัพย เชน พันธบัตร หุนกู หุนบุริมสิทธิ์ หุนสามัญ และหนวยลงทุนใหแกประชาชนทั่วไป นับเปนการระดมเงินออมจากประชาชนเพื่อ
นําไปใชลงทุนในธุรกิจโดยตรง (ที่มา: นางสาว วัชรี วองอรุณ, โครงการจัดทําขอมูลองคความรู งวดที่ 1 : นิยามธุรกิจ: การลงทุน)
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ยกเวน
− สัญญาเชาทางการเงิน ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 6491
− การซื้อขาย การบริการสัญญาเชา (ลิสซิ่ง) และการใหเชาอสังหาริมทรัพย
ไดจัดประเภทไว
ในหมวดยอย 68
− กิจกรรมการจัดหาเงินชวยเหลือโดยองคกรสมาชิก ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 9499
หมวดยอย 65 การประกันภัย การประกันภัยตอ และกองทุนบําเหน็จบํานาญ (ยกเวนการประกันสังคมภาคบังคับ)
ในหมวดยอยนี้ไดแก การรับประกันภัยกรมธรรมเงินไดรายป กรมธรรมประกันภัย และเบี้ย
ประกันที่ลงทุนเพื่อกอใหเกิดยอดรวมของสินทรัพยทางการเงินเพื่อนําไปใช เมื่อถูกเรียกรองคาสินไหมทดแทนใน
อนาคต รวมถึงการใหบริการการประกันภัยโดยตรงและการประกันภัยตอ
หมูใหญ 651 การประกันภัย
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การประกันชีวิตและการประกันภัยตอในสวนของการประกันชีวิต ทั้งที่มีและ
ไมมีสวนที่เปนการออม และการประกันวินาศภัย
6511 65110 การประกันชีวติ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การรับประกันชีวิตแบบเงินไดรายป กรมธรรมประกันชีวิต กรมธรรมประกันเงินไดทุพพล
ภาพ และกรมธรรมประกันความตายจากอุบัติเหตุและการสูญเสียอวัยวะ (ทั้งที่มหี รือไมมีสวน
ที่เปนการออม)
6512 65120 การประกันวินาศภัย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหบริการประกันภัยทีน
่ อกเหนือจากการประกันชีวิต
• การประกันภัยอุบัติเหตุและอัคคีภัย
• การประกันสุขภาพ
• การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง
• การประกันภัยทรัพยสิน
• การประกันภัยรถยนต การประกันภัยทางทะเล การประกันภัยการบิน การประกันภัยการ
ขนสง
• การประกันภัยความเสียหายทางการเงิน และการประกันภัยความรับผิด
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หมูใหญ 652 การประกันภัยตอ195/
6520 65200 การประกันภัยตอ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของการรับเสี่ยงภัยทั้งหมดหรือบางสวนของความเสี่ยงที่มีตามที่กําหนดในกรมธรรม
ซึ่งรับประกันภัยโดยผูรับประกันรายอื่น ไดแก การใหบริการประกันภัยภัยตอดานประกัน
ชีวิตและประกันวินาศภัย เชน การประกันภัยตออุบัติเหตุและอัคคีภยั การประกันตอสุขภาพ
การประกันภัยตอทรัพยสิน การประกันภัยตอทางทะเล
หมูใหญ 653 กองทุนบําเหน็จบํานาญ
6530 65300 กองทุนบําเหน็จบํานาญ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− นิติบุคคล
(เชน กองทุน แผนงาน และ/หรือโครงการ) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการดาน
ผลประโยชนเงินไดเมื่อเกษียณอายุแกลูกจางและสมาชิกของผูประกัน รวมถึง แผนเงินบําเหน็จ
บํานาญที่ใหผลประโยชนทดแทนไวแนนอน และแผนสวนบุคคลที่กําหนดผลประโยชนเปน
แบบอัตราเงินสะสม/สมทบของสมาชิก
− แผนผลประโยชนของลูกจาง
− แผนและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
− แผนการเงินเพือ
่ วัยเกษียณอายุ
ยกเวน
− การจัดการกองทุนบําเหน็จบํานาญ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 66302
− การประกันสังคมภาคบังคับ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 84300
หมวดยอย 66 กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการประกันภัย
ในหมวดยอยนี้ไดแก การบริการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการบริการทางการเงินที่ไมใชการบริการ
กับตนเอง การแตกกิจกรรมในหมวดยอยนี้เปนไปตามชนิดของการทําธุรกรรมทางการเงินหรือการใหบริการดาน
กองทุน
หมูใหญ 661 กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงิน (ยกเวนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ)
ในหมูใ หญนไี้ ดแก
การจัดเตรียมสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับการซื้อและการขาย
หลักทรัพย ตราสารสิทธิ์ที่จะซื้อขายหุน พันธบัตร หรือสัญญาซื้อขายสินคา

195/

การประกันภัยตอ (reinsurance) คือ การที่บริษัทประกันภัยโอนสวนหนึ่ง หรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยหนึ่งที่ไดรับประกันภัยเอาไวไปใหบริษัทอื่น
บริษัทที่โอนการเสี่ยงภัยใหบริษัทอื่นเรียกวา บริษัทผูเอาประกันภัยตอ (Ceding Company) และบริษัทที่รับการประกันภัยตอไวเรียกวา บริษัทผูรับ
ประกันภัยตอ (Reinsurer) ในบางกรณีผูรับประกันภัยตอ (Reinsurer) อาจจะโอนภัยสวนที่รับมาไปบริษัทอื่นอีก วิธีการดังกลาวเรียกวา การ
ประกันภัยตอชวง (Retrocession)
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6611

การบริหารงานดานตลาดการเงิน
66111 การบริหารงานตลาดเงินและตลาดทุน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินการดานการบริหารจัดการและสิง
่ อํานวยความสะดวกที่จําเปนตางๆ ในการซื้อขาย
ตราสารหนี้ หลักทรัพย และตราสารทุนอื่นๆ เชน
• ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
196/
• ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
197/
• ตลาดตราสารหนี้
ยกเวน
− กิจกรรมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 66121
66112 การบริหารงานตลาดอนุพันธ198/ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินการดานการบริหารจัดการและสิง
่ อํานวยความสะดวกที่จําเปนตางๆ ในการซื้อขาย
ตราสารอนุพันธ ที่ไมไดดาํ เนินงานโดยรัฐ
199/
• ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (ตสล.)
200/
• บริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX)
ยกเวน
− กิจกรรมนายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขายสินคาลวงหนาและตราสารอนุพน
ั ธ ไดจดั ประเภทไว
ในกิจกรรม 66122

196/

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดตั้งภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย เพื่อเปนตลาดทางเลือกในการระดมทุนระยะยาว
ของธุรกิจ โดยไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2542

197/

ตลาดตราสารหนี้ ( Bond Electronic Exchange : BEX ) จัดตั้งขึ้นภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เพื่อสนับสนุน
การระดมทุนโดยผานตราสารหนี้ของหนวยภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปดทําการซื้อขายอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546

198/

ตลาดอนุพันธ (Derivatives Market) เปนตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนสัญญาที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของกิจการและผูลงทุน
โดยมีสินทรัพยอางอิงเปนจากสินทรัพยทางการเงินที่ออกมาจากตลาดเงินและตลาดทุน ตราสารอนุพันธเปนเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่ง ใน
การปองกันความเสีย่ งอันเนื่องมาจากความไมแนนอนของราคาสินทรัพยอางอิงในอนาคต โดยตราสารอนุพันธแบงออกเปน 4 ประเภท ตาม
ลักษณะของสัญญา คือ 1.ฟอรเวิรด 2.พิวเจอรส 3.ออปชัน่ และ 4.สวอป ปจจุบันประเทศไทยมีตลาดอนุพันธ 2 แหง คือ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
แหงประเทศไทย (AFET) และบริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX) (ที่มา : ชาญณรงค ชัยพัฒน ตราสารอนุพันธ และ SET
50 Index Futures

199/

ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (ตสล.) เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. 2542 สินคาที่
สามารถซื้อขายในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา คือ สินคาเกษตร (พืช ผัก ผลไม ปศุสัตว ประมง ฯลฯ) และสินคาที่แปรรูปจากสินคาเกษตรใน
ปจจุบันตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย เปดใหมีการซื้อขายสินคา 3 ชนิด คือ ยางแผนรมควันชั้น 3 ขาวสาร ขาว 5% และแปงมัน
สําปะหลังชนิดพิเศษ

200/

บริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX) เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 สินคาที่
สามารถซื้อขายในบริษัทตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) คือ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินตราระหวางประเทศ สินคาโภคภัณฑอื่นที่
นอกเหนือจากสินคาเกษตร เชน ทองคํา น้ํามันดิบ สินคาที่เปดซื้อขายเปนอันดับแรกคือ SET 50 Index Futures มีกําหนดเปดซื้อขายในวันแรกคือ
วันที่ 28 เมษายน 2549
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66113 การบริการควบคุมดูแลการบริหารงานตลาดการเงิน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการควบคุมดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของตลาดการเงินและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
• สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)
• สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา (กสล.)
6612

กิจกรรมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและตราสารอนุพนั ธ
66121 กิจกรรมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการซือ
้ ขายหลักทรัพยในตลาดการเงินในนามของผูอื่น เชน ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพย (stock broking) และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
− กิจกรรมนายหนาหนวยลงทุน หุน หนวยลงทุนในกองทุนรวม พันธบัตร
ยกเวน
− การซื้อขายหลักทรัพยดว
 ยตนเอง ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 64992
− การจัดการพอรตการลงทุน โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 66301
66122 กิจกรรมนายหนาซื้อขายตราสารอนุพันธ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการซือ
้ ขายตราสารอนุพันธในนามของผูอื่น
• นายหนาซื้อขายตราสารอนุพันธ
• นายหนาซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
• นายหนาซื้อขายสัญญาลวงหนา
66123 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ที่ดําเนินงานโดยกิจการรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
ยกเวน
− กิจกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทีด
่ ําเนินงานโดยธนาคารที่รับฝากเงิน ไดจัดประเภท
ไวในหมูใ หญ 641

6619

กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการบริการทางการเงิน
66191 การบริการใหคําปรึกษาทางการเงิน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการใหคําปรึกษาดานการเงินและการลงทุน
− การบริการใหคําปรึกษาดานการควบรวมกิจการ
− การบริการใหคําปรึกษาธุรกิจการเงินและธุรกิจเงินรวมลงทุน
ยกเวน
− การดําเนินกิจกรรมธุรกิจเงินรวมลงทุน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 64992
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−

−

บริการใหคําปรึกษาดานการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
66290
บริการใหคําปรึกษาดานภาษี ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 69200

66192 การประมวลผลและการเรียกชําระเงินสําหรับธุรกรรมทางการเงิน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการประมวลผลและการเรียกชําระเงินสําหรับธุรกรรมทางการเงิน
รวมถึงธุรกรรม
บัตรเครดิต
− กิจกรรมการบริการหักบัญชีตามเช็ค ดราฟ และใบสั่งจายเงินอื่นๆ
− กิจกรรมการบริการระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อการสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย การจัดการเอกสาร
ทางการเงิน และชําระเงินในการซื้อขายหลักทรัพยเพื่ออํานวยความสะดวกของผูลงทุน
ยกเวน
− กิจกรรมการบริการขอมูลเครดิตและบริการจัดอันดับความนาเชื่อถือ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
82912
66193 การบริการดูแลและรักษาหลักทรัพย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการเก็บรักษาใบหลักทรัพย (custody services) รวมถึงการบริการดูแล เก็บรักษาทรัพยสน
ิ
โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
66199 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการใหบริการทางการเงิน ซึง่ มิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การบริการของนายหนาในการจํานองหรือใหกย
ู ืม
− การบริการของผูดูแลผลประโยชน ผูรับมอบหมายอํานาจหรือทรัพยสน
ิ โดยไดรับคาตอบแทน
หรือตามสัญญาจาง (trust services)
ยกเวน
− การประเมินทีเ่ กี่ยวของกับการประกันภัย เชน การประเมินคาสินไหมทดแทน ไดจด
ั ประเภท
ไวในกิจกรรม 66210
− การจัดการกองทุน ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 6630
− การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6820
− การประเมินราคาเพื่อวัตถุประสงคอื่นที่นอกเหนือจากราคาอสังหาริมทรัพยและการประกันภัย
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74909
หมูใหญ 662 กิจกรรมสนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การเปนตัวแทน (เชน นายหนา) ในการขายกรมธรรมเงินไดรายป กรมธรรม
ประกันภัย หรือการจัดหาบริการที่เกี่ยวของกับผลประโยชน การประกันภัย และเงินบําเหน็จบํานาญอื่นๆ ของ
ลูกจาง เชน การเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนและการเจรจากับบุคคลที่สามที่เกี่ยวของ
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6621 66210 การประเมินความเสี่ยงภัยและมูลคาความเสียหาย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การประเมินคาสินไหมทดแทน
• การเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
• การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงภัย
• การประเมินผลและความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงภัย
• การเจรจาตกลงเฉลี่ยคาเสียหายและความสูญเสีย
− การกําหนดคาสินไหมทดแทน
ยกเวน
− การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6820
− การประเมินราคาเพือ
่ วัตถุประสงคอนื่ ที่นอกเหนือจากราคาอสังหาริมทรัพย และการประกันภัย
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74909
− กิจกรรมการสืบสวน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 80300
6622

กิจกรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย (ตัวกลางประกันภัย) ในการขาย
การเจรจา หรือการชักชวน เกีย่ วกับกรมธรรมเงินไดรายปของกรมธรรมประกันภัยและประกันภัยตอ
66221 กิจกรรมของตัวแทนและนายหนาประกันชีวิต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของตัวแทนและนายหนาประกันชีวิตและประกันภัยตอดานประกันชีวิต
66222 กิจกรรมของตัวแทนและนายหนาประกันวินาศภัย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของตัวแทนและนายหนาประกันวินาศภัยและประกันภัยตอดานประกันวินาศภัย

6629 66290 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมที่เกีย
่ วของหรือเกีย่ วเนื่องกับการจัดการดานการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ (ยกเวน การเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน และกิจกรรมของตัวแทนประกันภัย)
• การบริหารจัดการเกี่ยวกับการกูภัย
• การบริการดานคณิตศาสตรประกันภัย
• การบริการใหคําปรึกษาดานการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ยกเวน
− กิจกรรมการกูภ
 ัยทางทะเล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 52229
หมูใหญ 663 การจัดการกองทุน
6630

การจัดการกองทุน
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมการจัดการกองทุน พอรตการลงทุน และกองทุนบําเหน็จบํานาญ โดย
ไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
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66301 การจัดการกองทุนและพอรตการลงทุน (ยกเวนกองทุนบําเหน็จบํานาญ) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการจัดการกองทุนและพอรตการลงทุน โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
• การจัดการกองทุนรวม
• การจัดการกองทุนเพื่อการลงทุนอื่นๆ
ยกเวน
− ทรัสต กองทุน และกิจกรรมทางการเงินอืน
่ ๆ ที่คลายกัน ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 6430
66302 การจัดการกองทุนบําเหน็จบํานาญ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการจัดการกองทุนบําเหน็จบํานาญ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
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หมวดใหญ L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
(หมวดยอย 68)
ในหมวดใหญนี้ไดแก กิจกรรมของผูใหเชา ตัวแทนและ/หรือนายหนา ซึ่งทํากิจกรรมดังนี้ การซื้อ
หรือการขายอสังหาริมทรัพย การใหเชาอสังหาริมทรัพย การบริการอสังหาริมทรัพยอื่นๆ เชน การประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย หรือทําหนาที่เปนผูจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา201/ (escrow agent) ดานอสังหาริมทรัพย
กิจกรรมในหมวดใหญนี้อาจดําเนินการโดยมีอสังหาริมทรัพยเปนของตนเองหรือเชาจากผูอื่นก็ได
และอาจ
ดําเนินการโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง รวมถึงการพัฒนาโครงการกอสรางของตนเองเพื่อใหเชาพื้นที่
หมวดยอย 68 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
หมูใหญ 681 กิจกรรมอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองหรือเชาจากผูอื่น
6810

กิจกรรมอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองหรือเชาจากผูอื่น
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมการซื้อ การขาย การใหเชา และการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ที่เปนของตนเองหรือเชาจากผูอื่น ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานรัฐและเอกชน
68101 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองเพือ่ การอยูอาศัย ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การซื้อและการขายอาคาร/สิ่งปลูกสรางพรอมที่ดินที่เปนของตนเองเพือ
่ การอยูอาศัย
• บานพรอมที่ดน
ิ อาคารที่อยูอ าศัยพรอมทีด่ ิน และที่อยูอาศัยสวนบุคคลภายในอาคาร (ยูนิต)
เชน อพารตเมนตหรือคอนโดมิเนียมสวนบุคคล รวมถึงที่อยูอาศัยที่เคลื่อนที่ได
• ที่ดินเปลาเพื่อการอยูอาศัยทีจ
่ ัดสรรเพื่อขายโดยไมไดมกี ารพัฒนาเพิ่มเติม
ยกเวน
− การพัฒนาโครงการกอสรางเพื่อขาย ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 4100
− การพัฒนาที่ดน
ิ (เชน จัดทําถนนและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม) และจัดสรรแบงขาย ไดจดั
ประเภทไวในกิจกรรม 42909
68102 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซื้อและการขายอาคาร/สิ่งปลูกสรางพรอมที่ดินที่เปนของตนเองที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัย
• โรงงาน อาคาร สํานักงาน ตลาด และโกดังเก็บสินคา

201/

ผูจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (escrow agent) ตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ.2551 หมายถึง “การทําหนาที่
เปนคนกลางเพือ่ ดูแลการชําระหนี้ของคูส ัญญาใหเปนไปตามที่ตกลงกันไวในสัญญาดูแลผลประโยชน โดยกระทําเปนการคาปกติและไดรับคาตอบแทน
หรือคาบริการ” ประกอบดวย นิติบุคคลที่เปนบริษัท จํากัด และบริษัท (มหาชน) จํากัด ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด เชน มีทุนจด
ทะเบียนและชําระแลวตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีหลักประกันที่มีมูลคาตามที่คณะกรรมการกําหนดเปนตน ผูที่จะทําธุรกิจนี้ได
จะตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตามขอเสนอแนะของ “คณะกรรมการกํากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน”
ใบอนุญาตนี้ออกใหครั้งเดียวใชไดตลอดไป ไมตองมีการตออายุใบอนุญาต
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•

•

อาคารซึ่งไมใชที่อยูอาศัย รวมถึง หองแสดงนิทรรศการ หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร
และสิ่งปลูกสรางอเนกประสงคที่ไมใชเพือ่ การอยูอาศัยเปนหลัก
ที่ดินเปลาที่ไมใชเพื่อการอยูอ าศัยที่จัดสรรเพื่อขายโดยไมไดมีการพัฒนาเพิ่มเติม

ยกเวน
− การพัฒนาโครงการกอสรางเพื่อขาย ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 4100
− การพัฒนาที่ดน
ิ (เชน จัดทําถนนและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม) และจัดสรรแบงขาย ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 42909
68103 การใหเชาและการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองหรือเชาจากผูอื่นเพื่อการอยู
อาศัย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการใหเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อการอยูอาศัยโดยเจาของหรือผูเชา
ซึ่งโดยทั่วไปจะอาศัย
อยูเปนรายเดือนหรือรายป
• บาน แฟลต หรืออาคารหองชุด ทั้งที่ตกแตงแลวและยังไมไดตกแตง
• สิ่งปลูกสรางอเนกประสงคทใี่ ชเพื่อการอยูอ
 าศัยเปนหลัก รวมถึงที่อยูอาศัยที่เคลื่อนทีไ่ ด
− การพัฒนาโครงการกอสรางของตนเองเพือ
่ ใหเชาพืน้ ที่เพื่อการอยูอาศัย
ยกเวน
− การดําเนินการเกี่ยวกับโรงแรม โรงแรมหองชุด และที่พก
ั อาศัยที่คลายคลึงกัน ไดจดั ประเภท
ไวในหมูย อย 5510
− การดําเนินการเกี่ยวกับคายพักแรม สถานที่จอดรถพวง และที่พักอาศัยที่คลายคลึงกัน
ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 55200
68104 การใหเชาและการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองหรือเชาจากผูอื่น ที่ไมใชเพื่อ
การอยูอาศัย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการใหเชาอสังหาริมทรัพยที่ไมใชเพือ
่ การอยูอาศัยโดยเจาของหรือผูเชา
• โรงงาน อาคาร สํานักงาน ตลาด และโกดังเก็บสินคา รวมถึงโรงรถ
• อาคารซึ่งไมใชที่อยูอาศัย รวมถึง หองแสดงนิทรรศการ หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร
และสิ่งปลูกสรางอเนกประสงคที่ไมใชเพือ่ การอยูอาศัยเปนหลัก
• ที่ดินเปลาที่ไมใชเพื่อการอยูอ
 าศัยที่จัดสรรใหเชาโดยไมไดมีการพัฒนาเพิ่มเติม
− การพัฒนาโครงการกอสรางของตนเองเพือ
่ ใหเชาพืน้ ทีท่ ี่ไมใชเพื่อการอยูอาศัย
ยกเวน
− การพัฒนาโครงการกอสรางเพื่อขาย ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 4100
− การพัฒนาที่ดน
ิ (เชน จัดทําถนนและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม) และจัดสรรแบงขาย ไดจดั
ประเภทไวในกิจกรรม 42909
− การดําเนินการเกี่ยวกับโรงแรม โรงแรมหองชุด และที่พก
ั อาศัยที่คลายคลึงกัน ไดจดั ประเภท
ไวในหมูย อย 5510
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−

−

การดําเนินการเกี่ยวกับคายพักแรม สถานที่จอดรถพวง และที่พักอาศัยที่คลายคลึงกัน ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 55200
การดําเนินการเกี่ยวกับที่พักอาศัยสําหรับคนงาน หองพักในบาน และที่พักอาศัยอื่นที่คลายคลึงกัน
ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 5590

หมูใหญ 682 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
6820

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง และ
การบริการที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย
68201 กิจรรมของตัวแทนอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของตัวแทน และนายหนาทางดานอสังหาริมทรัพย
− การเปนคนกลางในการซื้อ ขาย และใหเชาอสังหาริมทรัพย โดยไดรบ
ั คาตอบแทนหรือตาม
สัญญาจาง
− กิจกรรมการประเมินราคาและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อ ขาย และใหเชาอสังหาริมทรัพย
− กิจกรรมของผูจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาทางดานอสังหาริมทรัพย (escrow agent)
68202 การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดการทางดานอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง เชน นิติบุคคล
อาคารชุด นิติบุคคลสํานักงาน
ยกเวน
− กิจกรรมดานกฎหมาย ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 69100
− กิจกรรมสนับสนุนการอํานวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 81100
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หมวดใหญ M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค
(หมวดยอย 69 – 75)
ในหมวดใหญนี้ไดแก กิจกรรมการบริการทางวิชาชีพเฉพาะทาง วิทยาศาสตร และเทคนิค ซึ่ง
ตองการความรูความสามารถระดับสูง และใหความรูและทักษะเฉพาะทางแกผูรับบริการ
หมวดยอย 69 กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี
ในหมวดยอยนี้ไดแก การเปนตัวแทนทางกฎหมายในการพิทักษสิทธิประโยชนของคนกลุมหนึ่ง
ซึ่งขัดแยงกับอีกกลุมหนึ่ง โดยไมคํานึงวาผานการพิจารณาของศาลหรือองคการทางกฎหมายอืน่ ๆ หรือภายใต
การควบคุมของบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภาหรือไม เชน การใหคําปรึกษาและการเปนตัวแทนใน
คดีแพง คดีอาญา หรือขอพิพาทดานแรงงาน รวมถึงการเตรียมเอกสารทางกฎหมาย เชน ใบสําคัญกอตั้งบริษัท
สัญญากอตั้งหางหุนสวน หรือเอกสารที่คลายกันทีเ่ กี่ยวของกับการกอตัง้ บริษัท สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ การเตรียม
สัญญา พินัยกรรม ตราสาร ฯลฯ และกิจกรรมอื่นๆ ของเจาพนักงานผูมีอํานาจทําคํารับรองทั้งในทางขอเท็จจริง
และทางกฎหมาย202/ พนักงานเดินหมาย อนุญาโตตุลาการ ผูตรวจสอบ และผูวินิจฉัยที่ไดรับการมอบหมายจากศาล
นอกจากนี้ยังรวมถึงการบริการดานการบัญชีและการทําบัญชี เชน การตรวจสอบบัญชี การเตรียมงบการเงิน และ
การทําบัญชี
หมูใหญ 691 กิจกรรมทางกฎหมาย
6910 69100 กิจกรรมทางกฎหมาย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเปนตัวแทนทางกฎหมายในการพิทักษสิทธิประโยชนของคนกลุมหนึ่งซึ่งขัดแยงกับอีก
กลุมหนึ่ง โดยไมคํานึงวาผานการพิจารณาของศาลหรือองคการทางกฎหมายอืน่ ๆ
หรือ
ภายใตการควบคุมของบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของเนติบณ
ั ฑิตยสภาหรือไม
• การใหคําปรึกษาและการเปนตัวแทนในคดีแพง
• การใหคําปรึกษาและการเปนตัวแทนในคดีอาญา
• การใหคําปรึกษาและการเปนตัวแทนในกรณีการพิพาทดานแรงงาน
− การใหคําปรึกษาแนะนําทัว
่ ไป การจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย
• ใบสําคัญกอตั้งบริษัทจํากัด สัญญากอตัง้ หางหุนสวน หรือเอกสารคลายกันที่ใชในการกอตั้ง
บริษัท
202/

เจาพนักงานอํานาจทําคํารับรองทั้งในทางขอเท็จจริงและทางกฎหมาย (Notary Public) เชน รับรองความถูกตองของลายมือชื่อ รับรองสําเนาเอกสาร
คําพยาน บันทึกคําใหการที่ตองมีการสาบาน หรือเอกสารอื่นๆ ในบางประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) โนตารีพับลิคอาจมีอํานาจ
ในการรับรองนิติกรรมดวย โนตารีในยุโรปมีความสําคัญมาก เพราะสามารถมีอํานาจเทียบเทาศาลในบางเรื่อง และยังเปนเจาพนักงานของรัฐใน
การเก็บเอกสารสําคัญตางๆ กฎหมายโนตารีพับลิกมีใชในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุน สิงคโปร อิตาลี
ออสเตรเลีย ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะสําหรับโนตารี แตสภาทนายความฯ ไดมีความพยายามจัดใหมีบริการในลักษณะเดียวกันที่
เรียกวา Notarial Services Attorney (ที่มา: 356laws, ชองนาง วิพุธานุพงษ)
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สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
• การเตรียมสัญญา พินัยกรรม ตราสาร ฯลฯ
− กิจกรรมอื่นๆ
ของเจาพนักงานผูมีอํานาจทําคํารับรองทั้งในทางขอเท็จจริงและทางกฎหมาย
พนักงานเดินหมาย อนุญาโตตุลาการ ผูตรวจสอบ และผูวินิจฉัยที่ไดรบั การมอบหมายจากศาล
− การใหคําแนะนําเกีย
่ วกับสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย รวมถึงการใหขอมูลขาวสารอื่นๆ ดาน
กฎหมาย
ยกเวน
− กิจกรรมเกีย
่ วกับศาล ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 84232
•

หมูใหญ 692 กิจกรรมการบัญชี การทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษาดานภาษี
6920 69200 กิจกรรมการบัญชี การทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษาดานภาษี ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การบันทึกรายการธุรกรรมทางการคาที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจหรืออื่นๆ
− การเตรียมหรือการตรวจสอบบัญชีการเงิน
− การตรวจสอบบัญชีและรับรองความถูกตอง
− การเตรียมใบคืนภาษีเงินไดสวนบุคคลและนิติบุคคล
− กิจกรรมการใหคําปรึกษาและการเปนตัวแทนดําเนินการดานภาษีใหแกลูกคา
รวมถึงการให
ความชวยเหลือในการวางแผนและการควบคุมภาษี และการเตรียมเอกสารทั้งหมดที่ตองใช
ในทางกฎหมาย
ยกเวน
− การออกแบบและการพัฒนาซอฟทแวรคอมพิวเตอรระบบบัญชี ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
62012
− กิจกรรมการประมวลผลขอมูลและการจัดทําตารางประมวลผลขอมูล
ไดจดั ประเภทไวใน
กิจกรรม 63111
− การใหคําปรึกษาดานการจัดการทางการเงิน เชน การออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี การบริหาร
และควบคุมงบประมาณ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 70202
− การเก็บเงินตามใบเสร็จ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 82911
หมวดยอย 70 กิจกรรมของสํานักงานใหญและการบริการใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือแกธุรกิจและองคกรอื่นๆ ทางดาน
การบริหารจัดการ เชน การวางแผนกลยุทธและองคกร การวางแผนทางการเงินและการจัดทํางบประมาณ การกําหนด
เปาหมายและนโยบายทางการตลาด การกําหนดนโยบาย ภารกิจ และแผนงานดานทรัพยากรมนุษย การจัดตาราง
การผลิต และการจัดทําแผนควบคุม รวมถึงการควบคุมดูแลและบริหารจัดการหนวยอื่นๆ ของบริษัทหรือ
วิสาหกิจเดียวกัน ไดแก กิจกรรมของสํานักงานใหญ
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หมูใหญ 701 กิจกรรมของสํานักงานใหญ
7010 70100 กิจกรรมของสํานักงานใหญ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การควบคุมดูแลและบริหารจัดการหนวยอื่นๆ ของบริษัทหรือวิสาหกิจ รับผิดชอบในการวางแผน
กลยุทธหรือองคกร และตัดสินใจในบทบาทของบริษัทหรือวิสาหกิจ ควบคุมการดําเนินงาน
และจัดการการปฏิบัติงานประจําวันของหนวยที่เกีย่ วของ ประกอบดวยกิจกรรมของ
• สํานักงานใหญ
• สํานักงานบริหารสวนกลาง
• สํานักงานบริหารจัดการประจําภูมิภาค/ทองถิ่น
• สํานักงานบริหารจัดการบริษัทในเครือ/บริษัทยอย/สํานักงานสาขา
ยกเวน
− กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง โดยมิไดดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ไดจด
ั ประเภทไวใน
หมูยอย 6420
หมูใหญ 702 การบริการใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการ
7020

การบริการใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการ
ในหมูย อยนี้ไดแก การใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือในการดําเนินงานแกธุรกิจและองคกร
อื่นๆ เชน การวางแผนกลยุทธและองคกร การตัดสินใจทางการเงิน การกําหนดเปาหมายและ
นโยบายทางการตลาด การกําหนดนโยบาย ภารกิจ และแผนงานดานทรัพยากรมนุษย การจัด
ตารางการผลิต และการจัดทําแผนควบคุม
70201 การบริการใหคําปรึกษาดานการสื่อสารประชาสัมพันธ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือในการดําเนินงานแกธุรกิจและองคกรอื่นๆ ในเรื่อง
การประชาสัมพันธและการสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมการลอบบี้
ยกเวน
− กิจกรรมการโฆษณา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7310
− การวิจย
ั ตลาดและการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 73200
70202 การบริการใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการทางการเงิน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหคําปรึกษา แนะแนว และชวยเหลือในการดําเนินงานเกีย
่ วกับการตัดสินใจดานการเงิน
• การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลอง การกําหนดโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม
• การวิเคราะหโครงการลงทุน
• การบริหารจัดการสินทรัพย
• การออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี การบริหารและควบคุมงบประมาณ
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ยกเวน
− การออกแบบและจัดทํา/พัฒนาซอฟทแวรคอมพิวเตอรสําหรับระบบบัญชี
ไดจดั ประเภทไวใน
กิจกรรม 62012
− กิจกรรมการบัญชี การทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษาดานภาษี ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 69200
70209 การบริการใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือในการดําเนินงานเกีย
่ วกับ
• การจัดการเชิงกลยุทธและกระบวนการธุรกิจ เชน การวางแผนองคกร การรื้อปรับระบบ
ทางธุรกิจ203/ การจัดการความเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
• การจัดการดานการตลาด เชน การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธทางการตลาด การขาย ฯลฯ
• การจัดการทรัพยากรบุคคล เชน การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร
การวางแผนผูส ืบทอดตําแหนง204/ ฯลฯ
• การจัดการดานการผลิต เชน การพัฒนาการผลิต การจัดตารางการผลิต มาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ การประกันคุณภาพ และการจัดการคุณภาพการผลิต รวมถึงระบบการปองกัน
ความปลอดภัยในโรงงาน
• การจัดการดานโลจิสติกส เชน การจัดการระบบสินคาคงคลัง การกระจายและการขนสง
สินคา ฯลฯ
• การจัดการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมและการทองเทีย
่ว
• การจัดการอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− กิจกรรมโลจิสติกส ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 52291
− การใหคําปรึกษาแนะนําและการเปนตัวแทนทางกฎหมาย ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 69100
− กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม และการใหคําปรึกษาโครงการที่เกี่ยวของกับการกอสราง
ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 7110
− กิจกรรมดานปฐพีวิทยาและเศรษฐศาสตรการเกษตร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74909
− การบริการสรรหาผูบริหารระดับสูงหรือใหคําปรึกษาดานสรรหาบุคลากร ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 78109
203/

การรื้อปรับระบบทางธุรกิจ (Business Process Re-engineering: BPR) คือ การคิดทบทวนกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อออกแบบกระบวนการทาง
ธุรกิจใหม ทั้งนี้เพื่อใหธุรกิจดีขึ้นในแงตางๆ เชน คาใชจาย คุณภาพ การบริการ ความรวดเร็วของกระบวนการและอีกหลายๆ ดาน โดยมีหลักสําคัญ
คือ การวิเคราะหและredesign กระบวนงานและกฏระเบียบเกาๆ ในขณะเดียวกันตองเสริมสรางกระบวนการนวัตกรรมใหมๆ โดยการคํานึงถึง
กระบวนงานในภาพรวมขององคกรเปนหลัก แทนที่จะเปนการมองไปที่กระบวนของของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง

204/

การวางแผนผูสืบทอดตําแหนง (succession planning) เปนการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลที่มีความพรอมและเหมาะสม เพื่อเขาสูตําแหนง
ระดับบริหาร (top jobs) ตางๆ ในอนาคต โดยตั้งอยูบนหลักการที่วาความสามารถในการบริหาร สามารถสรางได และองคกรควรเลือกที่จะ “สราง”
มากกวาเลือกที่จะ “เสี่ยง” ตั้งผูบริหารที่ไมทราบวาจะสามารถบริหารไดหรือไม ซึ่งในการ “สราง” จะมุงเนนบุคลากรภายในองคกรเปนหลัก
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หมวดยอย 71 กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะหทางเทคนิค
ในหมวดยอยนี้ไดแก การบริการดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม การทําแบบแปลน การตรวจสอบ
อาคาร การสํารวจ และการทําแผนที่ รวมถึงการบริการทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี และการทดสอบเพื่อการวิเคราะห
ดานอื่นๆ
หมูใหญ 711 กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม และการใหคําปรึกษาดานเทคนิคที่เกี่ยวของ
7110

กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม และการใหคําปรึกษาดานเทคนิคที่เกี่ยวของ
ในหมูย อยนี้ไดแก การบริการดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม การทําแบบแปลน การตรวจสอบ
อาคาร การสํารวจ การทําแผนที่ และบริการที่คลายกัน
71101 กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหคําปรึกษาดานสถาปตยกรรม การวางผังเมือง และภูมิสถาปตยกรรม
• การออกแบบและการทําแบบแปลนอาคาร
• การใหคําปรึกษาเกีย
่ วกับการบํารุงรักษา การปรับปรุง และการซอมสิ่งกอสราง รวมถึง
การประเมินคุณภาพของสิ่งกอสราง
• การพัฒนาโครงการที่เกี่ยวของกับการใชทด
ี่ ิน การคัดเลือกสถานที่ การควบคุมและการใช
ประโยชนระบบถนน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทีด่ ินในมุมมองของการสรางและดูแล
รักษา การพัฒนาเมืองอยางเปนระบบและสอดคลองกัน
• การศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการประเมินคาทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาเมือง
• การวางแผนและออกแบบดานภูมิสถาปตยของสวนสาธารณะและที่ดินที่ใชเพื่อการพาณิชย
เพื่อการอยูอาศัย และเพื่อวัตถุประสงคอื่น ใหมีความสวยงาม
ยกเวน
− กิจกรรมการออกแบบตกแตงภายใน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 74101
− กิจกรรมการดูแลและบํารุงรักษาภูมิทศ
ั น ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 81300
71102 กิจกรรมดานวิศวกรรมและการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการออกแบบและการใหคําปรึกษาดานวิศวกรรมและเทคนิค (ไดแก การประยุกตใช
กฎและหลักการดานวิศวกรรมในการออกแบบเครือ่ งจักร วัสดุ เครือ่ งมือ โครงสราง กระบวนการ
และระบบ) สําหรับ
• โครงการที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมกระบวนการและการผลิตทางอุตสาหกรรม
• โครงการที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลศาสตร วิศวกรรมการจราจร
• โครงการการจัดการน้ํา
• โครงการที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมความปลอดภัย
วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
• กิจกรรมการจัดการโครงการที่เกี่ยวของกับการกอสราง

420
การจัดทําแผนโครงการดานวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ วิศวกรรมสุขาภิบาลและ
การควบคุมมลภาวะทางอากาศ วิศวกรรมระบบเสียง ฯลฯ
− กิจกรรมดานวิศวกรรมแบบบูรณาการสําหรับโครงการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (turnkey)
ยกเวน
− กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองดานวิศวกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 72109
− การออกแบบผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74109
− กิจกรรมการใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74902
− กิจกรรมของนักสํารวจปริมาณงาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74909
−

71103 กิจกรรมดานธรณีฟสิกส ธรณีวิทยา และการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การสํารวจและการใหคําปรึกษาทางธรณีฟสิกส ธรณีวิทยา ธรณีเคมี และทางวิทยาศาสตรอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับสถานที่ของแหลงแร น้ํามัน กาซ และน้าํ บาดาล
− การสํารวจเกีย
่ วกับแผนดินไหว โดยวิธีการวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนทีเ่ กิดจากแผนดินไหว
การวิเคราะหโดยน้ําหนัก การวิเคราะหความเปนแมเหล็ก ฯลฯ
205/
− กิจกรรมการสํารวจตามผิวโคงของโลก
• กิจกรรมการสํารวจที่ดินและการรังวัดปกเขต
• กิจกรรมการสํารวจทางน้ํา
• กิจกรรมการสํารวจใตดิน
• กิจกรรมสารสนเทศเชิงแผนที่และเชิงพืน
้ ที่ (การทําแผนที่)
− การบันทึกภาพถายและการเก็บขอมูลจากดาวเทียม
ยกเวน
− การเจาะทดสอบที่เกี่ยวกับการทําเหมือง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 09100 และ 09900
− การทดสอบและวิเคราะหทางเทคนิค ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 7120
− กิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองดานวิศวกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 72109
− การออกแบบผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74109
− การถายภาพทางอากาศ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74200

205/

การสํารวจจีออเดติกหรือการสํารวจตามผิวโคงของโลก (geodetic surveying) เปนการสํารวจบนสัณฐานอางอิง (reference spheroid) ที่พิจารณาถึง
ผลจากความโคงของผิวโลกเปนผิวสัณฐาน (spheroid) และขนาดของโลกซึ่งเปนการสํารวจที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ ตั้งแต 200 ตารางกิโลเมตร
ขึ้นไป ตองใชการทําหมุดควบคุมหลักทั้งทางราบและทางดิ่ง จึงจําเปนตองวัดปริมาณตางๆ ดวยความถูกตองและความละเอียดสูง นักสํารวจบาง
ทานอาจเรียกงานสํารวจตามผิวโคงของโลกวา การสํารวจบนผิวยีออยด (geoid) หรืองานรังวัดควบคุม

421
หมูใหญ 712 การทดสอบและวิเคราะหทางเทคนิค
7120

การทดสอบและวิเคราะหทางเทคนิค
71201 การทดสอบและวิเคราะหองคประกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทดสอบ การวิเคราะห และการออกใบรับรองผลทางเคมี กายภาพ ชีวภาพ และทาง
วิทยาศาสตรอนื่ ๆ ของวัสดุและผลิตภัณฑทุกชนิด เชน จุลชีวิทยา ชีวเคมี แบคทีเรียวิทยา ฯลฯ
• การทดสอบและการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและชีวภาพของวัสดุ เชน อากาศ น้ํา
ของเสีย (จากชุมชนและอุตสาหกรรม) เชือ้ เพลิง โลหะ ดิน แรธาตุ อาหาร และสารเคมี
• การทดสอบเกีย
่ วกับเสียงและการสั่นสะเทือน
• การทดสอบองคประกอบและความบริสุทธิ์ของแร
• การทดสอบในสาขาสุขอนามัยอาหาร รวมถึงการทดสอบและวิเคราะหผลิตผลและผลิตภัณฑ
เกษตรและอาหาร การทดสอบและควบคุมเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว
• การทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพ เชน ความแข็งแรง ความหนา ความทนทาน ความตึง
ความตานแรงกระแทก ความตานตอความลาและผลกระทบจากอุณหภูมิสูง การแผกัมมันตภาพ
รังสี ฯลฯ ของวัสดุ เชน โลหะ พลาสติก สิ่งทอ แกว คอนกรีต และวัสดุอื่นๆ
• การทดสอบและการวัดดัชนีดานสิ่งแวดลอม เชน มลภาวะทางอากาศและน้ํา ฯลฯ
ยกเวน
− การทดสอบสัตวทดลอง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 75000
− การทดสอบในหองปฏิบัติการทางการแพทย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 86903
71202 การตรวจสภาพยานยนตทางเทคนิค ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การตรวจสภาพยานยนต จักรยานยนต รถโดยสาร รถบรรทุก และยานยนตขนสงทางถนน
อื่นๆ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่บนทองถนนตามกําหนดเวลา (เชน การตรวจสภาพรถยนต
กอนตอทะเบียน) รวมถึงการรับรองผลที่ไดจากการตรวจสอบดังกลาว
ยกเวน
− การบํารุงรักษาและซอมยานยนต ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4520
− การบํารุงรักษาและซอมจักรยานยนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 45405
− การประเมินคาความเสียหาย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 66210
71209 การทดสอบและวิเคราะหทางเทคนิคอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทดสอบและการวิเคราะหคุณลักษณะทางกลและไฟฟาของเครื่องจักร เครื่องยนต ยานยนต
เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องอุปกรณสื่อสาร เครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครือ่ งอุปกรณ
อื่นๆ ที่มีสว นประกอบทางกลและไฟฟารวมอยูด วยกัน เพื่อใหไดผลการประเมินคาประสิทธิภาพ
และการทํางานของวัตถุที่ทดสอบ รวมถึงการรับรองผลที่ไดจากการทดสอบและวิเคราะหดังกลาว
− การทดสอบ การวิเคราะห และการออกใบรับรองผลทางเทคนิคหรือธรรมชาติวิทยาศาสตรอื่นๆ
โดยไมเปลี่ยนแปลงวัตถุที่ทดสอบ

422
การทดสอบสวนประกอบและโครงสรางของเครื่องจักรเพื่อตรวจหาขอบกพรอง โดยใชภาพถาย
รังสี คลื่นแมเหล็ก และอัตราโซนิก ซึ่งการทดสอบเหลานี้จะดําเนินการในสถานที่ตั้งของ
เครื่องจักรนั้นๆ
− การดําเนินการของหองปฏิบัติการตํารวจ
− การทดสอบและวิเคราะหทางเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่
ยกเวน
− การประเมินคาความเสียหาย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 66210
− การตรวจสภาพยานยนตทางเทคนิค ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 71202
− การวิเคราะหและทดสอบทางการแพทย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 86903
−

หมวดยอย 72 การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมการวิจยั และการพัฒนา ซึง่ แบงออกเปน 3 ประเภท
1) การวิจัยพื้นฐาน เปนการศึกษาคนควาในเชิงทฤษฎีหรือเชิงทดลอง เพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับ
สมุหฐานของปรากฏการณและขอเท็จจริงที่สามารถสังเกตได
โดยไมมีจดุ มุงหมายที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใชในทางปฏิบัติ
2) การวิจัยประยุกต เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหมๆ โดยมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย
เบื้องตนที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในทางปฏิบตั ิ
3) การทดลองเชิงพัฒนา เปนการศึกษาอยางมีระบบ โดยนําความรูที่มอี ยูแลวจากการวิจัยและ/
หรือจากประสบการณในการปฏิบัติงาน เพื่อประดิษฐสิ่งใหมๆ ผลิตผลและเครื่องมือใหมๆ
เพื่อสรางกระบวนการ ระบบ และบริการใหมๆ ขึ้น และเพื่อปรับปรุงสิ่งที่ประดิษฐหรือกอตั้ง
ขึ้นแลวใหดีขนึ้
ในหมวดยอยนี้ไดแบงกิจกรรมการวิจยั และการพัฒนาเชิงทดลองเปน 2 กลุม คือ
1) วิทยาศาสตรธรรมชาติและวิศวกรรม
2) สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ยกเวน
− การวิจย
ั ตลาด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 73200
หมูใหญ 721 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองดานวิทยาศาสตรธรรมชาติและวิศวกรรม
7210

การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองดานวิทยาศาสตรธรรมชาติและวิศวกรรม
72101 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การวิจย
ั และการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับคณิตศาสตร คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
− การวิจย
ั และการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตรกายภาพ: ความรอน แสง แมเหล็ก
ไฟฟา ดาราศาสตร ฯลฯ

423
การวิจยั และการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับเคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตรชีวภาพ: การเรง
ปฏิกิริยา การหมัก สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของสัตวและพืช สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ ฯลฯ
− การวิจย
ั และการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลกและสิ่งแวดลอม
− การวิจย
ั และการพัฒนาเชิงทดลองดานวิทยาศาสตรการแพทย: การรักษาโรค สุขอนามัยใน
การปองกันโรค เภสัชศาสตร ฯลฯ
− การวิจัยและการพัฒนาเชิงทดลองดานวิทยาศาสตรการเกษตร: เทคนิคการเกษตร การเพาะปลูก
ผลไม การปาไม การเพาะพันธุ การประมง ฯลฯ
− การวิจย
ั และการพัฒนาเชิงบูรณาการ206/ ที่เนนทางดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ
ยกเวน
− การวิจย
ั และการพัฒนาเชิงทดลองทางดานเทคโนโลยีชีวภาพสุขภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 72102
−

72102 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองดานเทคโนโลยีชีวภาพ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การวิจย
ั และการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับ DNA/RNA จีโนมิกส207/ เภสัชพันธุศาสตร208/ และ
การใชเทคโนโลยี การตรวจพิสูจนพนั ธุกรรม พันธุวศิ วกรรม การหาลําดับ/สังเคราะห/เพิ่ม
ปริมาณ DNA/RNA การวิเคราะหการแสดงออกของแบบแผนของยีน และการใชเทคโนโลยีแอน
ไทเชนส209/
− การวิจย
ั และการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับโปรตีนและโมเลกุล การหาลําดับ/การสังเคราะห/
การทําวิศวกรรมของโปรตีนและเปปไทด (รวมถึงโฮโมนที่เปนสารโมเลกุลใหญ) การพัฒนา
วิธีการนําสงยาโมเลกุลใหญ โปรติโอมิกส210/ การแยกโปรตีนออกมาและทําใหโปรตีนที่แยก
ออกมาบริสุทธิ์ การหาคุณลักษณะของเซลลตัวจับ (cell receptor)
206/

การวิจัยเชิงบูรณาการ (interdisciplinary research) คือ การวิจัยที่มีลักษณะการผสมผสานองคความรูในหลากหลายสาขา เพื่อใหเกิดงานวิจัยที่สามารถ
นําไปประยุกตใชเพือ่ ประโยชนตอการเรียนการสอน และ/หรือการบริการวิชาการสูชุมชน

207/

จีโนมิกส (genomics) เปนการศึกษาดีเอ็นเอทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต ทั้งในสวนที่เปนยีน (coding DNA – เปนตัวกําหนดคุณลักษณะทางพันธุกรรม)
และไมใชยีน (noncoding DNA – เปนตัวกําหนดการทํางานของยีนวาจะเกิดขึ้นเมื่อใดและที่ไหน)

208/

เภสัชพันธุศาสตร (pharmacogenomics) เปนการตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมในหองปฏิบัติการเพื่ออธิบายใหทราบวา เหตุใดความแตกตางทาง
พันธุกรรมของแตละคนสงผลใหเกิดอาการไมพึงประสงคที่แตกตางกันจากฤทธิ์ของตัวยา ซึ่งในตัวยาชนิดเดียวกันที่ใชรักษาอาการปวยในคนหนึ่ง
ไดดี แตกับอีกคนกลับสงผลขางเคียงจนถึงแกชีวิตได ดังนั้นจึงเปนการคัดกรองผูใชยาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการที่ไมพึงประสงคออกจากผูที่ใช
ยาดังกลาวไดโดยไมมีผลขางเคียง เพื่อใหแพทยเลี่ยงไปใชยาอื่นทดแทน

209/

เทคโนโลยีแอนไทเชนส (Antisense Technology) เปนเทคนิคที่ใชในการทําผลไมใหสุกชาลง ทําใหไมเนาเสียระหวางการขนสง

210/

โปรติโอมิกส (proteomics) เปนการศึกษาโครงสรางและการทําหนาที่ของโปรตีนในเซลลตางๆ ภายใตสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน จึงทําใหทราบ
ถึงรายละเอียดของโปรตีนและกลุมของโปรตีนในเซลลนั้นๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาทางการแพทยและเภสัชวิทยา การศึกษาการเรียงตัวของ
โปรตีนในเซลลผูปวยโรคตางๆ เปรียบเทียบกับการศึกษาการเรียงตัวของโปรตีนในคนปกติที่ใชเปน marker เพื่อหาการเรียงตัวของโปรตีนในยีน
ตําแหนงนั้นๆ ที่มีความผิดปกติ ซึ่งอาจเปนแนวโนมที่ทําใหเกิดการผิดปกติหรือเกิดโรคได ดังนั้น proteomics จึงชวยใหแพทยทราบถึงการ
ตอบสนองของเซลลที่มีตอสิ่งเราตางๆ โดยการพิจารณาโครงสราง (ลําดับกรดอะมิโน) ของโปรตีนชนิดตางๆ ที่ผลิตขึ้นในเซลลเปาหมาย ซึ่งหากมี
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เปนอันตราย สามารถชวยพิจารณาหาทางปองกันและรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการใชเอนไซมหรือตัวยับยั้งที่มี
ผลตอการเรียงตัวที่ผิดปกติ เพื่อใชสําหรับการหายารักษาโรคนั้นๆ ในอนาคต และเมื่อสามารถเขาใจเกี่ยวกับ proteome และความสัมพันธของสาร
พันธุกรรมที่อยูในดีเอ็นเอ ยอมมีความเปนไปไดที่จะเขาใจกระบวนการภายในของแตละเซลล และการทํางานของอวัยวะตางๆ
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การวิจยั และการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ211/ การเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อ
(รวมถึงโครงรางเนื้อเยื่อและวิศวกรรมชีวการแพทย) การกระตุนภูมิคมุ กัน/วัคซีน การยาย
ฝากตัวออน
การวิจยั และการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับเทคนิคกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การหมัก
โดยใชถังปฏิกรณชีวภาพ การแปรรูปชีวภาพ กระบวนการไบโอลิชชิ่ง212/ การฟอกขาวและ
การผลิตเยื่อกระดาษทางชีวภาพ การกําจัดซัลเฟอรทางชีวภาพ การบําบัดสารมลพิษทางชีวภาพ
การกรองทางชีวภาพ และการใชพืชเพื่อบําบัดสารพิษ
การวิจยั และการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับยีนและ RNA ที่ใชเปนพาหะ/ตัวนํา ยีนบําบัด213/
และพาหะ/ตัวนําที่เปนไวรัส (viral vectors)
การวิจยั และการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับชีวสารสนเทศ การสรางฐานขอมูลจีโนม214/ ลําดับคูเบส
ของโปรตีน ตัวแบบกระบวนการทางชีวภาพที่ซับซอน รวมถึงชีววิทยาระบบ
การวิจยั และการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับเทคโนโลยีนาโนชีวภาพ การประยุกตใชเครื่องมือ
และกระบวนการผลิตระดับนาโน/ไมโคร เพื่อสรางอุปกรณสําหรับศึกษาระบบชีวภาพและ
การประยุกตใชในระบบนําสงยา การตรวจวินจิ ฉัย ฯลฯ

72109 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การวิจย
ั และการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
− การวิจย
ั และการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีสําหรับไฟฟา
การหลอโลหะ เครื่องจักรกล การคมนาคม เรือ อากาศยาน วิศวกรรมโยธา การกอสราง ฯลฯ
− การวิจย
ั และการพัฒนาเชิงบูรณาการที่เนนทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี

211/

วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (tissue engineering) เปนกระบวนการสรางเนื้อเยื่อ (regeneration of functional tissues) เพื่อทดแทน ซอม หรือปรับปรุงการ
ทํางานของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่สูญเสียหรือบาดเจ็บ ซึ่งโดยปกติจะไมมีการงอกใหมเองในมนุษย ไดแก ผิวหนังแท เสนประสาท กระดูก กระดูกออน
กลามเนื้อหัวใจ เปนตน กระบวนการสรางเนื้อเยื่อตองใชการพัฒนาความรูตางๆสามดานหลัก ไดแก วิศวกรรมของวัสดุ ชีววิทยาของเซลล และ
วิศวกรรมชีวเคมี โดยจะเริ่มจากการพัฒนาชีววัสดุ (วัสดุที่เขากับรางกายไดดี biomaterials) เพื่อทําหนาที่เปนโครงเลี้ยงเซลล (scaffold) ซึ่งสวน
ใหญนิยมใชชีววัสดุจากธรรมชาติ เชน คอลลาเจน เจลาติน ไหมหรือวัสดุสังเคราะหขึ้น เชน PLA PCL โครงเลี้ยงเซลลจะถูกนําไปใชเลี้ยงเซลลที่ถูก
คัดแยก และขยายพันธุใหมีปริมาณมากพอ แลวการชักนําใหเปลี่ยนแปลง (differentiate)ไปเปนเนื้อเยือ่ ที่ตองการอยางสมบูรณและสามารถทํางาน
ไดตามวัตถุประสงค ดวยการควบคุมสภาวะแวดลอมภายนอกในเครื่องปฏิกรณชีวภาพ (Bioreactor) หรือในรางกายสิ่งมีชีวิต (in vivo regeneration)

212/

ไบโอลิชชิ่ง (bioleaching) เปนกระบวนการทางชีววิทยาที่เกิดจากการทํางานของจุลินทรีย ทําใหโลหะที่อยูในสารประกอบที่ไมละลายน้ําละลาย
ออกมา แลวนําเอาสารละลายนี้มาแยกเอาโลหะออก กรรมวิธีการนี้ถูกนํามาใชในการสกัดแรตางๆ เชน ทองแดง ทอง ยูเรเนียม สังกะสี แคดเมียม
โคบอล นิกเกิล และอื่นๆ นอกจากนี้ยังใชวิธีกระบวนการ bioleaching ในการละลายคารบอเนตออกจากหินน้ํามันกอนที่จะนําไปสกัดเอาน้ํามัน
ออกมาเปนตน

213/

ยีนบําบัด (gene therapy) หมายถึง การรักษาโรค หรือ ความผิดปกติทางพันธุกรรม โดยการผาตัดเปลี่ยนยีน ถายยีนที่ปกติเขาไปแทนที่ หรือใสยีนที่
ปกติเขาไปโดยไมตองตัดเอายีนที่ผิดปกติออก

214/

จีโนม (genome) คือ มวลสารพันธุกรรมทั้งหมดที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางปกติของสิ่งมีชีวิต ซึ่งในกรณีของสิ่งมีชีวิตชั้นสูง จีโนมก็คือ ชุดของ
DNA ทั้งหมดที่บรรจุอยูในนิวเคลียสของทุก ๆ เซลลนั่นเอง

425
หมูใหญ 722 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
7220 72200 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การวิจย
ั และพัฒนาเชิงทดลองดานสังคมศาสตร
• การวิจย
ั และพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรและธุรกิจ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร สถิติ
การจัดการธุรกิจ การเงิน ฯลฯ
• การวิจย
ั และพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับจิตวิทยา
• การวิจย
ั และพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับกฎหมาย: กฎหมายมหาชน กฎหมายแพง ฯลฯ
− การวิจย
ั และพัฒนาเชิงทดลองดานมนุษยศาสตร
• การวิจย
ั และพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรม ภาษาและวรรณกรรมโบราณ
และสมัยใหม
• การวิจย
ั และพัฒนาเชิงทดลองเกีย่ วกับประวัติศาสตร ปรัชญา ศิลปะ ศาสนา เทววิทยา ฯลฯ
− การวิจย
ั และพัฒนาเชิงบูรณาการที่เนนทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ยกเวน
− การวิจย
ั ตลาด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 73200
หมวดยอย 73 การโฆษณาและการวิจัยตลาด
ในหมวดยอยนี้ไดแก การสรางสรรคงานโฆษณาและการกําหนดรูปแบบงานโฆษณาในนิตยสาร
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ รวมถึงการออกแบบโครงสรางและสถานที่จดั แสดงโฆษณา
หมูใหญ 731 การโฆษณา
7310

การโฆษณา
ในหมูย อยนี้ไดแก การใหบริการดานการโฆษณาครบวงจร (ที่ดําเนินการโดยบุคลากรในองคกร
ของตนเองหรือจางเหมาชวงจากภายนอก) รวมถึงการใหคําปรึกษา การสรางสรรคงานโฆษณา
การผลิตวัสดุเพื่อการโฆษณา215/ การวางแผนและการจัดซือ้ สื่อ
73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การวางแผน สรางสรรค และกําหนดรูปแบบงานโฆษณา เชน
• การเลือกสื่อที่ตองการใช เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต และ
สื่ออื่นๆ
• การออกแบบงานโฆษณาและรูปแบบการนําเสนอ เชน แผนปายโฆษณา แผนปายปด
ประกาศ การตกแตงตูโชวหนาราน การออกแบบหองแสดงสินคา การติดปายโฆษณาบน

215/

วัสดุเพื่อการโฆษณา คือ เอกสาร สิ่งพิมพทุกชนิด ที่พิมพลงบนกระดาษ ผา พลาสติก แผนโลหะ แทงหิน ไม ละอองน้ํา
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รถยนตและรถโดยสาร การโฆษณาทางอากาศ การแจกหรือการจัดสงวัสดุโฆษณาหรือ
สินคาตัวอยาง ฯลฯ
• การเขียนเคาโครงเรื่องและคําโฆษณา
− การสงเสริมการตลาดและการบริการโฆษณาอื่นๆ เพื่อดึงดูดและรักษากลุมลูกคา
• การสงเสริมผลิตภัณฑ
• การตลาด ณ จุดขาย เชน การสาธิตสินคา ณ จุดขาย
• การโฆษณาทางไปรษณีย
• การใหคําปรึกษาดานการตลาดสําหรับงานโฆษณา
ยกเวน
− การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรวัสดุโฆษณา ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 5819
− กิจกรรมการผลิตขอความ/ขาวสารเชิงพาณิชยสําหรับวิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร
ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 5911
− การวิจย
ั ตลาด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 73200
− กิจกรรมของนักออกแบบงานกราฟก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74109
− การถายภาพโฆษณา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74200
− ผูจัดการประชุมและงานแสดงสินคา ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 8230
73102 กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การขายหรือการใหเชาเวลาและพื้นที่สําหรับโฆษณาชักชวนทางวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต
ปายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออื่นๆ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ยกเวน
− การขายหรือใหเชาเวลาหรือพื้นที่โฆษณา โดยเจาของเวลาหรือพืน
้ ที่โฆษณา (สํานักพิมพ รายการ
วิทยุ สถานีโทรทัศน ฯลฯ) ไดจัดประเภทไวในหมูย อยตามชนิดของกิจกรรม
− กิจกรรมประชาสัมพันธ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 70201
หมูใหญ 732 การวิจัยตลาดและการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
7320 73200 การวิจัยตลาดและการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การสํารวจศักยภาพของตลาด การแขงขันในตลาด การยอมรับและความคุนเคยที่มีตอผลิตภัณฑ
และพฤติกรรมในการซื้อของผูบริโภค เพื่อประโยชนในการสงเสริมการขายและการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม รวมถึงการวิเคราะหทางสถิติถึงผลการวิจัยนั้นๆ
− การสํารวจที่ออกแบบเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกีย
่ วกับประเด็นทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ รวมถึงการวิเคราะหทางสถิติของผลการสํารวจนั้นๆ
ยกเวน
− กิจกรรมการโฆษณา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7310
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หมวดยอย 74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิคอื่นๆ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การใหบริการดานวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค (ยกเวน กิจกรรมดาน
กฎหมายและการบัญชี กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม การทดสอบและการวิเคราะหทางเทคนิค กิจกรรม
ดานการจัดการและการใหคําปรึกษาดานการจัดการ กิจกรรมการวิจยั และการพัฒนา และกิจกรรมการโฆษณา)
หมูใหญ 741 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะดาน
7410

กิจกรรมการออกแบบเฉพาะดาน
74101 กิจกรรมการออกแบบตกแตงภายใน ในกิจกรรมนี้ไดแก
216/
− การวางแผนและการออกแบบพื้นที่ภายในตามความตองการทางกายภาพ ทางสุนทรียภาพ
และประโยชนใชสอยของลูกคา
− การรางแบบการตกแตงภายใน รวมถึงการตกแตงหนารานและตูโชว
− กิจกรรมของมัณฑนากร
ยกเวน
− การออกแบบดานสถาปตยกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 71101
74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะดานอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การออกแบบผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม
เชน การออกแบบและการกําหนดคุณสมบัติที่
สรางสรรคและพัฒนาใหเหมาะสมกับการใชงาน มูลคา และภาพลักษณของผลิตภัณฑ รวมถึง
การกําหนดวัตถุดิบ โครงสราง กลไก รูปทรง สี และการตกแตงพืน้ ผิวของผลิตภัณฑ โดย
พิจารณาจากคุณลักษณะและความตองการของลูกคา ความปลอดภัย ความตองการของตลาด
และความสามารถในการผลิต การจัดจําหนาย การใช และการดูแลรักษา
− การออกแบบแฟชั่นที่เกี่ยวกับสิ่งทอ เครื่องแตงกาย รองเทา เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
เฟอรนิเจอร และสินคาแฟชัน่ อื่นๆ รวมถึงสินคาสวนบุคคลหรือสินคาในครัวเรือนอื่นๆ
− การออกแบบบรรจุภัณฑ และการทําแบบจําลอง 3 มิติ
− กิจกรรมของนักออกแบบงานกราฟก (graphic designer)
ยกเวน
− การออกแบบและการเขียนโปรแกรมสําหรับเว็บเพจ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 62011
− การออกแบบดานวิศวกรรม เชน การประยุกตกฎทางกายภาพและหลักการดานวิศวกรรมใน
การออกแบบเครื่องจักร วัสดุ เครื่องมือ โครงสราง กระบวนการ และระบบทางอุตสาหกรรม
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 71102
− การออกแบบกราฟกงานโฆษณา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 73101

216/

ความตองการทางสุนทรียภาพ (aesthetic needs) เปนความตองการในเรื่องของความสวยงาม ความเปนศิลปะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดความสบายใจและความพึงพอใจแกบุคคล การตอบสนองความตองการทางสุนทรียะที่เกี่ยวกับการทํางาน เชน
การจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเปนระเบียบ การจัดทําสวนหยอมเพือ่ ใหที่ทํางานสวยงามรมรื่น เปนตน
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หมูใหญ 742 กิจกรรมการถายภาพ
7420 74200 กิจกรรมการถายภาพ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การถายภาพ
• การถายภาพเพื่อทําหนังสือเดินทาง ภาพนักเรียน/นักศึกษา ภาพแตงงาน
• การถายภาพเพื่อการพาณิชย โฆษณา แฟชั่น อสังหาริมทรัพย หรือเพื่อการทองเที่ยว
• การถายภาพทางอากาศ
• การถายวีดิทัศนเหตุการณตางๆ เชน งานแตงงาน การประชุม ฯลฯ
− การดําเนินงานเกี่ยวกับฟลม
• การลาง การอัด และการขยาย ทั้งจากฟลมภาพถายและฟลมภาพยนตร
• หองปฏิบัติการลาง อัด และขยายภาพ
• รานถายภาพดวนภายใน 1 ชัว
่ โมง (ที่ไมใชสวนหนึ่งของรานขายกลอง)
• การอัดฟลมสไลด
• การอัดสําเนาและซอมหรือตกแตงภาพถาย
− กิจกรรมชางภาพสื่อมวลชนอิสระ
− การแปลงภาพและเอกสารใหอยูในรูปของไมโครฟลม
ยกเวน
− การลางฟลมภาพยนตรที่ตอเนื่องกับอุตสาหกรรมภาพยนตรและโทรทัศน
ไดจดั ประเภทไว
ในกิจกรรม 59129
− กิจกรรมสารสนเทศเชิงแผนที่และเชิงพืน
้ ที่ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 71103
หมูใหญ 749 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
7490

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ในหมูยอยนี้ไดแก กิจกรรมการบริการประเภทตางๆ ซึ่งโดยทั่วไปใหบริการแกลูกคาในเชิงพาณิชย
ที่ตองใชทักษะทางดานวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค
74901 กิจกรรมการแปลและลาม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการแปลเอกสาร
− การดําเนินการของลาม
74902 การบริการใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การประเมิน ตรวจสอบ และฟนฟูสิ่งแวดลอม การประเมินความเสีย
่ งการปนเปอนในสิง่ แวดลอม
ที่มีตอความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน การประเมินผลกระทบดานนิเวศวิทยาและ
เศรษฐกิจของการเปลีย่ นแปลงดานสิ่งแวดลอมจากการกระทําของมนุษยและธรรมชาติ การศึกษา
และวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนดานสิ่งแวดลอม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจทํา
โครงการตางๆ รวมถึงการวิเคราะหถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
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การใหคําปรึกษาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การใหขอมูลขาวสาร คําปรึกษา หรือ
คําแนะนําเกีย่ วกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการพัฒนาและการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
(ที่ดิน ปาไม ของเสียจากรางกาย แหลงกาซ แหลงน้ํามัน และแหลงแร ประชากรสัตวปาและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ)
− การใหคําปรึกษาดานการพัฒนานโยบายสิ่งแวดลอม การใหคําแนะนําแกสถาบันของรัฐหรือ
เอกชนในการออกแบบ การพัฒนา และการนําพระราชบัญญัติ กฎ ขอบังคับ มาตรฐาน หรือ
แนวทางปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมไปใช
− การใหคําปรึกษาอื่นๆ ดานสิง่ แวดลอม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− กิจกรรมการใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7020
− กิจกรรมการใหคําปรึกษาดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 7110
−

74909 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− กิจกรรมของตัวแทน/นายหนาทางธุรกิจ เชน การดําเนินการเกีย
่ วกับการซื้อและขายธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงการดําเนินการทางดานวิชาชีพ (ยกเวนการเปนตัวแทน/
นายหนาทางดานอสังหาริมทรัพยและการประกันภัย)
− กิจกรรมนายหนาทางดานสิทธิบัตร (การดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อและขายสิทธิบัตร)
− กิจกรรมการประเมินราคาโบราณวัตถุ เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ฯลฯ (ยกเวนการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยและการประกันภัย)
217/
− กิจกรรมของนักสํารวจปริมาณงาน
− กิจกรรมการพยากรณอากาศ
− กิจกรรมการใหคําปรึกษาอืน
่ ๆ (ยกเวนดานการเงินและการลงทุน ดานสถาปตยกรรมและ
วิศวกรรม และดานการจัดการ) เชน ดานการรักษาความปลอดภัย ดานปฐพีวิทยาและ
เศรษฐศาสตรการเกษตร ดานคณิตศาสตรและสถิติ และดานวิทยาศาสตรและเทคนิคอื่นๆ
− กิจกรรมการตรวจสอบใบเสร็จและการแจงอัตราคาขนสง
− กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนายหนาและตัวแทนในนามของบุคคล ที่เกี่ยวของกับการวาจางใน
การผลิตภาพยนตร ละคร หรือการบันเทิงอืน่ ๆ หรือการกีฬา เชน บริษทั โมเดลลิ่ง
− กิจกรรมการจัดรูปแบบหนังสือ การแสดง งานศิลปะ ภาพถาย ฯลฯ ใหกบ
ั ผูจัดพิมพ
จําหนายหรือเผยแพรและผูผลิต ฯลฯ

217/

นักสํารวจปริมาณงาน (quantity surveyor) เปนผูวิเคราะหรายละเอียดและทํารายการวัสดุ อุปกรณ แรงงาน และคาใชจายทั้งหมดในการกอสราง
รวมทั้งจัดระบบและควบคุมราคางานกอสราง
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ยกเวน
− การขายสงยานยนตทใี่ ชแลวผานการประมูล ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 4510
− กิจกรรมการประมูลทางอินเตอรเน็ต (การขายปลีก) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47912
− กิจกรรมการประมูลโดยไมมร
ี าน (การขายปลีก) ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 47999
− การประเมินทีเ่ กี่ยวของกับการประกันภัย เชน การประเมินคาสินไหมทดแทน ไดจด
ั ประเภท
ไวในกิจกรรม 66210
− กิจกรรมของตัวแทนและนายหนาประกันภัย ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 6622
− กิจกรรมตัวแทน/นายหนาและการประเมินอสังหาริมทรัพย ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 68201
− กิจกรรมการทําบัญชี ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 69200
− การจัดแสดงงานโฆษณาและการออกแบบงานโฆษณาอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 73101
− กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 74109
− การจัดการประชุมและงานแสดงสินคา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8230
− กิจกรรมผูดําเนินการประมูลอิสระ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 82990
− กิจกรรมการสมนาคุณลูกคา เชน แจกคูปองลดราคา สะสมคะแนนแลกของรางวัล ฯลฯ ได
จัดประเภทไวในกิจกรรม 82990
− การใหคําปรึกษาดานสินเชื่อและหนี้สินผูบริโภค ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 88909
− กิจกรรมของนักหนังสือพิมพอิสระ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 90001
หมวดยอย 75 การบริการรักษาสัตว
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมการดูแลและควบคุมสุขภาพของปศุสัตวหรือสัตวเลี้ยง กิจกรรม
เหลานี้ดําเนินการโดยสัตวแพทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว ในขณะตรวจเยี่ยมฟารม คอก หรือบาน ในหอง
ตรวจและหองผาตัด หรือที่ในอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมรถพยาบาลฉุกเฉินสําหรับสัตว
หมูใหญ 750 การบริการรักษาสัตว
7500 75000 การบริการรักษาสัตว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการตรวจวินิจฉัย รักษา ดูแล ควบคุม และฟน
 ฟูสุขภาพของสัตว ที่ดําเนินการโดย
สัตวแพทย ผูชวยสัตวแพทย หรือเจาหนาที่อื่นๆ ที่ชวยในการรักษา ทั้งในโรงพยาบาล คลินิก
ฟารม คอก บาน หรือสถานที่อื่นๆ
− กิจกรรมดานพยาธิวิทยาคลินิกและการวินจ
ิ ฉัยโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสัตว
− กิจกรรมรถพยาบาลฉุกเฉินสําหรับสัตวที่ดาํ เนินการโดยสถานบริการรักษาสัตว
− การทดสอบสัตวทดลอง
ยกเวน
− กิจกรรมที่เกีย
่ วของกับการผสมเทียมสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 01621
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−

−

−

−

กิจกรรมการจัดที่พักพรอมอาหารสําหรับปศุสัตว โดยไมมีการดูแลสุขภาพ ไดจัดประเภทไว
ในกิจกรรม 01629
การบริการตัดขนแกะ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
01629
การบริการทดสอบฝูงสัตว ตอนฝูงสัตว และพาสัตวไปกินหญา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
01629
กิจกรรมการจัดที่พักพรอมอาหารสําหรับสัตวเลี้ยง โดยไมมีบริการดูแลสุขภาพ
ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 96302
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หมวดใหญ N กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
(หมวดยอย 77 – 82)
ในหมวดใหญนี้ไดแก กิจกรรมตางๆ ที่สนับสนุนการดําเนินงานทั่วไปทางธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้
แตกตางจากกิจกรรมในหมวดใหญ M (กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค) เนื่องจากวัตถุประสงค
หลักของกิจกรรมในหมวดใหญนี้ มิใชการถายทอดความรูหรือความเชีย่ วชาญเฉพาะทางเหมือนในหมวดใหญ M
หมวดยอย 77 กิจกรรมการใหเชา
คําวา “กิจกรรมการใหเชา” ในหมวดยอยนี้หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทั้งการใหเชา (rent) และ
สัญญาเชาดําเนินงาน218/ (operation leasing) สินทรัพยทจี่ ับตองไดและที่จับตองไมได219/ รวมถึงสินคาที่จับตอง
ไดประเภทตางๆ เชน รถยนต คอมพิวเตอร สินคาบริโภค เครื่องจักรและอุปกรณทางอุตสาหกรรม ซึ่งลูกคาจะ
ทําการชําระเงินคาเชาเปนครัง้ ๆ ไป
ในหมวดยอยนี้แบงเปน 4 หมูใหญ คือ (1) การใหเชายานยนต (2) การใหเชาอุปกรณเพื่อการกีฬา
และนันทนาการ และของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน (3) การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณอื่นๆ ที่ใชเพื่อ
ดําเนินการทางธุรกิจ รวมถึงเครื่องอุปกรณการขนสงอืน่ ๆ และ (4) สัญญาเชาดําเนินงานผลิตภัณฑที่มีทรัพยสิน
ทางปญญาหรือผลิตภัณฑทคี่ ลายกัน
ยกเวน
− กิจกรรมสัญญาเชาการเงิน (financial leasing) ไดจด
ั ประเภทไวในหมูย อย 6491
− การใหเชาอสังหาริมทรัพย ไดจัดไวในกิจกรรมอสังหาริมทรัพย (หมวดใหญ L)
− การใหเชาเครื่องอุปกรณพรอมผูควบคุม
ไดจัดประเภทตามความเหมาะสมของกิจกรรมที่
ดําเนินการดวยเครื่องอุปกรณนั้นๆ เชน การกอสราง (หมวดใหญ F) การขนสง (หมวดใหญ H)

218/

สัญญาเชาดําเนินงาน (operational leasing) เปนการเชาทรัพยมาเพื่อใชประโยชนเพียงระยะเวลาชวงหนึ่ง เพื่อใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว
เทานั้นโดยมิไดมุงหมายที่จะจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นๆ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชาผูเชาตองสงมอบทรัพยสินนั้นแกผูใหเชา จึงไมมีการ
โอนกรรมสิทธิ์ไปยังผูเชา นอกจากนี้ ผูเชามีสิทธิ์นําทรัพยสินไปใหเชาชวงได และยังมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดได กลาวโดยสรุป
สัญญาเชาชนิดนี้ ก็คือ การเชาทรัพยสนิ ทั่วๆ ไปนั่นเอง

219/

สินทรัพยที่จับตองไมได (Intangible Assets) หมายถึงสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ที่ใชในการดําเนินงานขององคกร และกอใหเกิดประโยชนกับองคกร
แตจะแสดงรายการในงบดุลในหัวขอ “สินทรัพยอื่น” (ตามระบบบัญชีรูปแบบเดิม) ไดแก การสรางภาพลักษณใหเกิดกับสินคาและบริการ (Brand
Image) คุณภาพ (Quality) การสรางความสัมพันธใหเกิดกับลูกคา (Customer Relation Management) สิทธิบัตร (Patent) ลิขสิทธ (Copyrights) และ
การสรางความสัมพันธดานตางๆ เชน พนักงาน ขอมูล ความนึกคิดและจินตนาการ กระบวนการภายในขององคกร วัฒนธรรมขององคกร ทุน
ทางดานความรู (Intellectual Capital) ตลอดจนสรรพกําลังในการสรางสรรคใหเกิดนวัตกรรม (ที่มา: การสรางคุณคาจากสินทรัพยที่จับตองไมได,
นพเกา หอนบุญเหิม, [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://library.rmutt.ac.th/e-Book/Intangible_KC_Issue1.pdf (วันที่คนขอมูล : 23 ก.ค. 2551))
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หมูใหญ 771 การใหเชายานยนต
7710

การใหเชายานยนต
77101 การใหเชายานยนตชนิดนั่งสวนบุคคล รถกระบะ รถตู และรถขนาดเล็กที่คลายกัน ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การใหเชาและสัญญาเชาดําเนินงานเกี่ยวกับยานยนตชนิดนั่งสวนบุคคล รถกระบะ รถตู และ
รถขนาดเล็กที่คลายกัน โดยไมมีผูควบคุม
• รถยนตนั่งสวนบุคคล
• รถเพื่อการพาณิชยประเภทรถตู
• รถกระบะ 1 ตัน รวมถึงรถยนตนั่งที่มีกระบะและรถยนตนั่งกึ่งบรรทุก
• ยานยนตชนิดออฟโรด เชน รถจิ๊ป
• ยานยนตที่ใชในสนามกอลฟ รถเอทีวี (ATV) รถโกคารท
ยกเวน
− การใหเชายานยนตพรอมคนขับ ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 4932
− การใหเชารถบรรทุกพรอมคนขับ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4933
− สัญญาเชาทางการเงิน (financial leasing) ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 6491
− การใหเชารถบรรทุกและยานยนตหนักอื่นๆ โดยไมมผ
ี ูควบคุม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
77109
77109 การใหเชายานยนตชนิดรถบรรทุกและยานยนตหนักอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหเชาและสัญญาเชาดําเนินงานเกี่ยวกับยานยนตชนิดรถบรรทุกและยานยนตอน
ื่ ๆ ซึ่งมิได
จัดประเภทไวในที่อื่น
• ยานยนตหนัก เชน รถบรรทุก รถพวง รถกึ่งพวง
• ยานยนตโดยสารเพื่อการพาณิชย เชน รถบัส รถโรงเรียน
• ยานยนตเพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน รถดับเพลิง รถกวาดถนน รถหุม
 เกราะ รถผสมปูน/
คอนกรีต รถเครนหรือรถบรรทุกติดปนจัน่
ยกเวน
− การใหเชายานยนตพรอมคนขับ ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ย 4932
− การใหเชารถบรรทุกพรอมคนขับ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4933
− สัญญาเชาทางการเงิน (financial leasing) ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 6491
− การใหเชายานยนตชนิดนั่งสวนบุคคล รถกระบะ รถตู และรถขนาดเล็กที่คลายกัน โดยไมมีผู
ควบคุม ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 77101
− การใหเชารถจักรยานยนต รถคาราวาน และรถที่ใชสําหรับพักแรม
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 77301
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หมูใหญ 772 การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน รวมถึงการใหเชาเครื่อง
อุปกรณเพื่อการนันทนาการและการกีฬา และวิดีโอเทป โดยทั่วไปแลว กิจกรรมเหลานี้เปนการใหเชาสินคาใน
ระยะสั้น ถึงแมวาในบางกรณีสินคาเหลานี้อาจจะใหเชาในระยะยาวก็ได
7721 77210 การใหเชาเครื่องอุปกรณเพือ่ การนันทนาการและการกีฬา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหเชาเครื่องอุปกรณเพือ
่ การนันทนาการและการกีฬา
• เรือทัศนาจร เรือสําราญ เรือแคนนู เรือใบ เจ็ทสกี
• รถจักรยาน
• เกาอี้และรมชายหาด
• เครื่องอุปกรณเพื่อการนันทนาการและการกีฬาอื่นๆ
ยกเวน
− การใหเชาวิดีโอเทปและแผนดิสก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 77220
− การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 7729
− การใหเชาเครื่องอุปกรณเพือ
่ การพักผอนและความบันเทิง ที่เปนสวนสําคัญของสถานที่หรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกดานการนันทนาการ ไดจัดประเภทไวในหมูยอ ย 9329
7722 77220 การใหเชาสื่อบันทึกเสียงและภาพ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหเชาวีดิโอเทป แผนเสียง ซีดี ดีวีดี ตลับเกม วีดิโอเกม ฯลฯ ที่ใชเพื่อความบันเทิงใน
ที่พักอาศัย
7729

การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนอื่นๆ
77291 การใหเชาหนังสือ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหเชาหนังสือทุกประเภท เชน วารสาร นิตยสาร นิยาย หนังสือการตูน ฯลฯ
ยกเวน
− การใหเชาหนังสือ วารสาร นิตยสารที่ดําเนินการโดยหองสมุด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
91011
77299 การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรม
นี้ไดแก
− การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนทุกชนิด กับลูกคาในครัวเรือนหรือในงาน
อุตสาหกรรม (ยกเวนเครื่องอุปกรณเพื่อการนันทนาการและการกีฬา)
• สิ่งทอ เครื่องแตงกาย และรองเทา
• เฟอรนิเจอร
เครื่องปน ดินเผาและเครื่องแกว
เครือ่ งครัวและเครือ่ งใชบนโตะอาหาร
เครื่องใช ไฟฟาและของใชในครัวเรือนที่ใชกระแสไฟฟา
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•
•

•
•

เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เครื่องดนตรี และฉาก
เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณสําหรับมือสมัครเลนหรือเพือ่ งานอดิเรก เชน เครือ่ งมือสําหรับ
ซอมบาน
ดอกไมและตนไม
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับใชในครัวเรือน เชน ระบบสเตอริโอ โทรทัศน วิทยุ ฯลฯ

ยกเวน
− การใหเชารถยนต รถบรรทุก รถพวง และยานยนตเพื่อการนันทนาการ โดยไมมีผูควบคุม ได
จัดประเภทไวในหมูย อย 7710
− การใหเชาของใชเพื่อการนันทนาการและการกีฬา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 77210
− การใหเชาวิดีโอเทปและแผนดิสก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 77220
− การใหเชารถจักรยานยนต รถคาราวาน และรถที่ใชสําหรับพักแรม
ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 77301
− การใหเชาเฟอรนิเจอรสํานักงาน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 77306
− การจัดหาผา เครื่องแบบ และสิ่งของตางๆ ที่ดําเนินการโดยกิจการซักรีด ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 96201
หมูใหญ 773 การใหเชาเครื่องจักร อุปกรณ และสินคาที่จับตองไดอื่นๆ
7730

การใหเชาเครื่องจักร อุปกรณ และสินคาที่จับตองไดอื่นๆ
ในหมูยอยนี้ไดแก การใหเชาและสัญญาเชาดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ รวมถึง
สินคาที่จับตองไดอื่นๆ โดยไมมีผูควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปแลวใชเปนสินคาทุนในทางอุตสาหกรรม
77301 การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางบก (ยกเวนยานยนต) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหเชาและสัญญาเชาดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณการขนสงทางบก โดยไมมีผูควบคุม
เชน รถจักรยานยนต รถคาราวาน รถทีใ่ ชสําหรับพักแรม ยานพาหนะที่แลนบนรางรถไฟ ฯลฯ
ยกเวน
− สัญญาเชาทางการเงิน (financial leasing) ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 6491
− การใหเชายานยนต โดยไมมผ
ี ูควบคุม ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 7710
− การใหเชารถจักรยาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 77210
77302 การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงน้ํา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหเชาและสัญญาเชาดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณการขนสงทางน้ํา โดยไมมีผูควบคุม
เชน เรือที่ใชในเชิงพาณิชย ฯลฯ
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ยกเวน
− การบริการใหเชาเรือทัศนาจรหรือเรือสําราญ และเรือขนสงสินคาทางทะเลและตามแนวชายฝง
ทะเลพรอมผูควบคุม ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 50112 และ 50121 ตามลําดับ
− การบริการใหเชาเรือทัศนาจรหรือเรือสําราญ และเรือขนสงสินคาทางน้ําภายในประเทศพรอม
ผูควบคุม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 50212 และ 50221 ตามลําดับ
− การใหเชาเรือเพื่อการนันทนาการและการกีฬา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 77210
77303 การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางอากาศ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหเชาและสัญญาเชาดําเนินงานเกีย
่ วกับเครื่องอุปกรณการขนสงทางอากาศ โดยไมมีผูควบคุม
เชน เครื่องบิน บอลลูนอากาศรอน ฯลฯ
ยกเวน
− การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางอากาศโดยมีผูควบคุม ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 51
77304 การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณทางการเกษตรและการปาไม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหเชาและสัญญาเชาดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณทางการเกษตรและ
การปาไม โดยไมมีผูควบคุม เชน รถแทรกเตอรที่ใชในการเกษตร ฯลฯ
ยกเวน
− การใหเชาเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณทางการเกษตรและการปาไม โดยมีผูควบคุม
ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 01619 และ 02400 ตามลําดับ
77305 การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณในการกอสรางและงานวิศวกรรมโยธา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหเชาและสัญญาเชาดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณในการกอสรางและ
งานวิศวกรรมโยธา โดยไมมีผูควบคุม เชน ปนจั่น นั่งรานและแทนยกพื้นซึ่งไมมีการติดตั้ง
และรื้อถอน ฯลฯ
ยกเวน
− การใหเชาเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณในการกอสรางและงานวิศวกรรมโยธา
โดยมีผูควบคุม
ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 43 ตามประเภทเครื่องอุปกรณที่ใชงาน
77306 การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณสํานักงาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหเชาและสัญญาเชาดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณสํานักงาน
• คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
• เครื่องอัดสําเนา เครื่องพิมพดีด และเครื่องประมวลผลคํา
• เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณทําบัญชี เชน เครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกส เครื่องบันทึก
การรับเงิน
• เฟอรนิเจอรสํานักงาน
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77309 การใหเชาเครื่องจักร อุปกรณ และสินคาที่จบั ตองไดอนื่ ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การใหเชาและสัญญาเชาดําเนินงานเกีย
่ วกับเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภท
ไวในที่อื่น โดยไมมีผูควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปแลวใชเปนสินคาทุนในอุตสาหกรรม
• เครื่องยนตและกังหัน
• เครื่องมือกล
• เครื่องอุปกรณที่ใชในเหมืองแรและแหลงน้ํามัน
• เครื่องอุปกรณวิทยุ โทรทัศน และการสื่อสาร ชนิดใชในการประกอบวิชาชีพ
• เครื่องอุปกรณผลิตภาพยนตร
• เครื่องอุปกรณในการวัดและการควบคุม
• เครื่องจักรที่ใชในทางวิทยาศาสตร ทางพาณิชย และทางอุตสาหกรรมอื่นๆ
− การใหเชาคอนเทนเนอรสําหรับเปนที่พก
ั หรือสํานักงาน
− การใหเชาคอนเทนเนอรสําหรับบรรจุสินคา
− การใหเชาแทนวางของ/พัลเลต
− การใหเชาสัตว เชน ฝูงสัตว มาแขง ฯลฯ
ยกเวน
− การใหเชาและสัญญาเชาดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณทางการเกษตรและ
การปาไม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 77304
− การใหเชาและสัญญาเชาดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณในการกอสรางและ
งานวิศวกรรมโยธา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 77305
− การใหเชาและสัญญาเชาดําเนินงานเกีย
่ วกับเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณสํานักงาน ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 77306
หมูใหญ 774 สัญญาเชาดําเนินงานผลิตภัณฑที่มีทรัพยสินทางปญญาและผลิตภัณฑที่คลายกัน (ยกเวนงานที่มี
ลิขสิทธิ์)
ในหมูใ หญนไี้ ดแก กิจกรรมการอนุญาตใหผูอื่นใชผลิตภัณฑทรัพยสนิ ทางปญญาและผลิตภัณฑที่
คลายกัน โดยมีการจายคาอนุญาตหรือคาธรรมเนียมการใชสิทธิ์ใหกับเจาของผลิตภัณฑ (ผูถือครองทรัพยสิน)
สัญญาเชาดําเนินงานทรัพยสินเหลานี้ทําไดหลายรูปแบบ เชน การอนุญาตใหทําซ้าํ การนําไปใชเปนสวนหนึ่งใน
กระบวนการหรือการผลิตตอไป การดําเนินธุรกิจภายใตแฟรนไชส ฯลฯ โดยที่เจาของปจจุบันอาจจะเปนผูคิดคน
ผลิตภัณฑเหลานี้หรือไมกไ็ ด
7740 77400 สัญญาเชาดําเนินงานผลิตภัณฑท่มี ีทรัพยสินทางปญญาหรือผลิตภัณฑที่คลายกัน (ยกเวนงานที่มี
ลิขสิทธิ์) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− สัญญาเชาดําเนินงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑทรัพยสินทางปญญา (ยกเวนงานที่มีลิขสิทธิ์ เชน เพลง
ภาพยนตร หนังสือ ซอฟตแวร ฯลฯ)
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การไดรับคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชสิทธิ์หรือคาธรรมเนียมผลประโยชนการใชสิทธิ์
• สิทธิบัตร
• เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการบริการ
• ตราสินคา
• สัมปทานการสํารวจและการประเมินแร
• สัญญาแฟรนไชส
ยกเวน
− การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์และการจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพร ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 58
และ 59
− การผลิต การทําสําเนา และการจําหนายงานที่มีลิขสิทธิ์ (หนังสือ ภาพยนตร เพลง หนังสือ
ซอฟตแวร ฯลฯ) ไดจัดประเภทไวในหมวด 58 และ 59
− การใหเชาอสังหาริมทรัพย ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 681
− การใหเชาผลิตภัณฑ (สินทรัพย) ที่จับตองได ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 771, 772 และ 773
− การใหเชาวีดิโอเทปและแผนดิสก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 77220
− การใหเชาหนังสือ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 77291
−

หมวดยอย 78 กิจกรรมการจางงาน
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมการรวบรวมรายการตําแหนงงานวางและทําการพิจารณาหรือวางตัว
ผูสมัครเพื่อจางงาน (โดยบุคคลที่ถูกพิจารณาหรือวางตัวนั้นไมไดเปนลูกจางของบริษทั จัดหางาน) และเปนการจัดหา
คนงานเพื่อเสริมกําลังแรงงานใหกับธุรกิจของลูกคา โดยกําหนดชวงเวลาของการจางงานไวลวงหนา รวมถึงกิจกรรม
การจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหกับผูอื่นโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง กิจกรรมการสรรหา
และบรรจุบุคลากรระดับผูบริหาร และกิจกรรมการเปนตัวแทนคัดเลือกนักแสดง
ยกเวน
− กิจกรรมของตัวแทนศิลปนอิสระ/รายบุคคล ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74909
หมูใหญ 781 กิจกรรมของสํานักงานหรือตัวแทนจัดหางาน
7810

กิจกรรมของสํานักงานหรือตัวแทนจัดหางาน
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมการรวบรวมรายการตําแหนงงานวางและทําการพิจารณาหรือวางตัว
ผูสมัครเพื่อจางงาน (โดยบุคคลที่ถูกพิจารณาหรือวางตัวนั้นไมไดเปนลูกจางของบริษัทจัดหางาน)
78101 กิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร โทรทัศน และการแสดงอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของตัวแทนหรือสํานักงานคัดเลือกนักแสดง เชน ตัวแทนคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร
ยกเวน
− กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนายหนาและตัวแทนในนามของบุคคล ที่เกี่ยวของกับการวาจางใน
การผลิตภาพยนตร ละคร หรือการบันเทิงอืน่ ๆ หรือการกีฬา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74909
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78109 กิจกรรมของสํานักงานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุบุคลากร เชน บุคลากรระดับผูบริหาร ผูจัดการ
เจาหนาทีใ่ นระดับตางๆ
− กิจกรรมของตัวแทนจัดหางานออนไลน
หมู 782

กิจกรรมของสํานักงานหรือตัวแทนจัดหางานชั่วคราว

7820 78200 กิจกรรมของสํานักงานหรือตัวแทนจัดหางานชั่วคราว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินการเกี่ยวกับการบริการสรรหาบุคลากรในสาขาตางๆ (เชน เสมียน พนักงานขาย
นักคอมพิวเตอร นักบัญชี พยาบาล คนขับรถ แมครัว แมบาน พนักงานเสริฟ ฯลฯ) ใหกับ
ลูกคา โดยเปนการจางงานชั่วคราว เพื่อเสริมกําลังแรงงานหรือทดแทนพนักงานทีล่ าพักรอน
ลาคลอด หรือในกรณีที่มีงานมาก ซึ่งพนักงานทีจ่ ดั สงใหนนั้ จะไดรับคาจาง เงินเดือน
สวัสดิการตางๆ จากสํานักงานหรือตัวแทนจัดหางาน จึงถือวาพนักงานเหลานั้นเปนลูกจางของ
สํานักงานหรือตัวแทนจัดหางานชั่วคราว
หมู 783

กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรบุคคลอื่นๆ

7830 78300 กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการดานการจัดหาทรัพยากรบุคคลใหกับหนวยงานของลูกคาในระยะยาว โดยดําเนินการ
ทั้งการสรรหาบุคลากรและการบริหารงานที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะ
ตั้งแตการจางงาน การทํารายการขอมูลของลูกจาง เชน เงินเดือน ภาษี การฝกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การใหผลประโยชนตอบแทน เปนตน ซึ่งการบริการดังกลาวนีจ้ ะดูแลเฉพาะ
ดานการจัดการทรัพยากรบุคคล จะไมครอบคลุมถึงการควบคุมหรือสั่งการในหนาทีก่ ารปฏิบัติงาน
ที่ลูกจางรับผิดชอบ
ยกเวน
− การจัดหาทรัพยากรบุคคลเพือ
่ ทดแทนหรือชวยเสริมกําลังแรงงานชั่วคราวใหกับลูกคา ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 78200
หมวดยอย 79 กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว การจัดนําเที่ยว การบริการสํารอง และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมการขายบริการดานการทองเที่ยว การนําเที่ยว การเดินทาง และ
ที่พักแรมใหกบั ลูกคาที่เปนประชาชนทั่วไปและลูกคาในเชิงพาณิชย และกิจกรรมการจัดนําเที่ยวที่ขายผานตัวแทน
ธุรกิจทองเทีย่ วหรือผูจดั นําเที่ยวเปนผูขายเองโดยตรง เชน ผูจดั นําเทีย่ ว และบริการที่เกีย่ วของกับการทองเทีย่ วอืน่ ๆ
รวมถึงบริการสํารองตางๆ กิจกรรมของมัคคุเทศกและกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว
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หมูใหญ 791 กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจทองเที่ยวและการจัดนําเที่ยว
ในหมูใ หญนไี้ ดแก
กิจกรรมของตัวแทนที่ดําเนินกิจกรรมหลักเกีย่ วกับการขายการบริการดาน
การทองเที่ยว การนําเทีย่ ว การเดินทาง และที่พกั แรมใหกับลูกคาที่เปนประชาชนทั่วไปและลูกคาในเชิงพาณิชย
และกิจกรรมการจัดนําเทีย่ วที่ขายผานตัวแทนธุรกิจทองเที่ยวหรือผูจัดนําเที่ยวเปนผูข ายเองโดยตรง
7911 79110 กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยวทีใ่ หบริการขายและสํารองการเดินทาง ที่พัก ลองเรือ
สําราญ และโปรแกรมนําเทีย่ วใหกับสาธารณชนทั่วไปและลูกคาในเชิงพาณิชย
• ตั๋วเครื่องบิน รถไฟ รถทัวร และการเดินทางอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
• โรงแรม รีสอรท และที่พักอื่นๆ
• โปรแกรมนําเที่ยวสําเร็จรูป (package tour) ทั้งในประเทศและตางประเทศ โปรแกรม
ลองเรือสําราญ ฯลฯ
ยกเวน
− การบริการสํารองอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน ภัตตาคาร การใหเชารถ การเขาชม
สถานที่/เหตุการณตางๆ ความบันเทิง ฯลฯ ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 79909
− กิจกรรมการขายตัว
๋ เขาชมภาพยนตร การกีฬา และเหตุการณเพื่อความเพลิดเพลินและความ
บันเทิงอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 79909
7912 79120 กิจกรรมการจัดนําเที่ยว ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการจัดนําเที่ยวที่ขายผานทางตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว หรือผูจัดนําเที่ยวเปนผูขายเอง
โดยตรง โดยที่การจัดนําเทีย่ วอาจจะรวมถึงกิจกรรมตางๆ เหลานี้เพียงบางสวนหรือทั้งหมด
• การเดินทาง
• ที่พักแรม
• อาหาร
• การเขาชมพิพธ
ิ ภัณฑ สถานที่ทางประวัตศิ าสตรหรือวัฒนธรรม ภาพยนตร ดนตรี หรือ
กีฬา
หมูใหญ 799 กิจกรรมบริการสํารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
7990

กิจกรรมบริการสํารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
79901 กิจกรรมของมัคคุเทศก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการของมัคคุเทศก
ยกเวน
− กิจกรรมของลาม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74901
− กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยวและผูจัดนําเที่ยว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 79110
และ 79120
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79909 กิจกรรมบริการสํารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การบริการสํารองอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน ภัตตาคาร การใหเชารถ การเขาชม
สถานที่/เหตุการณตางๆ ความบันเทิง ฯลฯ
− การบริการสํารองศูนยประชุมและสถานที่จัดแสดงสินคา
220/
− การบริการธุรกิจการจัดสรรแบงเวลาในการเขาใชที่พัก
− กิจกรรมการขายตั๋วเขาชมภาพยนตร กีฬา และเหตุการณเพื่อความเพลิดเพลินและความบันเทิง
อื่นๆ เชน การแสดงละคร คอนเสิรต การแขงขันกีฬา
− การบริการชวยเหลือนักทองเที่ยว เชน การจัดหาขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทองเที่ยวใหกับ
นักทองเที่ยว
− กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
ยกเวน
− กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยวและผูจัดนําเที่ยว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 79110
และ 79120
− การจัดการและการบริหารเกี่ยวกับการประชุมและการสัมมนา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 82301
หมวดยอย 80 การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน
ในหมวดยอยนี้ไดแก การบริการที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย เชน บริการสืบสวนและ
นักสืบ; บริการยามและสายตรวจ; การเก็บและจัดสงเงิน หรือของมีคาอื่นๆ โดยมีบคุ ลากรและเครื่องอุปกรณเพือ่
รักษาทรัพยสนิ ในขณะขนสง; การดําเนินการเกีย่ วกับระบบสัญญาณรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส ที่
เนนเฉพาะที่มกี ารเฝาติดตามและสังเกตการณทางไกลได เชน สัญญาณกันขโมยและสัญญาณแจงอัคคีภัย ซึ่งโดย
สวนใหญมักดําเนินการรวมอยูกับกิจกรรมการขาย ติดตั้ง และซอม แตถาดําเนินงานเฉพาะกิจกรรมการขาย ติดตั้ง
และซอม จะไมไดจัดประเภทไวในหมวดนี้ แตใหจดั ประเภทไวในการขายปลีกหรือการกอสราง ฯลฯ
ยกเวน
− การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
เชน สัญญาณปองกันขโมยและสัญญาณแจงอัคคีภัย
โดยไมมีบริการเฝาติดตาม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43210
− การขายปลีกสัญญาณกันขโมยและสัญญาณแจงอัคคีภัยในรานเฉพาะอยาง
ไดจดั ประเภทไว
ในกิจกรรม 47413
220/

ธุรกิจการจัดสรรแบงเวลาในการเขาใชที่พัก (time-share exchange services) ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว คือ รูปแบบธุรกิจที่บริษัทดานที่พักมี
อสังหาริมทรัพยประเภทหองชุด รีสอรท คอนโดมิเนียม หรือบานพักตากอากาศ โดยนําเอาที่พักดังกลาวมาจัดสรรเวลาเขาใชที่พกั ใหแกลูกคาที่
สมัครเปนสมาชิกในระบบไทมแชรของตน สมาชิกมีสิทธิเขาพัก ณ สถานทีน่ ั้นครั้งละไมต่ํากวา 7 วัน โดยกําหนดวันพักสูงสุดในแตละครั้ง 21 วัน
ทั้งนี้สมาชิกมีวันพักรวม 30 วันตอป ซึ่งอาจแบงเวลาเขาพักไดหลายครั้งตามที่ตองการ ลูกคาที่สมัครเปนสมาชิกจะตองเสียคาสมาชิกตามอัตรา/
ระยะเวลาที่กําหนดและจะมีสิทธิพิเศษเขาพักไดทันทีโดยไมตองเสียคาที่พักอีก นอกจากนั้นสมาชิกยังมีสิทธิไดใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
หรือสันทนาการตางๆ ที่สถานที่พักผอนมีไวใหบริการฟรี หรืออาจเสียคาบริการอีกเล็กนอย เชน บริการเรือยอชท รถโรลสรอยซ สนามกอลฟ สระ
วายน้ํา หองออกกําลังกาย เปนตน (ที่มา: คําศัพทที่ใชในอุตสาหกรรมทองเที่ยว)
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หมูใหญ 801 การบริการรักษาความปลอดภัยสวนบุคคล
8010 80100 การบริการรักษาความปลอดภัยสวนบุคคล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย ไดแก บริการคุมกันและตรวจรักษาการณ
บริการรับและจัดสงเงินหรือของมีคาอื่นๆ โดยมีเจาหนาที่และเครื่องอุปกรณปองกันทรัพยสิน
ขณะขนสง
− การบริการรถหุมเกราะ
− การบริการผูคุมกันสวนบุคคล รวมถึงการฝกสุนัขอารักขา
− การบริการเครื่องจับเท็จ
− การบริการเครื่องพิสูจนลายนิ้วมือ
ยกเวน
− กิจกรรมการรักษาระเบียบและความปลอดภัยของประชาชน เชน ตํารวจ หนวยดับเพลิง ได
จัดประเภทไวในหมูย อย 8423
หมูใหญ 802 การบริการระบบรักษาความปลอดภัย
8020 80200 การบริการระบบรักษาความปลอดภัย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเฝาติดตามแบบทั่วไปและแบบทางไกล ดวยระบบสัญญาณรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส
เชน สัญญาณปองกันขโมยและสัญญาณแจงอัคคีภัย รวมถึงการบํารุงรักษาระบบดังกลาว
− การติดตั้ง ซอม ปรับปรุงใหม และปรับตั้งอุปกรณล็อก ตูนิรภัย และตูร
 ักษาความปลอดภัยชนิด
เชิงกลหรืออิเล็กทรอนิกส โดยที่หนวยที่ดาํ เนินกิจกรรมดังกลาวนี้ อาจดําเนินการขายระบบรักษา
ความปลอดภัย อุปกรณล็อก ตูนิรภัย และตูรักษาความปลอดภัยชนิดเชิงกลหรืออิเล็กทรอนิกส
ดวยก็ได
ยกเวน
− การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เชน สัญญาณปองกันขโมยและสัญญาณแจงอัคคีภัย โดย
ไมมีบริการเฝาติดตาม ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 43210
− การขายปลีกระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณล็อก ตูน
 ิรภัย และตูรกั ษาความปลอดภัยชนิด
เชิงกลหรืออิเล็กทรอนิกส โดยไมมีบริการเฝาติดตาม โดยไมรวมการติดตั้งหรือบํารุงรักษา ได
จัดประเภทไวในกิจกรรม 47599
− การใหคําปรึกษาดานการรักษาความปลอดภัย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74909
− กิจกรรมการรักษาระเบียบและความปลอดภัยของประชาชน ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 8423
− การบริการปมกุญแจ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 95299
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หมูใหญ 803 กิจกรรมการสืบสวน
8030 80300 กิจกรรมการสืบสวน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการสืบสวนและการบริการนักสืบ สําหรับการสืบสวนในคดีอาชญากรรม การลักขโมย
การฉอโกง การโจรกรรม การทุจริต คนหาย ความสัมพันธภายในบาน และการกระทําที่ถกู
กฎหมายหรือผิดกฎหมายอื่นๆ
− กิจกรรมของผูสืบสวนเอกชน ซึ่งสามารถเลือกงานไดอยางอิสระไมขึ้นอยูกับประเภทของลูกคา
หรือวัตถุประสงคในการสืบสวน
ยกเวน
− กิจกรรมการตรวจสอบสถานะทางการเงิน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 82912
หมวดยอย 81 กิจกรรมการบริการสําหรับอาคารและภูมิทศั น
ในหมวดยอยนี้ไดแก การบริการสนับสนุนทั่วไป เชน การจัดหาบริการสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการอํานวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จในสถานที่ของลูกคา การทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร
ทุกประเภท การทําความสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรม การทําความสะอาดรถไฟ รถโดยสาร เครื่องบิน ฯลฯ
การทําความสะอาดภายในรถและเรือบรรทุกสินคา กิจกรรมการฆาเชื้อและการกําจัดแมลง หนู และสิ่งรบกวน
อื่นๆ ในอาคาร เรือ รถไฟ ฯลฯ การลางขวด การกวาดถนน การโกยหิมะและน้าํ แข็งออกจากถนน การจัดหา
บริการดูแลและบํารุงรักษาภูมิทัศน ตลอดจนการใหบริการดังกลาวไปพรอมกับการออกแบบภูมิทัศนและ/หรือ
การกอสราง (เชน การติดตั้ง) ทางเดินเทา กําแพงกันดิน ดาดฟา รั้ว บอน้ํา และโครงสรางที่คลายกัน
หมูใหญ 811 กิจกรรมสนับสนุนการอํานวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ
8110 81100 กิจกรรมสนับสนุนการอํานวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดหาบริการสนับสนุนการดําเนินงานดานการอํานวยความสะดวกแบบรวมหลายบริการใน
สถานที่ของลูกคา เชน การทําความสะอาดทั่วไปภายในอาคาร การดูแลรักษา การกําจัดขยะ
การใหบริการยามและการรักษาความปลอดภัย การตอนรับ การซักรีด และบริการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการอํานวยความสะดวกภายในสถานที่นั้น ซึ่งหนวย
ที่จัดประเภทไวในกิจกรรมนี้ ทําหนาที่จดั หาพนักงานเพือ่ ดําเนินงานเฉพาะกิจกรรมสนับสนุน
เทานั้น โดยไมมีสวนเกีย่ วของหรือรับผิดชอบตอกิจกรรมหลักของลูกคา
ยกเวน
− การใหบริการสนับสนุนเพียงหนึ่งกิจกรรม (เชน บริการทําความสะอาดภายในทัว
่ ไป) หรือทํา
หนาที่เพียงอยางเดียว (เชน การทําความรอน) ไดจัดประเภทไวในหมูยอยตามความเหมาะสม
ของกิจกรรมทีใ่ หบริการ
− การบริการในสวนที่เกีย
่ วของกับกิจกรรมหลักทั้งหมด (ดานการบริหารจัดการและพนักงาน)
ใหกับหนวยงานของลูกคา เชน โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร เหมืองแร ฯลฯ ใหจดั
ประเภทไปตามลักษณะของธุรกิจ/กิจกรรมนั้นๆ
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−

การจัดการและดําเนินงานเกีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร ณ สถานที่ของลูกคา อุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่นๆ ในการประมวลผลขอมูล ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6202
การดําเนินงานของเรือนจํา โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ไดจดั ประเภทไวใน
กิจกรรม 84232

หมูใหญ 812 การบริการทําความสะอาด
ในหมูใหญนี้ไดแก กิจกรรมการทําความสะอาดทั่วไปภายในอาคารทุกประเภท การทําความสะอาด
ภายนอกอาคาร การทําความสะอาดภายในที่ใชความชํานาญเฉพาะดานสําหรับอาคาร หรือการทําความสะอาด
เฉพาะดานอื่นๆ การทําความสะอาดเครือ่ งจักรอุตสาหกรรม การทําความสะอาดรถหรือเรือบรรทุกน้ํามันหรือ
ของเหลวอื่นๆ กิจกรรมการฆาเชื้อและการกําจัดแมลง หนู และสิ่งรบกวนอืน่ ๆ ในอาคาร รวมถึงการลางขวด
การกวาดถนน การโกยหิมะและน้ําแข็งออกจากถนน
ยกเวน
− การบริการควบคุมสัตวศัตรูพืชทางการเกษตร ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01611
− การทําความสะอาดอาคารที่สรางใหมภายหลังจากการกอสราง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43309
− การทําความสะอาดดวยไอน้าํ
การพนทราย และกิจกรรมที่คลายกันสําหรับภายนอกอาคาร
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43909
− การทําความสะอาดพรม เครื่องปูลาด และผามาน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 96201
8121 81210 การบริการทําความสะอาดทัว่ ไปสําหรับอาคาร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําความสะอาดทั่วไปสําหรับอาคารทุกประเภท เชน บาน อพารตเมนต สถาบัน รานคา
สํานักงาน โรงงาน สถานที่ประกอบธุรกิจและวิชาชีพอื่นๆ รวมถึงอาคารที่พักอาศัยอเนกประสงค
ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ สวนใหญแลวเปนการทําความสะอาดภายในอาคาร แตอาจรวมถึงการทํา
ความสะอาดพืน้ ที่ภายนอกทีต่ อเนื่องบางสวน เชน หนาตางหรือทางเดิน ดวยก็ได
ยกเวน
− การทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกอาคารโดยใชกระเชา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 81291
− กิจกรรมการทําความสะอาดภายในที่ใชความชํานาญเฉพาะดาน เชน การทําความสะอาดเตาผิง
เตาหลอม เตาเผาแรงสูง ปลองไฟ หมอไอน้ํา ทอระบายอากาศ ชุดเครื่องไลอากาศเสีย ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 81292
8129

การบริการทําความสะอาดสําหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมการทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกอาคาร การทําความสะอาดภายในที่
ใชความชํานาญเฉพาะดาน เชน ปลองไฟ เตาเผา ฯลฯ การทําความสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรม
การฆาเชื้อและกําจัดแมลง หนู และสัตวรบกวนอืน่ ๆ และกิจกรรมการทําความสะอาดสําหรับอาคาร
และอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน การทําความสะอาดถนน สระวายน้ํา ฯลฯ
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81291 การบริการทําความสะอาดพืน้ ผิวภายนอกอาคาร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การทําความสะอาดพื้นผิวภายนอกอาคาร เชน หนาตาง กระจก ผนังภายนอกอาคารที่ทําจาก
หินออนและวัสดุอื่นๆ โดยใชเครื่องมือหรืออุปกรณประกอบ เชน กระเชา สลิง ฯลฯ
81292 การบริการทําความสะอาดภายในที่ใชความชํานาญเฉพาะดาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการทําความสะอาดโรงพยาบาล
− การบริการทําความสะอาดหองคอมพิวเตอร
− การบริการทําความสะอาดเฉพาะดานสําหรับภาชนะขนาดใหญสําหรับบรรจุน้ําและถังน้ํา ซึ่ง
เปนสวนประกอบของโรงงานอุตสาหกรรมหรืออุปกรณขนสง
− การบริการทําความสะอาดเครื่องจักรทางอุตสาหกรรม
− การบริการทําความสะอาดระบบทอสงความรอนและลม
− การฆาเชื้อวัตถุหรือสถานที่ (หองปฏิบัติการ)
− การบริการทําความสะอาดปลองไฟ เตาผิง เตาหลอม เตาเผาแรงดันสูง หมอไอน้ํา ทอ
ระบายอากาศ ชุดเครื่องไลอากาศเสีย
ยกเวน
− การบริการทําความสะอาดสิง่ ปลูกสรางที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน เลาไก คอกสัตว ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 01629
− การบํารุงรักษาและการติดตั้งระบบทําความรอนจากสวนกลาง
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
33110 และ 43222
− การทําความสะอาดอาคารทีส
่ รางใหมภายหลังจากการกอสราง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
43309
81293 การบริการฆาเชื้อและกําจัด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการฆาเชื้อในที่อยูอาศัยและสิ่งกอสรางอื่นๆ
− การบริการฆาเชื้อในยานพาหนะ เชน รถโดยสาร รถไฟ เรือ เครื่องบิน
− การกําจัดแมลง หนู และสัตวรบกวนอื่นๆ
− การอบความรอนหรือรมยาพัลเลตและภาชนะบรรจุที่ใชแลวที่ทําจากไม เพื่อฆาเชือ
้ ควบคุม
หรือกําจัดแมลงและสัตวศัตรูพืช การบริการรมควันและควบคุมสัตวรบกวน
ยกเวน
− การบริการควบคุมสัตวศัตรูพืชทางการเกษตร ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 01611
− การบริการทําความสะอาดสิง่ ปลูกสรางที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน เลาไก คอกสัตว ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 01629
− การบริการอบและอัดน้ํายาไม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 16102

447
81299 การบริการทําความสะอาดสําหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการทําความสะอาดและบํารุงรักษาสระวายน้ํา
− การทําความสะอาดรถไฟ รถบัส เครื่องบิน และอุปกรณขนสงอื่นๆ
− การทําความสะอาดรถหรือเรือบรรทุกน้ํามันหรือของเหลวอื่นๆ
− การทําความสะอาดถนน ทางวิ่งเครื่องบิน (runway) ชายหาด รวมถึงการโกยหิมะและน้ําแข็ง
ออกจากถนน
− การทําความสะอาดเพื่องานอุตสาหกรรมทีไ
่ มไดเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ
เชน การทําความสะอาดขวดที่ใชแลว
ยกเวน
− การทําความสะอาดทอน้ําเสียและทางระบายน้ํา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 37000
− การบริการลางรถ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 45203
หมูใหญ 813 การบริการดูแลและบํารุงรักษาภูมิทัศน
8130 81300 การบริการดูแลและบํารุงรักษาภูมิทัศน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปลูก การดูแล และการบํารุงรักษาภูมท
ิ ัศน
• สวนและสวนสาธารณะสําหรับ
 ที่พักอาศัยสวนบุคคลและชุมชน
 อาคารสาธารณะและกึ่งสาธารณะ (โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสํานักงานสวนราชการ
ศาสนสถาน ฯลฯ)
 พื้นที่เขตเมือง/เทศบาล (สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว สุสาน ฯลฯ)
 พื้นที่สีเขียวริมทางหลวง (ถนน ทางรถไฟและรถราง ทางน้ํา ทาเรือ)
 อาคารอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย
• ตนไมและพืชสําหรับ
 อาคาร (สวนบนหลังคา สวนดานหนาอาคาร สวนในรม)
 สนามกีฬา (สนามฟุตบอล สนามกอลฟ ฯลฯ)
สนามเด็กเลน สนามหญาสําหรับ
อาบแดด และสวนสาธารณะเพื่อการนันทนาการอื่นๆ
 แหลงน้ํานิ่งและน้ําไหล (อางน้ํา ที่ราบลุม บอน้ํา สระวายน้ํา คูน้ํา ทางน้ําไหล ระบบ
ระบายน้ําเสียโรงงาน)
• ตนไมสําหรับปองกันเสียง ลม การกัดเซาะ และทัศนวิสัย
− การบํารุงรักษาที่ดินเพื่อใหมร
ี ะบบนิเวศวิทยาที่ดี
− การปลูกตนไมทดแทน การเพาะเลี้ยงไมตน และการตัดแตงตนไมทไ
ี่ มใชเพื่อการเกษตร
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ยกเวน
− การผลิตและการปลูกตนไมในเชิงพาณิชย ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 01 และ 02
− การเพาะพันธุ/ขยายพันธุกลาไมยืนตน (ยกเวนการเพาะพันธุ/ขยายพันธุกลาไมปา)
ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 01302
− การบํารุงรักษาที่ดินใหอยูใ นสภาพที่ดพ
ี รอมสําหรับใชงานทางการเกษตร ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 01619
− กิจกรรมการกอสรางเพื่อการจัดวางภูมิทัศน ไดจด
ั ประเภทไวในหมวดใหญ F (การกอสราง)
− กิจกรรมการออกแบบภูมิสถาปตย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 71101
− การดําเนินการเกี่ยวกับสวนพฤกษชาติ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 91031
หมวดยอย 82 การบริการดานการบริหารและสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน และกิจกรรมอืน่ ๆ ที่สนับสนุน
ทางธุรกิจ
ในหมวดยอยนี้ไดแก การบริการดานการบริหารสํานักงานประจําวัน การบริการสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจประจําวันใหกับผูอื่น โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง รวมถึงกิจกรรมบริการสนับสนุน
ทั้งหมดที่โดยทั่วไปแลวใหบริการกับธุรกิจ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทีอ่ ื่น โดยหนวยที่จัดประเภทไวในหมวดยอย
นี้ไมไดจัดหาพนักงานเพื่อเขาไปดําเนินงานทั้งหมดใหกับธุรกิจ
หมูใหญ 821 การบริการดานการบริหารและสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การบริการดานการบริหารสํานักงานประจําวัน เชน การวางแผนทางการเงิน
การเรียกเก็บเงินและทําบันทึกรายการ งานบุคลากร การจัดสงสินคา และระบบโลจิสติกส ที่ใหบริการกับผูอื่นโดย
ไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง รวมถึงการบริการกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานประจําวันของธุรกิจใหกับ
ผูอื่น โดยไดรบั คาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง ซึ่งโดยทัว่ ไปธุรกิจหรือองคกรตางๆ มักดําเนินกิจกรรมเหลานี้เอง
ดังนั้นกิจกรรมในหมูใ หญนี้ จึงเปนการจัดหาบริการดานการบริหารและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของธุรกิจเทานั้น ไมไดเปนการจัดหาพนักงานเพื่อเขาไปดําเนินงานทั้งหมดใหกับธุรกิจ และในกรณีที่ใหบริการ
เพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจากกิจกรรมเหลานี้ ใหจดั ประเภทไปตามลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ
8211 82110 การบริการดานการบริหารสํานักงานแบบเบ็ดเสร็จ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการดานการบริหารสํานักงานประจําวันแบบรวมหลายบริการ เชน การตอนรับ การวางแผน
ทางการเงิน การเรียกเก็บเงินและทําบันทึกรายการ งานบุคลากร การจัดสงสินคา และระบบ
โลจิสติกส ที่ใหบริการกับผูอ ื่น โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ยกเวน
− การจัดหาพนักงานเพื่อเขาไปดําเนินงานทัง้ หมดของธุรกิจ ไดจัดประเภทไปตามลักษณะของ
ธุรกิจนั้นๆ
− การใหบริการเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ จากกิจกรรมดังกลาวขางตน ไดจัดประเภทไปตาม
ลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ
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8219

การถายเอกสาร การเตรียมเอกสาร และกิจกรรมเฉพาะดานอื่นๆ ที่สนับสนุนการดําเนินงานสํานักงาน
ในหมูย อยนี้ไดแก การทําสําเนาประเภทตางๆ การเตรียมเอกสาร และกิจกรรมเฉพาะดานอืน่ ๆ ที่
สนับสนุนการดําเนินงานสํานักงาน รวมถึงกิจกรรมการทําสําเนา/การพิมพเอกสารที่ครอบคลุม
เฉพาะกิจกรรมการพิมพในระยะสั้น
82191 การถายเอกสาร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การถายเอกสาร ทําพิมพเขียว โรเนียว อัดสําเนา และบริการทําสําเนาอืน
่ ๆ โดยไมมบี ริการพิมพ
ยกเวน
− การพิมพเอกสาร (การพิมพออฟเซต การพิมพดวน ฯลฯ) ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 1811
82199 การเตรียมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะดานอื่นๆ ที่สนับสนุนการดําเนินงานสํานักงาน ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การเตรียมเอกสาร การตรวจสอบ และแกไขเอกสาร
− การพิมพรายงาน การประมวลผลคํา หรือการจัดพิมพดว
 ยคอมพิวเตอร221/
− การบริการที่สนับสนุนงานเลขานุการ
− การเขียนจดหมายหรือเอกสารแนะนําตัว (resume)
− การใหเชาตูเ ก็บเอกสารสวนตัว (mailbox)
ยกเวน
− การโฆษณาทางไปรษณีย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 73101
− การบริการเขียน/จดบันทึกชวเลข ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 82990

หมูใหญ 822 กิจกรรมศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท
8220 82200 กิจกรรมศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมศูนยบริการทางโทรศัพท (call centre) สําหรับรองรับบริการโทรเขาของลูกคา เชน
ระบบตอบรับทางโทรศัพทที่ดําเนินงานโดยพนักงาน
ระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ222/
221/

การจัดพิมพดวยคอมพิวเตอร (desktop publishing) ไดแก การใชคอมพิวเตอรผลิตเอกสารสิ่งพิมพตางๆ ออกมาเสมือนหนึ่งโรงพิมพทั่วไป ทําโดย
การใชซอฟแวรตางๆ สรางเนื้อเรื่อง (text) และกราฟฟก (ภาพ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ ฯลฯ) ตางๆ ออกมา รวบรวมเขาเปนเอกสาร หรือเรื่องราวที่
ตองการจัดทํา desktop publishing มักใชโปรแกรมตางๆ หลายโปรแกรม เชน word processor โปรแกรม drawing และ painting ตางๆ รวมทั้งการ
สแกนภาพ (photograph scanning) (ที่มา: [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.kanid.com/comvocab.php?cID=4, วันที่เขาถึง 25ก.ค. 2551)

222/

ระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติหรือระบบโทรศัพทคอมพิวเตอร (Computer Telephone Integration: CTI) เปนการนําเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร
เขามาเสริมเพื่อทํางานรวมกับระบบโทรศัพท ซึ่งสงผลใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยชวยดานการจัดระบบทั้งในสวนของการรับสายเขาและ
การโทรออก ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถรายงานทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบโทรศัพทไดอยางถูกตอง โดยระบบนี้จะชวยกระจายสายที่เขามาไปยัง
ทีมงานที่มีความเชีย่ วชาญในเรื่องนั้นๆ โดยอัตโนมัติ มีระบบตอบรับอัตโนมัติที่จะสอบถามขอมูลของผูโทรเขา การพักสาย และเก็บขอมูล
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอเขามา หรือสามารถทําการล็อกหมายเลขโทรศัพทของผูโทรเขาที่วางสายกอนที่โอเปอรเรเตอรจะรับโทรศัพท เทคโนโลยี
นี้จึงเปนเครื่องมือทีจ่ ะชวยใหระบบการสรางความสัมพันธกับลูกคาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถจัดเก็บขอมูลของลูกคาที่
โทรเขา มารวมไวกับฐานขอมูลสวนกลาง เพื่ออํานวยความสะดวกใหทีมงานไดทราบถึงขอมูลของลูกคา
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ระบบกระจายสายโดยอัตโนมัติ ระบบบริการขอมูลจากฐานขอมูลเสียง223/ หรือวิธีที่คลายกัน
ในการบันทึกการตอบรับ การใหขอมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ การดําเนินการตามคํารองขอเพื่อให
ความชวยเหลือหรือรับเรื่องรองเรียนจากลูกคา
− กิจกรรมศูนยบริการทางโทรศัพทสําหรับรองรับบริการโทรออกหาลูกคา โดยใชวิธีการลักษณะ
เดียวกัน เพื่อเสนอขายสินคาหรือบริการใหกับลูกคา การวิจัยตลาดหรือการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนและกิจกรรมที่คลายกันสําหรับลูกคา
ยกเวน
− การวิจย
ั ตลาดและการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 73200
หมูใหญ 823 การจัดการประชุมและการแสดงสินคา
8230

การจัดการประชุมและการแสดงสินคา
82301 การจัดการประชุม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัด การสงเสริม และ/หรือการจัดการเกี่ยวกับการประชุมและการสัมมนา รวมถึงการจัดการ
และจัดหาบุคลากรเพื่อดําเนินการในเหตุการณนั้นๆ ดวยหรือไมก็ตาม
82302 การจัดการแสดงสินคา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัด การสงเสริม และ/หรือการจัดการเกี่ยวกับการจัดงานแสดงทางธุรกิจและงานแสดงสินคา
รวมถึงการจัดการและจัดหาบุคลากรเพื่อดําเนินการในเหตุการณนนั้ ๆ ดวยหรือไมกต็ าม

หมูใหญ 829 กิจกรรมบริการสนับสนุนทางธุรกิจ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ในหมูใ หญนไี้ ดแก กิจกรรมของตัวแทนจัดเก็บเงิน การบริการขอมูลเครดิต224/ และกิจกรรมทุก
ชนิดที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
8291

กิจกรรมของตัวแทนจัดเก็บเงินและการบริการขอมูลเครดิต
82911 กิจกรรมของตัวแทนจัดเก็บเงิน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเก็บเงิน รวมถึงเช็ค สัญญาหรือตั๋วเงิน และสงคืนกลับไปยังลูกคา เชน บริการเก็บเงินตาม
ใบเสร็จหรือบริการทวงหนี้

223/

ระบบบริการขอมูลจากฐานขอมูลเสียง (interactive voice response system: IVR) เปนระบบที่ทํางานรับสายโทรศัพทโดยอัตโนมัติ สื่อสารกับ
ผูใชบริการดวยขอความที่เปนคําพูด และรับคําสั่งของผูใชบริการที่ปอนเขามาดวยการกดปุมบนเครื่องโทรศัพท

224/

การบริการขอมูลเครดิต (credit bureaus) เปนการดําเนินงานของหนวยงานที่ดูแลระบบขอมูลกลางที่มีสมาชิกคือ สถาบันการเงินและบริษัทที่ทําธุรกิจ
ใหสินเชื่อเปนทางการคาปกติ ซึ่งทําหนาที่เก็บรวมรวมขอมูลเกีย่ วกับเครดิตหรือสินเชือ่ จากสมาชิกและดําเนินการประมวลผลขอมูลเครดิตที่ไดรับจาก
สมาชิก เพื่อใหสมาชิกเรียกใชเพื่อประโยชนในการพิจารณาวิเคราะหการใหสินเชื่อ โดยขอมูลเครดิตหมายถึง ขอเท็จจริงที่บงชี้ถึงตัวลูกคาและ
คุณสมบัติของลูกคาที่ขอสินเชื่อ และประวัติการขอและการไดรับอนุมัติสินเชื่อ และการชําระสินเชื่อของลูกคาที่ขอสินเชื่อ รวมทั้งประวัติการชําระ
ราคาสินคาหรือบริการโดยบัตรเครดิต

451
82912 กิจกรรมการบริการขอมูลเครดิต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการขอมูลเครดิต (credit bureau) และบริการรวบรวมขอมูลขาวสาร เชน ประวัติเกีย
่ วกับ
สถานะทางการเงินและการทํางานของบุคคลและธุรกิจ และการใหขอมูลขาวสารกับสถาบัน
ทางการเงิน ผูคาปลีก และบุคคลอื่นๆ ที่ตองการประเมินความนาเชื่อถือดานเครดิตของบุคคล
และธุรกิจดังกลาวนี้
− บริการจัดอันดับและรายงานความนาเชื่อถือ (credit rating services) ของบุคคลหรือบริษัท
ยกเวน
− กิจกรรมการประมวลผลและการเรียกชําระเงินสําหรับธุรกรรมทางการเงิน
ไดจดั ประเภทไว
ในกิจกรรม 66192
8292 82920 กิจกรรมการบรรจุหีบหอ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการบรรจุหีบหอ โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง โดยไมคํานึงวาจะใชวิธี
บรรจุหีบหอดวยระบบอัตโนมัติหรือไม
• การบรรจุขวดของเหลว รวมถึงเครื่องดื่มและอาหาร
225/
• การบรรจุหีบหอของแข็ง (การบรรจุหีบหอแบบบลิสเตอร การบรรจุหีบหอดวยฟอลย ฯลฯ)
• การบรรจุหีบหอยา/สิ่งปรุงแตงทางเภสัชกรรมเพื่อความปลอดภัย
• การติดฉลาก การประทับตรา และการทํารอยพิมพ
• การหอวัสดุและของขวัญ
ยกเวน
− การบรรจุหีบหอที่รวมอยูใ นกระบวนการแปรรูปวัสดุของลูกคาใหเปนผลิตภัณฑที่แตกตางไป
จากเดิม (เชน การผสมน้ําและหัวเชื้อในการผลิตเครื่องดืม่ ที่ไมมแี อลกอฮอล การปรุงปลาใหสกุ
กอนบรรจุกระปอง การผสมครีมและวัสดุใสสีในเครื่องสําอาง) ไดจัดประเภทไปตามลักษณะ
ของผลิตภัณฑนั้นๆ ในประเภทการผลิต
− การผลิตน้ําดื่มและน้ําแร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 11041
− การพิมพขอความบนวัสดุหบ
ี หอ ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 18119
− กิจกรรมการบรรจุหีบหอเพือ
่ การขนสง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 52293
8299 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหบริการจดบันทึกรายงานแบบคําตอคํา การบันทึกชวเลขในกระบวนการดําเนินงานของศาล
และการถอดขอความจากสื่อบันทึก
• บริการทํารายงานหรือบันทึกชวเลขที่เกีย
่ วของกับการดําเนินงานของศาล
• บริการบันทึกชวเลขสําหรับบุคคลทั่วไป
225/

การหีบหอแบบบลิสเตอร (blister packaging) คือ การบรรจุหีบหอที่ดานบนจะประกอบดวยแผนพลาสติกที่ขึ้นรูปตามรูปรางของสินคา มี
แผนกระดาษแข็งรองดานลางโดยมีสารเคลือบใหผนึกติดกันไดดวยความรอน เชน แผงบรรจุยา แผงบรรจุถานไฟฉาย ฯลฯ

452
การใสคําบรรยายตัวหนังสือการประชุมและสัมมนาบนหนาจอโทรทัศนในขณะถายทอดสด
− การบริการกําหนดและพิมพรหัสสินคาหรือบารโคด
− การบริการจัดการระดมทุน โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
− การบริการจัดประเภทไปรษณียภ
 ัณฑ
− การบริการเก็บเงินจากเครื่องจับเวลาและเก็บเงินในการจอดรถ
− กิจกรรมของผูดําเนินการประมูลอิสระ
− กิจกรรมการสมนาคุณลูกคา เชน แจกคูปองลดราคา สะสมคะแนนแลกของรางวัล
− กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่
ยกเวน
− การใสคําบรรยายใตภาพสําหรับวีดิโอเทปหรือฟลมภาพยนตร
ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม
59129
− การใหบริการถายเอกสาร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 82191
−
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หมวดใหญ O การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
(หมวดยอย 84)
ในหมวดใหญนี้ไดแก กิจกรรมที่โดยปกติดําเนินงานโดยการบริหารจัดการของรัฐ เชน การออก
กฎหมาย การตีความกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการบริหารงานภายใตกฎหมายดังกลาว กิจกรรมทางนิติ
บัญญัติ การจัดเก็บภาษี การปองกันประเทศ การดูแลความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน การ
บริการตรวจคนเขาเมือง การตางประเทศและการบริหารงานของภาครัฐ นอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรมการ
ประกันสังคมภาคบังคับ
การจัดกิจกรรมไวในหมวดใหญนี้ ไมไดพิจารณาจากสถานะทางกฎหมายหรือสถานะของหนวยงาน
วาตองเปนหนวยงานของรัฐ แตใหพิจารณาจากลักษณะของกิจกรรมที่ดําเนินงานวาเปนไปตามทีก่ ลาวไวขางตน
หรือไม สําหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ไดกลาวไวขางตนถึงแมวาจะดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐก็ตาม
ไดจัดประเภทไวในหมวดใหญตามลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ เชน การบริหารระบบโรงเรียน (เชน กฎระเบียบ
ขอบังคับ การตรวจสอบ หลักสูตร) ไดจัดประเภทไวในหมวดใหญ O นี้ แตกิจกรรมการสอนไดจดั ประเภทไวใน
หมวดใหญ P (การศึกษา) และโรงพยาบาลทหารหรือโรงพยาบาลราชทัณฑ ไดจัดประเภทไวในหมวดใหญ Q
(กิจกรรมดานสุขภาพ) ในทํานองเดียวกัน บางกิจกรรมที่ไดจัดประเภทไวในหมวดใหญ O นี้ อาจไมไดดําเนินงาน
โดยหนวยงานของรัฐก็ได
หมวดยอย 84 การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
หมูใหญ 841 การบริหารราชการและนโยบายทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การบริหารราชการทั่วไป (เชน การบริหารงานฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝาย
การคลัง ฯลฯ ในทุกระดับของรัฐบาล) และการกํากับดูแลทางสังคมและเศรษฐกิจ
8411

กิจกรรมการบริหารราชการทั่วไป
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมดานการบริหารราชการโดยรวม (เชน กิจกรรมของฝายบริหารและฝาย
นิติบัญญัติ กิจกรรมดานการเงินและการคลัง กิจกรรมการวางแผนดานเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
และการบริการขอมูลสถิติ กิจกรรมการวิจัยพื้นฐานของรัฐ)
และกิจกรรมดานการบริการที่
สนับสนุนภาครัฐโดยรวม
84111 กิจกรรมการบริหารราชการโดยรวม226/ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริหารราชการของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น

226/

กิจกรรมการบริหารราชการโดยรวม ในเอกสารฉบับนี้ เปนการรวม กิจรรม 84111 การบริหารราชการสวนกลาง, 84112 การบริหารราชการสวน
ภูมิภาค และ 84113 การบริหารราชการสวนทองถิ่น ตาม “การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ป 2552” เขาดวยกัน เพื่อใหการจัด
ประเภทหนวยราชการเปนไปตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางแทจริง กลาวคือ ไมวาสํานักงานสถิติแหงชาติหรือสํานักงานสถิติจังหวัด ก็ยังคงอยู
ในรหัสเดียวกัน คือ 84111
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การบริหารและการกํากับดูแลทางดานการเงินและการคลัง
• การดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานในการจัดเก็บภาษีอากร
• การจัดเก็บภาษีอากรหรือภาษีสินคา และการตรวจสอบการกระทําความผิดเกี่ยวกับภาษี
• การบริหารงานศุลกากร
− การบริหารงบประมาณและการจัดการเกี่ยวกับกองทุนและหนี้สินของรัฐ
• การเพิ่มและการรับเงินตราและการควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ
− การบริหารและการดําเนินการในการวางแผนทางดานเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
รวมถึง
การกําหนดกฎเกณฑ ประสานงาน และติดตามการทํางานของแผนงานและโครงการดาน
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
− การบริการขอมูลสถิติของหนวยสถิติในระดับตางๆ
− การบริหารงานของรัฐในการจัดหาทุนหรือสงเสริมใหเกิดการวิจัยพื้นฐานในดานวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และการวิจัยพืน้ ฐานเชิงสหวิทยาการ227/
− กิจกรรมของหนวยงานที่ใหบริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเลือกตั้ง
ยกเวน
− การดําเนินการเกี่ยวกับอาคาร/ที่ดินที่รัฐเปนเจาของหรือครอบครอง
ไดจัดประเภทไวใน
หมวดยอย 68
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา ที่มีความมุงหมายเพื่อยกระดับความเปนอยูให
ดีขึ้น และการบริหารกองทุนที่เกีย่ วของกับเรื่องดังกลาว ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 8412
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา ที่มีความมุงหมายเพือ
่ ปรับปรุงการดําเนินงาน
และการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ ไดจดั ประเภทไวในหมูยอย 8413
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนาทีเ่ กีย
่ วของกับการปองกันประเทศ และการบริหาร
กองทุนที่เกีย่ วของกับเรื่องดังกลาว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 84220
−

84114 กิจกรรมดานการบริการที่สงเสริมภาครัฐโดยรวม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริหาร พัฒนา และดําเนินนโยบายและกระบวนการดานบุคลากรทั่วไป รวมถึงการคัดเลือก
และการเลื่อนขั้น/ตําแหนง วิธีการจัดอันดับ ลักษณะงาน การประเมินผลและการจัดจําแนก
การบริหารกฎขอบังคับในการบริการดานพลเรือน และกิจกรรมที่คลายกัน
− การบริการจัดซื้อและจัดหาพัสดุสวนกลาง
ยกเวน
− การดําเนินการหอจดหมายเหตุสําหรับสาธารณชน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 91012

227/

การวิจัยเชิงสหวิชาการ (multidisciplinary research) เปนการวิจัยที่เนนการเชื่อมโยงความรูจากศาสตรตางๆ ในหลากหลายมิติใหเปนองคความรูรวม
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8412

การกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับกิจกรรมการใหบริการดานสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม และการบริการ
ทางสังคมอื่นๆ (ยกเวนการประกันสังคม)
ในหมูย อยนี้ไดแก การกําหนดกฎเกณฑเพื่อการบริหารราชการดานสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม
ศาสนา และการบริการทางสังคมอื่นๆ (ยกเวนการประกันสังคม) รวมถึงการบริหารนโยบายดาน
การวิจยั และการพัฒนา และกองทุนที่เกีย่ วของกับกิจกรรมดังกลาว
84121 การกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับกิจกรรมการใหบริการดานการศึกษา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริหารราชการเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาตางๆ
− การบริหารจัดการ การดําเนินการ การตรวจตรา และการสนับสนุนโรงเรียนและสถาบัน
การศึกษาทุกประเภท
− การบริการขอมูลแกสาธารณชนเกี่ยวกับระบบการศึกษา
ที่จัดโดยหนวยงานหรือหนวยงาน
พิเศษของรัฐ
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกีย
่ วของกับกิจกรรมดานการศึกษา
ยกเวน
− กิจกรรมดานการศึกษา ไดจด
ั ประเภทไวในหมวดยอย 85
84122 การกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับกิจกรรมการใหบริการดานสุขภาพ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริหารราชการสําหรับการบริการสุขภาพและสังคมทุกชนิด
− การบริหารจัดการ การดําเนินการ การตรวจตรา และการสนับสนุนโรงพยาบาลและคลินิก
ทางการแพทยหรือทันตกรรมทั้งทั่วไปและเฉพาะทาง รวมถึงสถานพยาบาลและสถานพักฟน
− การบริหาร การจัดการ การดําเนินการ และการสนับสนุนดานสาธารณสุข เชน การดําเนินการ
ของธนาคารเลือด การตรวจวินิจฉัยโรค การปองกันโรค การควบคุมคุณภาพยา การคุมกําเนิด ฯลฯ
ซึ่งกิจกรรมดังกลาวนี้จัดโดยทีมงานพิเศษหรือนักวิชาการดานสุขภาพที่ไมเกี่ยวของกับโรงพยาบาล
คลินิก หรือแพทย
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกีย
่ วของกับกิจกรรมการใหบริการ
ดานสุขภาพ
ยกเวน
− กิจกรรมการประกันสังคมภาคบังคับ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 84300
− กิจกรรมดานสุขภาพมนุษย ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 86
− กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกบุคคลอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8790
− กิจกรรมสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พก
ั ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 88
84123 การกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับกิจกรรมการใหบริการดานการเคหะ ชุมชน และสิ่งแวดลอม ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− การบริหารราชการดานการเคหะและการพัฒนาชุมชนโดยรวม การจัดหาน้ํา การสุขาภิบาล
และแสงสวางตามทองถนน

456
การบริหารแผนงานดานที่อยูอาศัย รวมถึงการพัฒนา การติดตาม และการประเมินที่อยูอาศัย
และมาตรฐานที่อยูอาศัย (นอกเหนือจากมาตรฐานการกอสราง)
− การบริหารดานมาตรฐานการควบคุมการเชา
และมาตรฐานการไดรับคัดเลือกใหมีสิทธิที่จะ
ไดรับความชวยเหลือดานการเคหะจากรัฐ
− การบริหารดานการเคหะสําหรับสาธารณชนทั่วไปหรือบุคคลที่มีความจําเปนพิเศษ
− การเผยแพรขอ
 มูลดานการเคหะแกสาธารณชน
− การบริการที่ดาํ เนินงานโดยสํานักงาน หนวยราชการ และหนวยงานโครงการ ในการพัฒนา
และบริหารจัดการกฎเกณฑดานการจัดหาน้ํา
− การบริหารแผนงานดานการพิทักษสิ่งแวดลอม การจัดเก็บและกําจัดขยะ ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล
และการทําความสะอาดถนน
− การกําหนดมาตรฐานมลพิษและการเผยแพรขอมูลขาวสารดานมลพิษ
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดานการเคหะ
ชุมชน และสิง่ แวดลอม
ยกเวน
− กิจกรรมการกําจัดสิ่งปฏิกูล ขยะ และการฟนฟู ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 37, 38 และ 39
−

84124 การกําหนดกฎเกณฑของกิจกรรมการใหบริการดานกีฬา นันทนาการ วัฒนธรรม และศาสนา ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− การกําหนดกฎเกณฑและสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกของกิจกรรมดานกีฬา
− การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัฒนธรรมและศิลปน รวมถึงองคกรที่มีสวนสงเสริม
กิจกรรมดานวัฒนธรรม
− การบริการสนับสนุนงานเทศกาลเฉลิมฉลองของชาติ ศาสนา หรือทองถิ่น และการทํานุบํารุง
และดํารงไวซึ่งสถาบันศาสนา
− การใหการสนับสนุนกิจกรรมดานนันทนาการและวัฒนธรรม
− การใหเงินชวยเหลือแกศิลปน
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา
และกองทุนที่เกีย่ วของกับกิจกรรมดานกีฬา
นันทนาการ วัฒนธรรม และศาสนา
ยกเวน
− กิจกรรมหองสมุดและหอจดหมายเหตุ (ทีด
่ ําเนินการโดยเอกชนและรัฐบาล) ไดจัดประเภทไว
ในหมูย อย 9101
− การดําเนินการของพิพิธภัณฑสถานและสถาบันทางวัฒนธรรมอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย
9102
− กิจกรรมการกีฬาหรือนันทนาการอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 93
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8413

การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทางธุรกิจ
ในหมูย อยนี้ไดแก การบริหารราชการ การกําหนดกฎเกณฑ และการจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับ
ภาคเศรษฐกิจตางๆ เชน การเกษตร การปาไม การประมง พลังงาน การทําเหมืองแรและทรัพยากรแร
การผลิต การกอสราง การขนสง การสื่อสาร การขายสงและการขายปลีก โรงแรม การทองเที่ยว
รวมถึงการบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกีย่ วของ
ยกเวน
− กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 72
84131 การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการเกษตร การปาไม
การประมง และการลาสัตว ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การบริหารราชการและการกําหนดกฎเกณฑ รวมถึงการจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับ
• การเกษตร เชน การจัดการเกี่ยวกับที่ดน
ิ เพื่อการเกษตร การปฏิรูปและการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการเกษตร การอนุรักษที่ดินเพื่อการเกษตร การแปรสภาพที่ดิน การปรับปรุงและ
การขยายทีด่ ิน การควบคุมศัตรูพืชและโรคระบาด การกําจัดหรือควบคุมศัตรูพืช โรคพืช
หรือสารทําลายอื่นๆ การตรวจสอบและการคัดคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร การจัดการ
ตลาดเพื่อการเกษตรใหมีเสถียรภาพ
• การปาไม เชน การกําหนดกฎเกณฑในการดําเนินการดานปาไมของรัฐ การออกใบอนุญาต
ตัดไม การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมอยางเหมาะสม การฟน ฟูสภาพปา
• การประมงและการลาสัตว เชน การบริหารงานเกี่ยวกับการดําเนินการและการสนับสนุน
การพัฒนาและการติดตามกฎขอบังคับ
การอนุรักษสตั วลาและการเพาะพันธุสัตวน้ํา
รวมถึงการอนุญาตในการทําประมงและการลาสัตว
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกีย
่ วของ ที่มีความมุงหมายเพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินการทางดานการเกษตร การปาไม การประมง และการลาสัตว
84132 การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานเชื้อเพลิงและพลังงาน
ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริหารงานที่ดําเนินงานโดยสํานักงานและหนวยราชการเกี่ยวกับ
• เชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง รวมถึงการกําหนดกฎเกณฑในการใชประโยชนหรือการอนุรักษ
เชื้อเพลิง
• ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
• แรเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงนิวเคลียร และเชื้อเพลิงที่ไมไดใชในเชิงพาณิชย รวมถึงแอลกอฮอล
ไมและเศษไม ฯลฯ
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกีย
่ วของ ที่มีความมุงหมายเพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินการทางดานเชื้อเพลิงและพลังงาน
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84133 การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการทําเหมืองแร
การผลิต และการกอสราง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริหารงานที่ดําเนินงานโดยสํานักงานและหนวยราชการเกี่ยวกับ
• การคนพบ การสํารวจ การอนุรักษ การตลาด และการดําเนินงานอื่นๆ ในการผลิตแร
รวมถึงการพัฒนาและการติดตามกฎขอบังคับในการดําเนินงานดังกลาว
• มาตรฐานการทําเหมืองแรและมาตรฐานความปลอดภัย
• กิจกรรมที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนา ขยาย และปรับปรุงสถานประกอบการที่ทําการผลิตแร
• การพัฒนาและการบริหารกฎขอบังคับของมาตรฐานสิ่งกอสราง การออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ การพัฒนาและการติดตามกฎขอบังคับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่กอสราง
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกีย
่ วของ ที่มีความมุงหมายเพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินการทางดานการทําเหมืองแร การผลิต และการกอสราง
ยกเวน
− การบริหารงานที่ดําเนินงานโดยสํานักงานและหนวยราชการเกีย
่ วกับแรเชื้อเพลิง ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 84132
84134 การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการขนสงและ
โทรคมนาคม ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การบริหารราชการดานการขนสง (ทางรถไฟ ทางถนน ทางน้ํา และทางอากาศ) และ
โทรคมนาคม
− การบริหารงานที่ดําเนินงานโดยสํานักงานและหนวยราชการโครงการเกี่ยวกับ
• การวางแผน การออกแบบ การกอสราง การบํารุงรักษา และการปรับปรุงถนน ทางหลวง
และสิ่งกอสรางที่เกี่ยวของ
• สิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสงทางน้าํ ทางรถไฟ ทางวิ่งของเครื่องบิน สถานีปลายทาง
โรงเก็บเครื่องบิน การนํารองการเดินอากาศ สิ่งกอสรางอื่นๆ และเครื่องอุปกรณที่
เกี่ยวของกับการขนสงทางอากาศ
• ทอลําเลียงและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
− การควบคุมและการกําหนดกฎขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดังกลาว
รวมถึงการพัฒนา
และการบริหารกฎขอบังคับในการดําเนินการขนสงและเครื่องอุปกรณที่เกีย่ วของที่กลาวมาขางตน
− การบริหารงานดานการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน ไปรษณีย โทรศัพท โทรเลข ระบบ
โทรคมนาคมผานสายเคเบิลและไรสาย และระบบผานดาวเทียม
− การวางแผน การพัฒนา การปฏิบัติ และการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม
− การพัฒนาและการบริหารกฎขอบังคับของระบบโทรคมนาคม
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกีย
่ วของ ที่มีความมุงหมายเพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินการทางดานการขนสงและโทรคมนาคม
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ยกเวน
− กิจกรรมการควบคุมการจราจรบนทองถนนและทางน้ําทีด
่ ําเนินการโดยตํารวจ ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 84231
84135 การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการขายสงและ
การขายปลีก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริหารงานราชการดานการขายสงและขายปลีก
− การบริหารงานที่ดําเนินงานโดยสํานักงานและหนวยราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและการติดตาม
กฎขอบังคับการขายสงและการขายปลีก การคุมครองผูบริโภค การควบคุมราคา และการจัดสรร
การดําเนินงานไปยังผูคาปลีกหรือคาสง
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกีย
่ วของ ที่มีความมุงหมายเพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินการทางดานการขายสงและการขายปลีก
ยกเวน
− การบริหารงานดานการคาระหวางประเทศ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 84210
84136 การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการทองเที่ยว
และบริการที่เกี่ยวของ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริหารราชการเกี่ยวกับการทองเที่ยวและการสงเสริมการทองเที่ยว และบริการที่เกี่ยวของ
เชน รานอาหาร /ภัตตาคาร โรงแรม รีสอรท สปา ฯลฯ
− การบริหารงานดานการออกแบบและการกอสรางโรงแรมและภัตตาคาร
− การบริหารงานที่ดําเนินงานโดยสํานักงานและหนวยราชการเกี่ยวกับการรณรงคโฆษณา
การเผยแพรขอ มูลขาวสารดานการทองเทีย่ ว การบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการทองเที่ยว
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกีย
่ วของ ที่มีความมุงหมายเพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินการทางดานการทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวของ
ยกเวน
− กิจกรรมการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมการทองเที่ยว ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 79909
84137 การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทั่วไปเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร เศรษฐกิจ พาณิชย และแรงงาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริหารงานที่ดําเนินงานโดยสํานักงานและหนวยราชการเกี่ยวกับ
• การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจทั่วไป
• การกําหนดกฎขอบังคับหรือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัว
่ ไป เชน การสงออกและ
การนําเขาในภาพรวม ตลาดสินคาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและตลาดทุน
• กิจกรรมการสงเสริมการคาทั่วไป
• การกําหนดกฎขอบังคับทั่วไปสําหรับการปองกันระบบผูกขาดและรูปแบบอื่นๆ ในการเขา
สูการคาและตลาด
• การกําหนดกฎขอบังคับ การออกใบอนุญาต และการตรวจสอบภาคธุรกิจการคา
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−

−

−

การบริหารเกี่ยวกับการดําเนินการของหนวยงานดานสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และลิขสิทธิ์
รวมถึงหนวยงานดานพยากรณอากาศและสถาบันรับรองมาตรฐานตางๆ
การบริหารเกี่ยวกับการกําหนดและการดําเนินนโยบายดานแรงงาน และกฎขอบังคับทั่วไป
เชน สภาวะดานแรงงาน การดําเนินการแลกเปลี่ยนแรงงาน การดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องมือ
วัดนโยบายการพัฒนาประเทศและภูมิภาคเพื่อลดอัตราการวางงานและกระตุนใหเกิดการ
เคลื่อนยายแรงงาน
การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกีย่ วของ ที่มีความมุงหมายเพื่อ
ปรับปรุงการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ พาณิชย และแรงงาน

หมูใหญ 842 การใหบริการแกสังคมโดยรวม
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การตางประเทศ กิจกรรมการปองกันประเทศ และกิจกรรมการดูแลความ
สงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน
8421 84210 การตางประเทศ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริหารและการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ สถานทูต และสถานกงสุล ที่อยู
ประจําในตางประเทศหรือในที่ทําการขององคการระหวางประเทศ
− การบริหาร การดําเนินงาน และการสนับสนุนในการใหบริการขอมูลขาวสารและวัฒนธรรม
เพื่อเผยแพรภายใตขอบเขตของชาติ รวมถึงหองสมุด หองอานหนังสือ และบริการที่คลายกัน
ในตางประเทศ
− การใหความชวยเหลือแกตา งประเทศ โดยไมคํานึงวาจะเปนสมาชิกขององคการระหวางประเทศ
หรือไม
− การใหความชวยเหลือทางทหารแกตางประเทศ
หรือเขารวมกับองคการหรือพันธมิตรทาง
ทหารระหวางประเทศ การใหเงินชวยเหลือและเงินกูสาํ หรับความชวยเหลือทางทหาร รวมถึง
การใหความชวยเหลือดานกองกําลังรักษาสันติภาพนานาชาติ และการสนับสนุนดานกําลังคน
− การบริหารจัดการเรื่องการคาระหวางประเทศ การเงินระหวางประเทศ และความชวยเหลือ
ทางเทคนิคระหวางประเทศ
ยกเวน
− การบริการใหกับผูประสบภัยพิบัติหรือผูลี้ภัยที่เกิดจากความขัดแยงระหวางประเทศ
ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 88909
8422 84220 กิจกรรมการปองกันประเทศ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบัญชาการ การกํากับดูแล การปฏิบัติการดานการปองกันประเทศ รวมถึงกองกําลังภาคพื้นดิน
ทะเล อากาศ และอวกาศ เชน
• หนวยทหารของกองกําลังทหารบก เรือ อากาศ และอวกาศ
• หนวยทหารชาง ทหารขนสง ทหารสื่อสาร
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การขาวกรอง
• ยุทโธปกรณ กําลังพล กองกําลังและกองบัญชาการที่ไมใชปฏิบัติเพือ
่ การรบอื่นๆ
• กองกําลังสํารองหรือกองกําลังสนับสนุนของกิจการทหาร
• การสงกําลังบํารุงทางทหาร (การเตรียมยุทโธปกรณ เครื่องอุปกรณตางๆ)
• การดูแลสุขภาพของกําลังพลในสนามรบ
− การบัญชาการ การปฏิบัติการ และการสนับสนุนของกองกําลังปองกันฝายพลเรือน
− การสนับสนุนการทําแผนปฏิบัติการและการฝกซอม
ซึ่งหนวยงานพลเรือนและประชาชนมี
สวนเกีย่ วของ
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนาและกองทุนที่เกีย
่ วของในดานการปองกันประเทศ
ยกเวน
− การวิจย
ั และพัฒนาเชิงทดลอง ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 72
− การใหความชวยเหลือดานการทหารแกตางประเทศ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 84210
− การจัดหาอุปกรณ เพื่อใชประโยชนในภาวะฉุกเฉินภายในประเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัตใิ น
ยามสงบสุข ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 84231
− กิจกรรมเกีย
่ วกับศาลทหาร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 84232
− กิจกรรมดานการศึกษาของโรงเรียน วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทางทหาร ไดจัดประเภท
ไวในหมวดยอย 85
− กิจกรรมของโรงพยาบาลในสังกัดทหาร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 86101
•

8423

กิจกรรมการดูแลความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน
ในหมูย อยนี้ไดแก การบริหารและการดําเนินงานเกี่ยวกับศาล การกักกันและการลงโทษเพื่อฟนฟู
แกไขผูกระทําความผิด การบริหารและการดําเนินงานของตํารวจ หนวยดับเพลิงและหนวยกูภ ัย
อื่นๆ
84231 กิจกรรมของตํารวจ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริหารและการดําเนินงานของกองกําลังตํารวจและตํารวจกองหนุนที่ไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานของรัฐ รวมถึงกองกําลังตํารวจทาเรือ ตํารวจตระเวนชายแดน ตํารวจชายฝง
และตํารวจเฉพาะกิจอื่นๆ รวมถึงการกําหนดกฎขอบังคับการจราจร งานตรวจคนเขาเมือง
การเก็บรักษาทะเบียนประวัติอาชญากร
− การบริหาร การควบคุมดูแล และการสนับสนุนเพื่อสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยของประชาชน เชน งานสืบสวนสอบสวน งานปราบปราม งานอาชญากรรม
งานจราจร งานตรวจคนเขาเมือง งานเก็บรักษาทะเบียนประวัติการจับกุม ฯลฯ
− การจัดหาอุปกรณตางๆ สําหรับภาวะฉุกเฉินภายในประเทศ ในกรณีทเี่ กิดภัยพิบัตใิ นยามสงบสุข
โดยกองกําลังตํารวจ รวมถึงการบริการเผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่ วกับการดําเนินงานทุกประเภท
ที่กลาวมาขางตน
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ยกเวน
− การดําเนินการของหองปฏิบัติการตํารวจ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 71209
− การบริหารและการดําเนินการของกองกําลังทหาร ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 84220
− การบริการปองกันน้ําทวมและภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ
การใหความชวยเหลือทางน้ําและ
บนภูเขา และกิจกรรมทีค่ ลายกัน ทีด่ ําเนินการโดยหนวยดับเพลิงและหนวยกูภยั ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 84233
84232 กิจกรรมของศาลและการบริหารงานยุติธรรม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริหารและการดําเนินงานของศาลแพง ศาลอาญา ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
ศาลทหาร และระบบศาลยุติธรรมอื่นๆ รวมถึงการเปนตัวแทนและการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย
ในนามของรัฐหรือรัฐเปนผูแตงตั้งใหกระทําหนาที่ดังกลาวโดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทน
− การตัดสินคดีและการตีความทางกฎหมาย
228/
− การอนุญาโตตุลาการ
− การบริหารและการดําเนินงานเรือนจําหรือสถานที่อน
ื่ ๆ สําหรับคุมขังและฟน ฟูผกู ระทําความผิด
โดยไมคํานึงถึงวาจะบริหารและดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชน ที่ไดรับ
คาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง เชน เรือนจําในฟารม สถานฝกอาชีพสําหรับนักโทษ
โรงเรียนดัดสันดาน ฯลฯ
ยกเวน
− การใหคําปรึกษาและการเปนตัวแทนในคดีแพง คดีอาญา และคดีอน
ื่ ๆ ไดจดั ประเภทไวใน
กิจกรรม 69100
− กิจกรรมโรงเรียนในเรือนจํา ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 85
− กิจกรรมโรงพยาบาลในเรือนจํา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 86101
84233 กิจกรรมอื่นๆ ในการดูแลความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของประชาชน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริหารและการดําเนินงานของหนวยดับเพลิงประจําและหนวยดับเพลิงสนับสนุน ในการ
ปองกันอัคคีภยั การดับเพลิง การชวยชีวติ บุคคลและสัตวจากอัคคีภัย การกูภัย รวมถึงการให
ความชวยเหลือแกผูประสบภัยตางๆ เชน อุบัติเหตุบนทองถนน น้ําทวม และภัยธรรมชาติอื่นๆ
− การตรวจตราชายหาดและการดําเนินการใหความชวยเหลือทางน้ําและบนภูเขา
รวมถึงการตรวจ
ตรา การปองกัน และการบริการลาดตระเวนเกี่ยวกับการประมง
ยกเวน
− การปองกันไฟปาและบริการดับไฟปา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 02400
− การบริการดับเพลิงบริเวณแหลงน้ํามันและกาซ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 09100
228/

อนุญาโตตุลาการ คือ วิธีการระงับขอพิพาทที่คูกรณีตกลงกันเสนอขอพิพาทที่เกิดขึ้นแลวหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหบุคคลภายนอก ซึ่งเรียกวา
อนุญาโตตุลาการ ทําการพิจารณาชี้ขาด โดยคูกรณีผูกพันที่จะปฏิบัติตามคําชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ
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−

−

การบริการดับเพลิงและปองกันอัคคีภยั ณ ทาอากาศยาน ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานอืน่ ที่ไมใช
หนวยเฉพาะทาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 52239
การบริการปองกันน้ําทวมและภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ การใหความชวยเหลือทางน้ําและ
บนภูเขา และกิจกรรมทีค่ ลายกัน ที่ดาํ เนินการโดยกองกําลังตํารวจ ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 84231

หมูใหญ 843 การประกันสังคมภาคบังคับ
8430 84300 การประกันสังคมภาคบังคับ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− กองทุนและการบริหารการประกันสังคมทีจ
่ ัดใหโดยรัฐเกีย่ วกับผลประโยชนทดแทนอัน
เนื่องจาก
• การเจ็บปวย อุบัติเหตุจากการทํางาน และการประกันการวางงาน
• บําเหน็จบํานาญจากการเกษียณอายุ
• การสูญเสียรายไดจากการคลอดบุตร การขาดความสามารถชั่วคราว การเปนหมาย ฯลฯ
ยกเวน
− การประกันสังคมที่มิใชภาคบังคับ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 65300
− การใหบริการดานสวัสดิการและงานสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พัก
ไดจัดประเภทไวใน
หมวดยอย 88
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หมวดใหญ P การศึกษา
(หมวดยอย 85)
ในหมวดใหญนี้ไดแก การศึกษาทุกระดับหรือทุกวิชาชีพ โดยผานชองทางการสื่อสารตางๆ ทั้ง
ดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร ทางวิทยุและโทรทัศน หรือชองทางการสื่อสารอื่นๆ ซึ่งเปนการศึกษาที่จัดขึน้
ในระดับตางๆ ทั้งในระบบโรงเรียน การศึกษาผูใหญ โปรแกรมการเรียนรู ฯลฯ รวมถึงโรงเรียนและวิทยาลัย
ทหาร สถานศึกษาในเรือนจํา ฯลฯ ที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กที่
พิการทางดานรางกายหรือจิตใจ
การแบงประเภทในหมวดใหญนี้ เปนไปตามการจัดจําแนกระดับการศึกษาของ ISCED 1997229/
ซึ่งกิจกรรมของสถาบันการศึกษาที่จดั การศึกษาตาม ISCED ระดับ 0 ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 856, ISCED
ระดับ 1 ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 851, ISCED ระดับ 2 และ 3 ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 852 และ ISCED
ระดับ 4, 5 และ 6 ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 853 ในกรณีที่สถานศึกษาทําการสอนมากกวา 1 ระดับ ใหถือ
ระดับชั้นสูงสุดเปนเกณฑในการจัดประเภท เชน ในสถานศึกษาเดียวกันทําการสอนทั้งระดับกอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาสายสามัญ ใหจดั ประเภทไวในหมูย อย 8521
ในหมวดใหญนี้ รวมถึงการศึกษาในเบื้องตนที่เกีย่ วกับกิจกรรมการกีฬาและการนันทนาการ เชน
การเลนไพบริดจหรือการเลนกอลฟ และกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา
หมวดยอย 85 การศึกษา
หมูใหญ 851 การศึกษาระดับประถมศึกษา
8510

การศึกษาระดับประถมศึกษา
ในหมูย อยนี้ไดแก หลักสูตรการเรียนการสอนที่พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูในขัน้ พื้นฐานอยางมี
คุณภาพ ทั้งดานการอาน การเขียน และคณิตศาสตร พรอมไปกับความรูพื้นฐานที่เกิดจากการเรียนรู
วิชาตางๆ เชน ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติ สังคมศาสตร ศิลปะ และดนตรี
ซึ่งการศึกษาดังกลาว โดยทัว่ ไปจัดใหสําหรับเด็ก แตอยางไรก็ตาม การจัดแผนการเรียนรูทั้งใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน ที่มีเนื้อหาวิชาคลายคลึงกับการศึกษาในระดับประถมศึกษา แตจัด
ใหบุคคลที่มีอายุเกินเกณฑจะเขาศึกษาในระดับประถมศึกษา ก็ไดจดั ประเภทไวในหมูยอยนีด้ วย
นอกจากนี้ยังรวมถึงหลักสูตรการเรียนรูในระดับเดียวกันที่เหมาะสมสําหรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ โดยเปนการศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนในชั้นเรียน ผานทางวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต
ไปรษณีย หรือที่บาน
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ยกเวน
− การศึกษาที่ไมสามารถเทียบระดับไดกับการศึกษาในหมูใหญ 851-853
ไดจดั ประเภทไวใน
หมูใหญ 854
− กิจกรรมการดูแลเด็กในเวลากลางวัน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 88901
85101 การศึกษาระดับประถมศึกษาในชัน้ เรียนปกติสําหรับเด็กทั่วไป ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนสําหรับเด็กทั่วไป รวมถึงโปรแกรม
การเรียนที่จดั ขึ้นสําหรับผูใหญ/บุคคลที่มีอายุเกินเกณฑจะเขาเรียนในระดับนี้
ยกเวน
− การศึกษาระดับประถมศึกษาสําหรับเด็กพิการในชั้นเรียนปกติ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 85102
85102 การศึกษาระดับประถมศึกษาในชัน้ เรียนปกติสําหรับเด็กพิการ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในชัน
้ เรียนสําหรับเด็กพิการ
ยกเวน
− การศึกษาระดับประถมศึกษาสําหรับเด็กทั่วไปในชั้นเรียนปกติ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 85101
85103 การศึกษาระดับประถมศึกษาที่ไมไดสอนในชั้นเรียนปกติ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนผานทางวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ไปรษณีย
หรือที่บาน สําหรับเด็กทัว่ ไปและเด็กพิการ รวมถึงโปรแกรมการเรียนที่จัดขึ้นสําหรับผูใหญ/
บุคคลที่มีอายุเกินเกณฑจะเขาเรียนในระดับนี้
หมูใหญ 852 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ในหมูใ หญนไี้ ดแก

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา และประเภทเทคนิคและ

อาชีวศึกษา
8521

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา
ในหมูย อยนี้ไดแก การจัดการศึกษาทีว่ างรากฐานสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนามนุษย
และมีความสามารถในการสรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง การศึกษาในระดับนีโ้ ดยทั่วไปเปน
การเรียนการสอนที่มุงเนนดานเนื้อหาวิชาการ ที่จัดโดยครู/อาจารยทมี่ ีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
และจางครู/อาจารยเขามาสอนในชัน้ เรียนตามสาขาที่มีความเชีย่ วชาญ โดยเปนการศึกษาที่จดั การ
เรียนการสอนในชั้นเรียน หรือผานทางวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ไปรษณีย หรือที่บาน
เนื้อหาวิชาในระดับนี้ เปนการเริ่มวางพื้นฐานประสบการณการศึกษาใหกับผูเรียน ตามแผนการศึกษา
ทั่วไป ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนเหลานี้ออกแบบเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติเหมาะสม
สําหรับศึกษาตอทางดานเทคนิคและอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา

467
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา ประกอบดวย
− การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเปนการศึกษาที่ตอเนื่องจากระดับประถมศึกษา โดย
มุงเนนดานวิชาการมากกวาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีระยะเวลาเรียนมากกวาหรือนอยกวา
การศึกษาภาคบังคับก็ได
− การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาที่ครอบคลุมหลากหลายวิชา และ
ใหความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกวาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
85211 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาในชั้นเรียนปกติสําหรับบุคคลทั่วไป ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไปในชั้นเรียนปกติ รวมถึง
โปรแกรมการเรียนที่จดั ขึ้นสําหรับผูใหญ/บุคคลที่มีอายุเกินเกณฑจะเขาเรียนในระดับนี้
ยกเวน
− การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาสําหรับผูพิการในชั้นเรียนปกติ ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 85212
85212 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาในชั้นเรียนปกติสําหรับผูพิการ
ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาสําหรับผูพ
 ิการในชัน้ เรียนปกติ รวมถึงโปรแกรม
การเรียนที่จดั ขึ้นสําหรับผูใหญ/บุคคลที่มีอายุเกินเกณฑจะเขาเรียนในระดับนี้
ยกเวน
− การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไปในชั้นเรียนปกติ
ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 85211
85213 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาที่ไมไดสอนในชั้นเรียนปกติ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา ที่จด
ั การเรียนการสอนผานทางวิทยุ โทรทัศน
อินเตอรเน็ต ไปรษณีย หรือที่บาน สําหรับบุคคลทั่วไปและผูพิการ รวมถึงโปรแกรมการเรียน
ที่จัดขึ้นสําหรับผูใหญ/บุคคลที่มีอายุเกินเกณฑจะเขาเรียนในระดับนี้
8522 85220 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− หลักสูตรการเรียนรูที่เนนเนือ
้ หาวิชาเฉพาะ
ทั้งพืน้ ฐานในภาคทฤษฎีและความชํานาญใน
ภาคปฏิบัติ ที่สอดคลองกับภาวะการจางงานในปจจุบันหรืออนาคต มีจุดมุงหมายหลากหลาย
ตั้งแตการเตรียมความพรอมสําหรับการประกอบอาชีพทัว่ ไปและอาชีพที่ตองใชความชํานาญ
เฉพาะดาน ซึ่งการเรียนการสอนอาจจัดโดยสถาบันฝกอบรมของหนวยงานหรือลูกคา สถาบัน
การศึกษา สถานที่ทํางานหรือที่บาน และผานทางไปรษณีย โทรทัศน อินเตอรเน็ต หรือวิธี
อื่นๆ การศึกษาในระดับนี้ไดแก
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•

•

การศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษาที่ต่ํากวาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (หมูใ หญ 853) ที่
ออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพที่สามารถเทียบระดับการศึกษาได เชน พอครัว พนักงาน
โรงแรม มัคคุเทศก ฯลฯ
การศึกษาพิเศษสําหรับนักเรียน/นักศึกษาทีพ่ ิการ

ยกเวน
− การศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษาในระดับสูงกวามัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 8530
− การสอนศิลปะการแสดงเพือ
่ การนันทนาการ งานอดิเรก และเพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนา
ตนเอง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8542
− การศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษาที่ออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไมสามารถเทียบระดับ
การศึกษาได เชน โรงเรียนสอนตัดเสื้อ โรงเรียนสอนขับรถ ฯลฯ ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 854
− การฝกงานที่เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมงานสังคมสงเคราะหที่ไมใหทพ
ี่ ัก ไดจัดประเภทไวใน
หมวดยอย 88
หมูใหญ 853 การศึกษาระดับอุดมศึกษา230/
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษาแตไมใชระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเขาศึกษาในระดับนี้ อยางนอยตองไดรับ
ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยเปนการศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรือผานทางวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ไปรษณีย หรือวิธีอื่นๆ
8530

การศึกษาระดับอุดมศึกษา
85301 การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาตรี ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา
85302 การศึกษาระดับปริญญาตรี ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ทีจ
่ ัดใหโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่
จัดการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกัน รวมถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
85303 การศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไป ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การศึกษาระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรหลัง
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา รวมถึงประกาศนียบัตรแพทยเฉพาะทาง ที่จัดใหโดยมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกัน

230/

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher education) มี 3 ระดับคือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งไดกําหนด
โดยแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 ที่ใชอยูปจจุบัน
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หมูใหญ 854 การศึกษาประเภทอื่นๆ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การศึกษาตอเนื่อง231/ ทั้งประเภทสามัญ อาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ
ใดวิชาชีพหนึง่ ซึ่งอาจจะเปนการสอนดวยวาจาหรือลายลักษณอกั ษร อาจจะจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรือผานทางวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ไปรษณีย หรือวิธีอื่นๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรม
ดานการกีฬาใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคล การสอนภาษาตางประเทศ ศิลปะ การละคร ดนตรี หรือวิชาอื่นๆ หรือ
การฝกอบรมพิเศษ ที่ไมสามารถเทียบระดับไดกับการศึกษาในหมูใ หญ 851-853
ยกเวน
− การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา ไดจัดประเภทไว
ในหมูใ หญ 851, 852 และ 853 ตามลําดับ
8541 85410 การศึกษาดานกีฬาและนันทนาการ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การจัดการเรียนการสอนดานการกีฬาสําหรับบุคคลหรือกลุมบุคคล ที่จัดในรูปคายการเรียนรู
และโรงเรียนเฉพาะทาง รวมทั้งคายฝกสอนกีฬาแบบพักแรมและภาคกลางวัน ทั้งนี้ไมรวมถึง
การเรียนการสอนดานการกีฬาตามหลักสูตรปกติในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่ออก
ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาบัตรที่สามารถเทียบระดับการศึกษาได โดยที่การจัดการ
เรียนการสอนนี้อาจจัดตามแหลงตางๆ เชน สถานที่ฝกอบรมของหนวยงานหรือลูกคา
สถาบันการศึกษา หรืออื่นๆ
• การสอนดานการกีฬา (เบสบอล บาสเกตบอล ฟุตบอล ฯลฯ)
• คายพักแรมสอนการกีฬา
• การสอนเชียรกีฬา
• การสอนวายน้าํ ยิมนาสติก
• สถาบันหรือโรงเรียนสอนการขี่มา
• ผูฝกสอน ครู หรือโคชกีฬาอาชีพ
• การสอนศิลปะการตอสูปองกันตัว
• การสอนการเลนไพบริดจ
• การสอนโยคะ
ยกเวน
− การศึกษาดานวัฒนธรรม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8542
− การเรียนการสอนดานการกีฬาที่ดําเนินงานโดยโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ที่ออกใบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาบัตรที่สามารถเทียบระดับการศึกษาได ไดจดั ประเภทไว
ในหมูใ หญ 851, 852 และ 853
231/

การศึกษาตอเนื่อง (continuing education) เปนการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการและความจําเปนของบุคคลที่ตอเนือ่ งจากการศึกษาขั้น
พื้นฐานและอุดมศึกษา เปนหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรฝกอบรมตามความตองการของกลุมเปาหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ ทักษะชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน
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8542

การศึกษาดานวัฒนธรรม
ในหมูย อยนีไ้ ดแก การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับศิลปะ การละคร และการดนตรี ซึ่งอาจอยูใ นรูป
“โรงเรียน สตูดิโอ หรือชั้นเรียน” โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อเปนงานอดิเรก การพักผอนหยอนใจ หรือ
เพื่อพัฒนาตนเอง
ซึ่งการเรียนการสอนดังกลาวจะไมไดมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
ปริญญาบัตรที่สามารถเทียบระดับการศึกษาได
ยกเวน
− การศึกษาดานวัฒนธรรมที่เปนการศึกษาในเชิงวิชาการ ที่ออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
ปริญญาบัตรที่สามารถเทียบระดับการศึกษาได ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 851, 852 และ 853
85421 กิจกรรมการเรียนการสอนเตนรํา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การสอนเตนทีจ
่ ัดใหโดยโรงเรียน/สตูดิโอสอนเตน
85422 กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การสอนดนตรีที่จัดใหโดยโรงเรียนสอนการดนตรี
− ครูสอนเปยโนและการสอนดนตรีอื่นๆ
85423 กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การสอนศิลปะและวิจิตรศิลป
• จิตรกรรม (ภาพเขียนสี ภาพลายเสน)
• ประติมากรรม (งานปน แกะสลัก)
• ภาพพิมพ ศิลปะการพิมพดวยกรรมวิธีตางๆ เชน การพิมพดวยแมพม
ิ พไมหรือโลหะ ฯลฯ
85429 การศึกษาดานวัฒนธรรมอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การสอน/ฝกอบรมวิชาชีพดานการละคร การแสดง การถายภาพ และดานวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่ง
มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การสอนการละคร ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่คลายกัน ที่ออกใบประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือปริญญาบัตรที่สามารถเทียบระดับการศึกษาได ไดจดั ประเภทไวในหมูยอ ย 8530

8549

การศึกษาประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ในหมูย อยนี้ไดแก การจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอบรมพิเศษสําหรับผูใหญ ซึ่งไมสามารถ
เทียบระดับไดกับการศึกษาในหมูใหญ 851-853 ทั้งนี้ไมรวมถึงการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย โดยที่การจัดการเรียนการสอนนี้อาจจัดตามแหลงตางๆ เชน สถานที่
ฝกอบรมของหนวยงานหรือลูกคา สถาบันการศึกษา สถานที่ทํางาน หรือที่บาน และอาจจัดการเรียน
การสอนในหองเรียน หรือผานทางวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ไปรษณีย หรือวิธีอนื่ ๆ ซึ่งการเรียน
การสอนดังกลาวจะไมไดมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาบัตรที่สามารถเทียบระดับ
การศึกษาได
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85491 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงานสอนทักษะการพูด/สนทนา การเขียน การฟง การอานในภาษาตางๆ เชน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ฯลฯ ของโรงเรียน/สถาบันสอนภาษา
ยกเวน
− การเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual Programme) ที่ดําเนินงานโดยโรงเรียน วิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยที่ออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาบัตร
ที่สามารถเทียบระดับ
การศึกษาได ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 851, 852 และ 853
85492 กิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การสอน/ฝกอบรมวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เชน โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร
สถาบันฝกอบรมดาน IT
85493 กิจกรรมการกวดวิชาทั่วไป ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การสอนพิเศษนอกชั้นเรียน
ที่สอนเพิ่มเติมวิชาตามหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน
เชน โรงเรียนกวดวิชา
ยกเวน
− โรงเรียนสอนภาษา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 85491
85494 กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสื้อผาและเสริมสวย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การสอน/ฝกอบรมวิชาชีพดานการออกแบบตัดเย็บเสื้อผาและเครื่องแตงกาย
− การสอน/ฝกอบรมวิชาชีพดานการเสริมสวย เชน การออกแบบและตัดแตงทรงผม การอบ
สมุนไพร การนวดหนาและนวดตัวเพื่อการเสริมสวย
ยกเวน
− การสอน/ฝกอบรมวิชาชีพดานการนวด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 85496
85495 กิจกรรมการเรียนการสอนสปาบําบัด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเรียนการสอนสปาบําบัด ประกอบดวย การฝกอบรมในการเสริมสวยบําบัด การนวด
เพื่อบําบัด การบําบัดดวยน้าํ (วารีบําบัด) การบําบัดดวยกลิ่นหอมธรรมชาติ (สุคนธบําบัด)
โภชนบําบัด และสมาธิบําบัด
ยกเวน
− การสอน/ฝกอบรมวิชาชีพดานการนวด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 85496
85496 กิจกรรมการเรียนการสอนนวด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การสอน/ฝกอบรมวิชาชีพดานการนวด เชน การนวดกดจุด การนวดคลายเสน การนวดฝาเทา
การนวดแผนไทย ฯลฯ
ยกเวน
− การสอน/ฝกอบรมวิชาชีพดานการเสริมสวย
ซึ่งอาจมีการสอนการนวดหนาและนวดตัวเพื่อ
การเสริมสวยรวมดวย ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 85494
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85497 กิจกรรมการเรียนการสอนขับขี่ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การสอนขับรถยนต
− การสอบขับเครื่องบิน ที่ไมไดมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาบัตรที่สามารถเทียบ
ระดับการศึกษาได
85499 การศึกษาประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การเตรียมความพรอมเพื่อศึกษาตอตางประเทศ
− หลักสูตรทบทวนการสอบวัดความรูและประสบการณทางวิชาชีพ
− การสอนการอานเร็ว
− การสอนดานศาสนา
− การฝกอบรมเจาหนาที่ชว
 ยชีวิต
− การฝกทักษะเพื่อใหรอดชีวต
ิ
− การฝกอบรมการพูดในที่สาธารณะ
− การศึกษาอื่นๆ ที่ไมสามารถเทียบระดับได ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่
ยกเวน
− โปรแกรมการเรียนที่จด
ั ขึ้นสําหรับการศึกษาผูใหญในระดับประถมศึกษา ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 85101
− การศึกษาดานวัฒนธรรมที่ไมไดออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาบัตรที่สามารถ
เทียบระดับการศึกษาได ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 8542
หมูใหญ 855 การบริการที่สนับสนุนการศึกษา
8550 85500 การบริการที่สนับสนุนการศึกษา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหบริการที่ไมใชการสอน ที่สนับสนุนกระบวนการหรือระบบการศึกษา
• การบริการใหคําปรึกษาดานการศึกษา
• การบริการแนะแนวการศึกษา
• การบริการประเมินผลทางการศึกษา
• การบริการทดสอบทางการศึกษา
• โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน/นักศึกษา
ยกเวน
− การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ
722
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หมูใหญ 856 การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
8560

การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
ในหมูย อยนี้ไดแก หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความมุงหมายเพื่อแนะนําเด็กเล็กใหคุนเคยกับ
สภาพแวดลอมในรูปแบบของโรงเรียน และเพื่อเชือ่ มโยงบรรยากาศระหวางบานกับในโรงเรียน
รวมถึงการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาสําหรับเด็กพิการ
ยกเวน
− กิจกรรมการดูแลเด็กในเวลากลางวัน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 88901
85601 การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาสําหรับเด็กทั่วไป ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การศึกษาสําหรับเด็กทั่วไปทีจ
่ ัดใหโดยโรงเรียนเตรียมอนุบาล โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน
เตรียมประถม โรงเรียนกินนอนสําหรับเด็กกอนขึ้นชั้นประถมศึกษา ฯลฯ
ยกเวน
− การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาสําหรับเด็กพิการ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 85602
85602 การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาสําหรับเด็กพิการ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การศึกษาสําหรับเด็กพิการทีจ
่ ัดใหโดยโรงเรียนเตรียมอนุบาล โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน
เตรียมประถม โรงเรียนกินนอนสําหรับเด็กกอนขึ้นชั้นประถมศึกษา ฯลฯ
ยกเวน
− การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาสําหรับเด็กทั่วไป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 85601
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หมวดใหญ Q กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
(หมวดยอย 86 – 88)
ในหมวดใหญนี้ไดแก การจัดกิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ซึ่งครอบคลุมถึง
กิจกรรมตางๆ ไดแก การดูแลสุขภาพโดยผูเชี่ยวชาญทางการแพทยในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพอื่นๆ
ตลอดจนกิจกรรมการดูแลในที่พักอาศัยซึ่งมีลักษณะของกิจกรรมการดูแลสุขภาพรวมกับงานสังคมสงเคราะหโดย
ไมมีบุคลากรทางการแพทยมาใหการดูแลรักษา
หมวดยอย 86 กิจกรรมดานสุขภาพมนุษย
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมการดูแลสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวในโรงพยาบาลทั่วไปหรือ
โรงพยาบาลเฉพาะทาง (อายุรกรรม ศัลยกรรม จิตเวช) สถานพยาบาลรักษาโรคเรื้อรัง สถานพยาบาลรักษาวัณโรค
สถานดูแลและใหการพยาบาล สถานบําบัดทางจิต ศูนยฟนฟูบําบัด ศูนยบําบัดโรคเรื้อน และสถาบันดูแลสุขภาพ
อื่นๆ ซึ่งมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานที่พกั และบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางการแพทยใหแกผูปวยใน ตาม
สภาพของการเจ็บปวยชนิดตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษาและการรักษาทางการแพทยในดานเวชศาสตรทั่วไปและ
เฉพาะทาง โดยแพทยเวชปฏิบัติ แพทยเฉพาะทาง และศัลยแพทย รวมถึงกิจกรรมดานทันตกรรมทัว่ ไป เฉพาะทาง
และทันตกรรมจัดฟน นอกจากนี้รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพมนุษยทไี่ มไดดําเนินการโดยโรงพยาบาลหรือแพทย
แตดําเนินการโดยบุคลากรทางการแพทยทสี่ ามารถใหการดูแลผูปวยไดตามกฎหมาย
หมูใหญ 861 กิจกรรมโรงพยาบาล
8610

กิจกรรมโรงพยาบาล
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมโรงพยาบาลทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว ที่ใหบริการทางการแพทย
การรักษาและตรวจวินิจฉัยของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งกิจกรรมเหลานี้
จัดใหกับผูปวยในเปนหลัก ภายใตคําแนะนําของแพทย รวมถึงการบริการตางๆ ดังนี้
− การบริการของคณะแพทยและบุคลากรทางการแพทย
− การบริการในหองปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานเทคนิค
รวมถึงการบริการ
ดานรังสีวิทยาและวิสัญญีวิทยา
− การบริการหองฉุกเฉิน
− การบริการหองผาตัด การบริการดานเภสัชกรรม ดานอาหาร และดานอื่นๆ ของโรงพยาบาล
− การบริการของศูนยวางแผนครอบครัวที่ใหการดูแลทางการแพทยที่มท
ี ี่พัก เชน การทําหมัน
การทําแทง
ยกเวน
− การทดสอบและการตรวจวิเคราะหวัตถุและผลิตภัณฑทก
ุ ชนิดในหองปฏิบัติการ (ยกเวนทาง
การแพทย) ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7120
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−
−
−
−

กิจกรรมการบริการรักษาสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 75000
กิจกรรมการดูแลสุขภาพของกําลังพลในสนามรบ ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 84220
การทดสอบในหองปฏิบัติการทางการแพทย ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 86903
กิจกรรมการขนสงดวยรถพยาบาล ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 86909

86101 กิจกรรมโรงพยาบาล (ยกเวนโรงพยาบาลเฉพาะทาง) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของโรงพยาบาลทั่วไปที่ใหบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไป ไมเฉพาะเจาะจง
โรคใดโรคหนึง่ แกผูปวยในเปนหลัก เชน โรงพยาบาลชุมชนและภูมภิ าค โรคพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลขององคการที่ไมแสวงหากําไร โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลในสังกัดทหาร โรงพยาบาลในเรือนจํา
86102 กิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่ใหบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะแกผูปวยใน
เปนหลัก เชน โรงพยาบาลผูปวยโรคจิตและผูติดยาเสพติด โรงพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อ
โรงพยาบาลแมและเด็ก โรงพยาบาลผูเปนโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลโรคทรวงอก รวมถึง
โรงพยาบาลทันตกรรม
ยกเวน
− กิจกรรมดานทันตกรรมทั่วไปหรือเฉพาะทาง เชน ทันตกรรมรากฟน ทันตกรรมสําหรับเด็ก
ศัลยศาสตรชองปาก ทันตกรรมจัดฟน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 86203
หมูใหญ 862 กิจกรรมทางการแพทยและทันตกรรม
8620

กิจกรรมทางการแพทยและทันตกรรม
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมทางการแพทยและทันตกรรมที่ดําเนินงานในกิจการสวนบุคคลหรือ
กลุมบุคคลในคลินิกผูปวยนอกของโรงพยาบาล และคลินิกในบริษัท โรงเรียน บานพักคนชรา
บานพักผูปวย องคการดานแรงงาน และองคการอื่นๆ
ยกเวน
− กิจกรรมโรงพยาบาลสําหรับผูปวยใน ไดจัดประเภทไวในหมูย
 อย 8610
− กิจกรรมของบุคลากรทางการแพทย/ผูชวยแพทย เชน ผดุงครรภ พยาบาล และนักกายภาพ
บําบัด ไดจดั ประเภทไวในหมูยอย 8690
86201 กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การปองกัน การตรวจวินจ
ิ ฉัย การใหคําปรึกษา และการรักษาทางการแพทย โดยแพทยเวชปฏิบัติ
ทั่วไปที่รักษาโรคทางกายและ/หรือทางจิต ในคลินิกผูปวยนอก คลินิกในบริษทั คลินิกใน
โรงเรียน ฯลฯ ซึ่งการรักษาดังกลาวนี้ ไมไดเจาะจงเพื่อรักษาความเจ็บปวย โรค หรือสวนใด
ของรางกายที่เปนลักษณะเฉพาะทาง
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86202 กิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหคําปรึกษา การตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางการแพทย โดยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในคลินิกผูปวยนอก คลินิกในบริษัท คลินิกในโรงเรียน ฯลฯ
− การวินจ
ิ ฉัยและการแปลผลภาพทางการแพทย (ภาพถายฟลมเอ็กซเรย ภาพคลื่นไฟฟาหัวใจ
ภาพจากการใชกลองตรวจภายในอวัยวะ และที่คลายกัน)
− การใหคําปรึกษาทางกุมารเวช สูติ-นรีเวช ประสาทวิทยาและจิตเวช
− การใหคําปรึกษาเกีย
่ วกับศัลยกรรม
− การรักษาในคลินิกผูปวยนอก เชน การลางไต การทําเคมีบําบัด การรักษาโดยใชอินซูลิน
การรักษาโดยใชเครื่องชวยหายใจ การเอ็กซเรย และทีค่ ลายกัน
− ศูนยวางแผนครอบครัวที่ใหการดูแลทางการแพทยที่ไมมีที่พัก เชน การทําหมันและการทําแทง
ยกเวน
− กิจกรรมของบุคลากรทางการแพทย/ผูชวยแพทย เชน ผดุงครรภ พยาบาล และนักกายภาพ
บําบัด ไดจดั ประเภทไวในหมูยอย 8690
− การใหคาํ ปรึกษาดานการวางแผนครอบครัวโดยไมมก
ี ารดูแลรักษาทางการแพทย ไดจัดประเภท
ไวในกิจกรรม 88909
86203 กิจกรรมทางทันตกรรม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมทางทันตกรรมทัว
่ ไปหรือเฉพาะทาง เชน โรคเหงือก เอ็นโดดอนต232/ ทันตกรรมรากฟน
ทันตกรรมสําหรับเด็ก ศัลยศาสตรชองปาก ฟนฟูสภาพในชองปาก ฯลฯ ที่ใหบริการในคลินิก
สุขภาพ เชน คลินิกในโรงเรียน บริษัท บานพักคนชรา และในหองแพทยที่รับปรึกษา
233/
− กิจกรรมดานทันตกรรมจัดฟน เชน การรักษาฟนยื่น การสบฟนแบบไขว
การสบเหลื่อม
แนวดิ่ง234/ ฯลฯ
− กิจกรรมดานทันตกรรมในหองผาตัด
− การวินจ
ิ ฉัยและการรักษาโรคที่มีผลตอผูปวย หรือความผิดปกติในชองปาก และการบริการเพื่อ
การปองกันโรคทางทันตกรรม
ยกเวน
− การผลิตฟนปลอม เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับทําฟนปลอม โดยหองปฏิบัติการทางทันตกรรม
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32502
232/

เอ็นโดดอนต (endodontic) เปนสาขาวิชาเฉพาะทางที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปราง สรีรวิทยา และพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟน และเนื้อเยื่อรอบรากฟน
ของมนุษย รวมถึงการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยาศาสตรพื้นฐานทางคลินกิ ประกอบดวย ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟนในสภาพปกติ สาเหตุ
การวินิจฉัย การปองกัน และการรักษาโรคและการบาดเจ็บของเนือ้ เยือ่ ในโพรงฟน และสภาพเนื้อเยื่อรอบรากฟนที่เกีย่ วของ (ที่มา: หลักสูตรการฝกอบรม
ทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒิบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนตภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

233/

การสบฟนแบบไขว (crossbite) คือ เมื่อกัดฟนเขาหากันตามปกติ ฟนบนไมลงมาอยูขางหนาฟนลางเล็กนอย

234/

การสบเหลื่อมแนวดิ่ง (overbite) บางครั้งเรียกวา "ฟนกระตาย" ซึ่งมีลักษณะฟนหนาบนยื่นออกขางหนาอยูเหนือฟนลางมากเกินไป (ที่มา : ทันตกรรม
จัดฟนคืออะไร, [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.colgateprofessional.co.th)
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หมูใหญ 869 กิจกรรมอื่นๆ ดานสุขภาพมนุษย
8690

กิจกรรมอื่นๆ ดานสุขภาพมนุษย
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมดานสุขภาพคนที่ไมไดดาํ เนินการในโรงพยาบาลหรือโดยแพทยหรือ
ทันตแพทย เชน กิจกรรมของพยาบาล ผดุงครรภ นักกายภาพบําบัด หรือบุคลากรทางการแพทย
อื่นๆ ที่ปฏิบัตงิ านดานทัศนมาตรศาสตร กิจกรรมบําบัด235/ การนวดเพื่อการรักษาทางการแพทย ฯลฯ
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิต กิจกรรมรถพยาบาล กิจกรรมของหองปฏิบัติการทาง
การแพทย กิจกรรมของธนาคารเลือด ธนาคารอสุจิ และธนาคารปลูกถายอวัยวะ ฯลฯ
กิจกรรมเหลานี้ อาจดําเนินการในคลินกิ ดานสุขภาพที่มีอยูในสถานที่ทํางาน โรงเรียน บานพัก
คนชรา องคการแรงงาน และองคการอื่นๆ หรือในสถานบริการสุขภาพอื่นๆ ที่ไมใชโรงพยาบาล
ตลอดจนในสถานที่ใหคําปรึกษาสวนตัว บานของผูปวย หรือที่อื่นๆ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ไม
เกี่ยวของกับการรักษาทางการแพทย
ยกเวน
− กิจกรรมดานโรงพยาบาล ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8610
− การบริการที่พก
ั และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการพยาบาล
87100

ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม

86901 กิจกรรมดานการพยาบาลและผดุงครรภ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการดูแลรักษาพยาบาล (ที่ไมมีที่พก
ั ) การใหคําปรึกษาแนะนํา และการปองกันในบาน
ผูปวย รวมถึงกิจกรรมดานการบริบาลมารดา สุขอนามัยเด็ก ฯลฯ ที่ดําเนินการโดยบุคคลที่
ไดรับอนุญาตที่นอกเหนือจากแพทย
− กิจกรรมการดูแลระหวางการตั้งครรภและการคลอดบุตร รวมถึงการดูแลมารดาหลังจากคลอด
บุตร ที่ดําเนินการโดยบุคคลที่ไดรับอนุญาตที่นอกเหนือจากแพทย
ยกเวน
− กิจกรรมการบริการดานการพยาบาลและผดุงครรภ
ทีใ่ หการรักษาและตรวจวินิจฉัยแกผูปว ย
ภายใตคําแนะนําของแพทย ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 861

235/

กิจกรรมบําบัด (occupational therapy) เปนการใชกิจกรรมในการชวยบุคคลที่มีปญหาในการดําเนินชีวิตทุกเพศทุกวัย เนื่องมาจากความบกพรอง
ดานการเคลื่อนไหว ดานจิตอารมณ ดานทักษะในการเขาสังคม หรือดานความคิด ความเขาใจ สติปญญา ซึ่งกระทบตอความสามารถในการทํา
กิจกรรมการดูแลตนเอง กิจกรรมงานในหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ กิจกรรมที่ชอบทําในยามวาง ซึ่งผลกระทบตอความสามารถในการทํากิจกรรมของ
บุคคลอาจมีไดหลายสาเหตุ เชน ความเจ็บปวย, อุบัติเหตุ, หรือ เปนมาตั้งแตเกิด ทั้งนี้บุคคลอาจมีความพิการหรือไมก็ได
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86902 กิจกรรมดานกายภาพบําบัด ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− กิจกรรมที่เกีย
่ วของกับการกายภาพบําบัด การบําบัดแบบเออรโกเธอราพี236/ การบําบัดแบบ
ไคโรแพรคติค237/ ฯลฯ ที่ดําเนินการโดยบุคคลที่ไดรับอนุญาตที่นอกเหนือจากแพทย
ยกเวน
− กิจกรรมการรักษาและตรวจวินิจฉัยแกผูปวยดานกายภาพบําบัด
ภายใตคําแนะนําของแพทย
ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 861
86903 กิจกรรมของหองปฏิบตั ิการทางการแพทย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของหองปฏิบัติการวิเคราะหเลือด
− กิจกรรมที่เกี่ยวของกับรังสีวินิจฉัย ที่ไมมีการวิเคราะหและแปลผลทางการแพทย เชน การตรวจ
ดวยเครื่องสนามแมเหล็กแรงสูง (MRI) การเอ็กซเรย การอัลตราซาวนด ฯลฯ ทีด่ ําเนินการ
โดยบุคคลที่ไดรับอนุญาตที่นอกเหนือจากแพทย
ยกเวน
− การทดสอบโดยหองปฏิบัตก
ิ ารที่มิใชทางการแพทย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7120
− กิจกรรมการทดสอบในสาขาสุขอนามัยอาหาร ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 71201
86909 กิจกรรมอื่นๆ ดานสุขภาพมนุษย ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการบริการที่ดําเนินงานโดยธนาคารเลือด ธนาคารเก็บรักษาสายพันธุ ธนาคารเนื้อเยื่อ
ธนาคารอสุจิ ธนาคารปลูกถายอวัยวะ รวมถึงการเก็บและการทําบัญชีรายชื่อตัวอยางที่เปนตัวแทน
ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ การจับคูระหวางตัวอยางที่ไดรบั บริจาคกับผูที่ตองการรับบริจาค ฯลฯ
− กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิต ที่ดําเนินการโดยนักจิตวิเคราะห นักจิตวิทยา และนักจิตบําบัด
− กิจกรรมอื่นๆ ดานสุขภาพคน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทีอ
่ ื่น เชน ธาราบําบัด การรักษาโรคที่
เกีย่ วกับมือหรือเทา การนวดเพื่อบําบัดโรค การบําบัดดวยการฝงเข็ม การบําบัดดวยกลิ่นหอม238/
การแกไขการพูด239/ การบําบัดแบบโฮมิโอพาธี240/ โภชนาการบําบัด ฯลฯ ที่ดําเนินการโดย
บุคคลที่ไดรับอนุญาตที่นอกเหนือจากแพทย
236/

การบําบัดแบบเออรโกเธอราพี (ergotherapy) เปนการบําบัดรักษาโรคดวยการบริหารกลามเนื้อ

237/

การบําบัดแบบไคโรแพรคติค (chiropractic) เปนการรักษาโรคดวยวิธีการจัดกระดูกสันหลัง โดยการหาสวนของกระดูกสันหลังที่กําลังบีบทับและ
รบกวนระบบประสาทมากที่สุด และใชมือจัดกระดูกสันหลังเพื่อกําจัดการถูกรบกวนของประสาทสวนนั้น

238/

การบําบัดดวยกลิ่นหอม (aroma therapy) คือ การนําน้ํามันหอมระเหยที่สกัดมาจากพืชและสวนตางๆ ของพืช เชน ดอก, ผล, เมล็ด,กาน, ลําตน, ราก
และใบ) มาใชประโยชนสําหรับรางกาย จิตใจ และอารมณ ตลอดจนความงาม เนื่องจาก กลิ่นหอมสามารถชวยปองกันและบรรเทาอาการเจ็บปวดได
ในน้ํามันหอมระเหยนี้ มีสรรพคุณชวยใหรูสึกผอนคลาย สรางความกระปรี้กระเปรา สดชื่น สดใสได

239/

การแกไขการพูด (speech therapy) เปนการบําบัดรักษา และแกไขความบกพรองที่เกิดจากการใชอวัยวะในการพูดหรือความบกพรองทางสมองใน
บางดานที่สงผลกระทบตอการพูด การไดยิน และการออกเสียงที่ทําใหเด็กไมสามารถพูดไดตามพัฒนาการปกติของวัย

240/

การบําบัดแบบโฮมิโอพาธี (homeppathy) เปนการรักษาโดยกระตุนรางกายใหรักษาโรคดวยตัวเอง ซึ่งนักบําบัดจะใหยาหรือสารที่มีความใกลเคียง
กับอาการของโรคนั้นมาใชในการรักษา โดยนําสารเหลานั้นมาเจือจางใหออนที่สุด เพื่อควบคุมอาการของโรคโดยไมตองพึ่งการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ
และชวยใหผูปวยมีอิสระในการดําเนินชีวิตและมีสุขภาพดีได ดังนั้นในการบําบัดดวยศาสตรนี้ จะใหความสําคัญในการดูแลรักษารางกายแบบองค
รวม คือเนนถึงปจจัยดานจิตใจ อารมณในลักษณะที่มีความสัมพันธกับอาการทางกาย โดยมองไปที่สาเหตุจากภายในมากกวาอาการแสดงภายนอก

480
กิจกรรมสนับสนุนดานทันตกรรม เชน นักบําบัดโรคดานทันตกรรม พยาบาลดานทันตกรรม
และนักสุขวิทยาทันตกรรมในโรงเรียน ผูซ ึ่งอาจทํางานหางไกลจากทันตแพทย แตอยูภายใต
การควบคุมดูแลของทันตแพทยเปนระยะๆ
241/
− กิจกรรมของผูชวยแพทยที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทัศนมาตรศาสตร
− กิจกรรมการขนสงและเคลื่อนยายผูปว
 ยโดยรถพยาบาล ที่ใหบริการระหวางเกิดภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย ซึ่งอาจจะมีอุปกรณชวยชีวิตหรือบุคลากรทางการแพทยหรือไมกต็ าม รวมถึง
การเคลื่อนยายทางเรือและทางอากาศ
ยกเวน
− การผลิตฟนปลอม เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับทําฟนปลอม โดยหองปฏิบัติการทางทันตกรรม
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 32502
− การเคลื่อนยายผูปวย โดยไมมีทั้งอุปกรณสาํ หรับชวยชีวิตและบุคลากรทางการแพทย
ไดจัด
ประเภทไวในหมวดยอย 49, 50 และ 51 ตามประเภทของพาหนะที่ใชในการขนยาย
− การบําบัดดวยการฝงเข็ม ที่ใหการรักษาและตรวจวินิจฉัยแกผูปว
 ยภายใตคําแนะนําของแพทย
ไดจัดประเภทไวในหมูใ หญ 861 และ 862
− กิจกรรมทางการแพทยและทันตกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8620
− กิจกรรมที่เกีย
่ วของกับการกายภาพบําบัด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 86902
− กิจกรรมสปาเพื่อสุขภาพ ที่ไมเขาขายการบําบัดรักษาโรค ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 96101
−

หมวดยอย 87 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พัก
ในหมวดยอยนี้ไดแก การบริการที่จดั เปนบานพักหรือทีอ่ ยูอาศัยรวมกับการใหการดูแลรักษาพยาบาล
หรือการดูแลประเภทอื่นๆ ตามความตองการของผูอยูอาศัย ซึ่งทีพ่ ักและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เปนสวน
สําคัญในการใหบริการ การใหการดูแลในที่นี้ เปนการผสมผสานระหวางการบริการดานสุขภาพกับการบริการ
ทางสังคม โดยที่การบริการดานสุขภาพจะมุงเนนทางดานการพยาบาลเปนหลัก
หมูใหญ 871 สถานบริการดานการพยาบาลที่ใหที่พัก
8710 87100 สถานบริการดานการพยาบาลที่ใหที่พัก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของสถานบริการดานการพยาบาลที่ใหที่พก
ั แกผปู วย คนชรา และบุคคลอื่นๆ โดยให
การดูแลรักษาพยาบาลเปนหลัก เชน บานพักคนชราที่ใหบริการพยาบาล สถานพักฟน
สําหรับผูปวย สถานบริการดูแลผูปวย เปนตน
ยกเวน
− การใหการดูแลในที่อยูอาศัยทีจ
่ ัดใหโดยบุคลากรทางการแพทย ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 86

241/

ทัศนมาตรศาสตร (optometry) เปนการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา และแกไขปญหาสายตาและระบบการมองเห็น ดวยวิธีและเทคโนโลยีทางการแพทย

481
−

−

บานพักคนชราที่ไมมีการดูแลรักษาหรือมีการดูแลรักษาพยาบาลเล็กนอย ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 87301
กิจกรรมงานสังคมสงเคราะหที่ใหทพี่ ัก เชน สถานเลี้ยงเด็กกําพรา บานและที่พกั อื่นๆ พรอม
อาหารทีใ่ หบริการสําหรับเด็ก สถานสงเคราะหผูไรที่อยูอาศัย ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 8790

หมูใหญ 872 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูพกิ ารทางสติปญญา ผูมีปญหาสุขภาพจิต และผูตดิ ยาเสพติด
8720

กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูพกิ ารทางสติปญญา ผูมีปญหาสุขภาพจิต และผูตดิ ยาเสพติด
ในหมูย อยนี้ไดแก การใหการดูแลที่ใหที่พัก (ซึ่งไมใชการดูแลของโรงพยาบาล) แกผูพิการทาง
สติปญญา มีปญหาสุขภาพจิต หรือติดยาเสพติด โดยบริการที่จัดให ไดแก หองพัก อาหาร การเฝา
ระวัง การใหคําปรึกษาแนะนํา และการดูแลสุขภาพบางสวนรวมดวย รวมถึงการใหการดูแลและ
การรักษาที่ใหที่พักแกผูมีปญหาดานสุขภาพจิตและผูใ ชติดยาเสพติด
ยกเวน
− กิจกรรมงานสังคมสงเคราะหที่ใหทพ
ี่ ัก เชน สถานเลี้ยงเด็กกําพรา บานและที่พกั อื่นๆ พรอม
อาหารทีใ่ หบริการสําหรับเด็ก สถานสงเคราะหผูไรที่อยูอาศัย ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 8790
87201 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูพิการทางสติปญญา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูที่มีความบกพรองทางดานสติปญญา เชน สถานสงเคราะห
เด็กออนพิการทางสมองและปญญา สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา
87202 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูมีปญ
 หาสุขภาพจิต ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูที่มีอาการปวยทางจิตหรือมีปญหาทางอารมณ เชน บานพัก
ฟนสําหรับผูมีปญหาดานสุขภาพจิต บานพักฟนสําหรับผูมีปญหาทางอารมณ สถานสงเคราะห
บานกึ่งวิถีที่ดแู ลดานสุขภาพจิต
ยกเวน
− กิจกรรมการใหการดูแลแกผม
ู ีความบกพรองทางสติปญญา มีปญหาดานสุขภาพจิต หรือมีปญหา
การใชยาเสพติด ที่ดําเนินการโดยโรงพยาบาล ไดจัดประเภทไวในหมูยอ ย 8610
87203 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูติดยาเสพติด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูติดยาเสพติดและแอลกอฮอล เชน สถานบริการที่ให
การรักษาผูติดสุราเรื้อรังและผูติดยาเสพติด

หมูใหญ 873 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูสูงอายุและผูพิการ
8730

กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูสูงอายุและผูพิการ
ในหมูย อยนี้ไดแก การใหการดูแลที่ใหที่พักและการบริการสวนบุคคลแกผูสูงอายุและผูพกิ ารที่ไม
สามารถชวยเหลือตนเองได และ/หรือผูไมสามารถอยูตามลําพังได โดยบริการทีจ่ ัดให ไดแก หองพัก
อาหาร การเฝาระวัง และการชวยเหลือกิจวัตรประจําวัน เชน งานบาน ฯลฯ ในบางกรณีหนวย
ดังกลาวอาจจะใหการดูแลรักษาพยาบาลนอกสถานที่แกผูรับบริการ
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ยกเวน
− กิจกรรมงานสังคมสงเคราะหที่ใหทพ
ี่ ักแกบุคคลอื่น ซึ่งการรักษาทางการแพทยไมใชปจจัยที่
สําคัญ เชน สถานสงเคราะหผูไรที่อยูอาศัย ไดจดั ประเภทไวในหมูยอ ย 8790
87301 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูสูงอายุ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการใหการดูแลและความชวยเหลือทางสังคมที่ใหที่พักแกผูสูงอายุ ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อใหสามารถดําเนินกิจวัตรประจําวันได รวมถึงกิจกรรมการบริการที่จัดใหโดยชุมชนที่ให
การดูแลอยางตอเนื่องสําหรับผูเกษียณอายุ และบานพักสําหรับผูสูงอายุที่ไมมีการดูแลรักษา
พยาบาลหรือมีการดูแลรักษาพยาบาลเล็กนอย
ยกเวน
− บานพักคนชราที่ใหการดูแลรักษาพยาบาลเปนหลัก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 87100
87302 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกเด็กและเยาวชนที่พิการ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการใหการดูแลและความชวยเหลือทางสังคมที่ใหที่พักแกเด็กและเยาวชนทีพ
่ ิการ เชน
คนตาบอด คนหูหนวก และคนใบ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใหสามารถดําเนินกิจวัตรประจําวันได
ยกเวน
− กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกเด็กและเยาวชนทีพ
่ ิการทางสติปญญา ไดจัดประเภทไว
ในกิจกรรม 87201
87303 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูใหญที่พิการ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการใหการดูแลและความชวยเหลือทางสังคมที่ใหที่พักแกผูใหญที่พิการ เชน คนตาบอด
คนหูหนวก และคนใบ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใหสามารถดําเนินกิจวัตรประจําวันได
ยกเวน
− กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูใหญที่พิการทางสติปญญา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
87201
หมูใหญ 879 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกบุคคลอื่นๆ
8790

กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกบุคคลอื่นๆ
ในหมูย อยนี้ไดแก การใหการดูแลที่ใหที่พักแกบุคคลทั่วไป (ยกเวน ผูมีความบกพรองทาง
สติปญญา ผูมีปญหาสุขภาพจิต ผูใชยาเสพติด ผูสูงอายุ และผูมีภาวะทุพพลภาพ) ซึ่งไมสามารถ
ดูแลตนเองได หรือบุคคลที่ไมสามารถอยูตามลําพังได โดยเปนการใหความชวยเหลือทางสังคม
ตลอด 24 ชั่วโมง แกเด็กและบุคคลที่มีความสามารถจํากัดในการดูแลตนเอง และอาจดําเนินการ
โดยรัฐบาลหรือองคการเอกชน ซึ่งการรักษาทางการแพทยและการศึกษาไมใชปจจัยที่สําคัญของ
กิจกรรมดังกลาวนี้
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ยกเวน
− การจัดหาเงินทุนและการบริหารแผนการประกันสังคมภาคบังคับ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
84300
− กิจกรรมของสถานบริการดานพยาบาลที่ใหที่พัก ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 87100
− กิจกรรมของสถานสงเคราะหระยะสั้นสําหรับผูประสบภัยพิบัติ ไดจด
ั ประเภทไวในหมูยอย 8890
87901 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกเด็กและเยาวชน (ยกเวน ที่พิการ มีปญหาสุขภาพจิต และติด
ยาเสพติด) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการใหการดูแลและความชวยเหลือทางสังคมที่ใหที่พักแกเด็กและเยาวชนตลอด
24
ชั่วโมง เชน สถานเลี้ยงเด็กกําพรา บานพักสําหรับเด็กทีต่ องการความคุมครอง ฯลฯ
ยกเวน
− กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกเด็กและเยาวชนทีพ
่ ิการทางสติปญญา มีปญหาสุขภาพจิต
และติดยาเสพติด ไดจดั ประเภทไวในหมูย อย 8720
− กิจกรรมการรับเปนบุตรบุญธรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 88909
87902 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกหญิงที่ประสบปญหาทางสังคม ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− กิจกรรมการใหการดูแลและความชวยเหลือทางสังคมทีใ่ หที่พักแกหญิงที่ประสบปญหา
ครอบครัว ถูกลวงละเมิดทางเพศ ถูกทํารายรางกายและจิตใจ และประสบปญหาทางสังคมอื่นๆ
ตลอด 24 ชั่วโมง เชน สถานที่พักพิงสําหรับหญิงที่ถูกทารุณกรรม บานพักสําหรับแมที่เลี้ยงลูก
ตามลําพัง เปนตน
87909 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการใหการดูแลและความชวยเหลือทางสังคมแกบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่
อื่น ที่ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง เชน สถานสงเคราะหผูไรที่อยูอาศัย สถานสงเคราะหบาน
กึ่งวิถีสําหรับบุคคลที่มีปญหาทางสังคมหรือปญหาสวนตัว สถานสงเคราะหบานกึ่งวิถีสําหรับ
เยาวชนและบุคคลที่ทําผิดกฎหมาย สถานบริการดานการฟนฟูทางสังคมอื่นๆ
ยกเวน
− กิจกรรมการใหการดูแลทีใ่ หที่พักผูพก
ิ ารทางสติปญญา ผูท ี่มีปญหาสุขภาพจิต และผูตดิ ยาเสพติด
ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 8720
− กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูสูงอายุและผูพก
ิ าร ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 8730
หมวดยอย 88 กิจกรรมสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พัก
ในหมวดยอยนี้ไดแก การบริการชวยเหลือทางดานสังคมตางๆ โดยตรงกับผูที่ตองการความชวยเหลือ
ซึ่งความชวยเหลือในที่นี้ไมรวมถึงการบริการที่พัก (ยกเวนเปนการใหพักชั่วคราว)
ยกเวน
− กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พัก ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 87
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หมูใหญ 881 กิจกรรมสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พักแกผูสูงอายุและผูพ ิการ
8810

กิจกรรมสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พักแกผูสูงอายุและผูพ ิการ
ในหมูยอยนี้ไดแก การบริการทางสังคม การใหคําปรึกษาแนะนํา งานสวัสดิการ การบริการสงตอ
งานไปยังผูเกี่ยวของ และการบริการที่คลายคลึงกัน ทีจ่ ัดใหกับผูสูงอายุและผูพกิ ารที่บานหรือที่
อื่นๆ โดยรัฐบาลหรือองคการเอกชน องคการชวยเหลือตนเองในระดับชาติหรือทองถิ่น และโดย
ผูเชี่ยวชาญที่ใหบริการดานคําปรึกษาแนะนํา
ยกเวน
− การจัดหาเงินทุนและการบริหารแผนการประกันสังคมภาคบังคับ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
84300
88101 กิจกรรมสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พักแกผูสูงอายุ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการใหความชวยเหลือทางสังคมทีไ
่ มใหที่พกั แกผูสูงอายุในเวลากลางวัน รวมถึงการดูแล
และเยีย่ มผูสูงอายุตามบาน เชน ศูนยดูแลผูสูงอายุในเวลากลางวัน
ยกเวน
− กิจกรรมงานสังคมสงเคราะหที่ใหทพ
ี่ ักแกผูสูงอายุ ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 87301
88102 กิจกรรมสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พักแกผูพิการ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการใหความชวยเหลือทางสังคมทีไ
่ มใหที่พกั แกผูพิการในเวลากลางวัน รวมถึงการดูแล
และเยีย่ มผูพิการตามบาน และการฟนฟูอาชีพแกผูพกิ ารที่มีขอจํากัดทางการศึกษา (เนนการให
ความชวยเหลือดานสังคมเปนหลัก)
ยกเวน
− กิจกรรมการฟน
 ฟูอาชีพที่เนนดานการศึกษาเปนหลัก ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 85
− กิจกรรมงานสังคมสงเคราะหที่ใหทพ
ี่ ักแกผูใหญที่พิการ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 87303
− กิจกรรมการดูแลเด็กพิการในเวลากลางวัน ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 88901

หมูใหญ 889 กิจกรรมสังคมสงเคราะหอื่นๆ ที่ไมใหที่พกั
8890

กิจกรรมสังคมสงเคราะหอื่นๆ ที่ไมใหที่พกั
ในหมูย อยนี้ไดแก การบริการทางสังคม การใหคําปรึกษาแนะนํา งานสวัสดิการ การบริการสงตอ
งานไปยังผูเกี่ยวของ และบริการที่คลายกัน ที่จัดใหกับบุคคลและครอบครัวที่บานหรือที่อ่นื (ยกเวน
ผูสูงอายุและผูพิการ)
โดยรัฐบาลหรือองคการเอกชน
องคการบรรเทาภัยพิบตั ิและชวยเหลือ
ผูประสบภัย องคการชวยเหลือตนเองระดับชาติหรือทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญที่ใหบริการดาน
คําปรึกษาแนะนํา
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88901 กิจกรรรมการดูแลเด็กเวลากลางวัน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การใหการดูแลเด็กปกติทว
ั่ ไปและเด็กที่มีความบกพรองทั้งดานรางกายและสติปญญาในเวลา
กลางวัน เชน สถานรับเลี้ยงเด็กเวลากลางวัน/เนอรสเซอรี่และศูนยดูแลเด็กในเวลากลางวัน
88909 กิจกรรมสังคมสงเคราะหอื่นๆ ที่ไมใหที่พกั ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− งานสวัสดิการและการบริการคําปรึกษาแนะนําแกเด็กและวัยรุน
− กิจกรรมการรับเปนบุตรบุญธรรม/การอุปถัมภ และการปองกันการกระทําทารุณกรรมตอเด็ก
และผูอื่น
− การบริการใหคําปรึกษาแนะนําเกีย
่ วกับงบประมาณของครัวเรือน สินเชือ่ และหนี้สิน การแตงงาน
และครอบครัว
− กิจกรรมการบริการชุมชนตางๆ
− กิจกรรมการใหความชวยเหลือทางสังคมแกผูประสบภัย ผูลี้ภัย ผูอพยพ ฯลฯ รวมถึงการจัดหา
ที่พักชั่วคราวใหบุคคลเหลานี้
− กิจกรรมการบริการฟนฟูอาชีพแกผูวางงานที่มีการศึกษาจํากัด โดยเนนการใหความชวยเหลือ
ดานสังคมเปนหลัก
− การบริการกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการไดรับความชวยเหลือดานสวัสดิการ เงินชวยคา
เชาบาน หรือคูปองอาหาร
− สถานบริการในเวลากลางวันสําหรับผูไรที่อยูอาศัยและกลุมที่ออนแอทางสังคมอื่นๆ
− กิจกรรมการกุศล เชน การระดมเงินทุน หรือกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ที่มีจุดมุงหมายเพื่องาน
สังคม
ยกเวน
− กิจกรรมการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการศึกษา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 85500
− กิจกรรมการฟน
 ฟูอาชีพที่เนนดานการศึกษาเปนหลัก ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 85
− กิจกรรมการบริการฟนฟูอาชีพที่เนนการใหความชวยเหลือดานสังคมเปนหลักแกผูพิการ ได
จัดประเภทไวในกิจกรรม 88102
− การจัดหาเงินทุนและการบริหารแผนการประกันสังคมภาคบังคับ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
84300
− กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกบุคคลอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8790
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หมวดใหญ R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
(หมวดยอย 90 – 93)
ในหมวดใหญนี้ไดแก กิจกรรมตางๆ ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางดานวัฒนธรรม ความบันเทิง
และนันทนาการ สําหรับสาธารณชนทั่วไป รวมถึงการแสดงสด การดําเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถาน การเสี่ยง
โชค การกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ
หมวดยอย 90 กิจกรรมการสรางสรรคศิลปะและความบันเทิง
หมูใหญ 900 กิจกรรมการสรางสรรคศิลปะและความบันเทิง
9000

กิจกรรมการสรางสรรคศิลปะและความบันเทิง
ในหมูย อยนีไ้ ดแก การดําเนินการเกีย่ วกับสิ่งอํานวยความสะดวกและการจัดหาบริการเพือ่ ตอบสนอง
ความสนใจดานวัฒนธรรมและความบันเทิงของลูกคา รวมถึง การผลิต การสงเสริม และการมีสว น
รวมในการแสดงสด เหตุการณ หรืองานนิทรรศการสําหรับสาธารณชน การจัดหาบริการเกี่ยวกับ
ศิลปะ การสรางสรรค หรือทักษะดานเทคนิคในการผลิตผลงานทางศิลปะและการแสดงสด
ยกเวน
− การดําเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานทุกประเภท สวนพฤกษชาติและสวนสัตว การอนุรักษ
สถานที่ทางประวัติศาสตร และการอนุรักษธรรมชาติ ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 91
− กิจกรรมดานการกีฬา การบันเทิง และนันทนาการ ไดจด
ั ประเภทไวในหมวดยอย 93
− การใหบริการดานวัฒนธรรม ความบันเทิง หรือนันทนาการ
รวมถึงสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน
• การผลิตและการจําหนายภาพยนตรและวีดิทัศน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 5911-5913
• การฉายภาพยนตร ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 59140
• การแพรภาพกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน ไดจด
ั ประเภทไวในหมวดยอย 60
− กิจกรรมของตัวแทนในนามของศิลปนและนักแสดง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 74909
90001 กิจกรรมการสรางสรรคศิลปะ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของนักประพันธเพลง ประติมากร จิตรกร ชางปน ชางแกะสลัก ชางทําพิมพ ฯลฯ
− กิจกรรมของนักเขียนอิสระทุกสาขา รวมถึงการเขียนนวนิยาย บทความทางวิชาการ ฯลฯ
− กิจกรรมของนักหนังสือพิมพอิสระ นักขาวอิสระ
− การบูรณะซอมแซมงานศิลปะ เชน การทาสี ฯลฯ
ยกเวน
− การบูรณะซอมแซมงานกระจกสี ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 23101
− การผลิตรูปปน หินแกะสลักทีน
่ อกเหนือจากงานศิลปะดั้งเดิม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 23969
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−

การซอมออรแกนหรือเครื่องดนตรีโบราณอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 33190
การบูรณะโบราณสถานหรืออาคารทางประวัติศาสตร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 41002
การซอมเฟอรนิเจอร (ยกเวนประเภทพิพิธภัณฑ) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 95240

90002 กิจกรรมดานความบันเทิง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การแสดงละครเวที คอนเสิรต และโอเปราหรือระบํา (รําฟอน) และการแสดงอื่นๆ
• กิจกรรมของกลุม คณะกายกรรมหรือคณะผูแสดง วงออเคสตราหรือวงดนตรี
• กิจกรรมของศิลปนเดี่ยว เชน นักแสดง นักแสดงผาดโผน นักเตน นักดนตรี นักพูดหรือ
นักบรรยาย ฯลฯ
− การแสดงละครสัตว หุนกระบอก
− กิจกรรมของนางแบบอิสระ
− กิจกรรมที่สนับสนุนการผลิต การจัดแสดง การสงเสริม และการจัดการเกี่ยวกับการแสดงละคร
เวที คอนเสิรต และโอเปราหรือระบํา (รําฟอน) และการแสดงอื่นๆ
• ผูอํานวยการสราง ผูควบคุมเวที นักออกแบบและจัดฉาก/เวที ผูควบคุมแสงและเสียงบน
เวที ฯลฯ
− การดําเนินงานเกี่ยวกับสถานที่แสดงคอนเสิรต หอแสดงมหรสพ โรงละคร และสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานความบันเทิงอื่นๆ รวมถึงการบริการจําหนายตัว๋ การแสดงดังกลาว
ยกเวน
− การผลิตภาพยนตรและวีดิทศ
ั น ไดจดั ประเภทไวในหมูย อย 5911 และ 5912
− การดําเนินงานเกี่ยวกับโรงภาพยนตร ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 59140
− กิจกรรมการคัดเลือกนักแสดง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 78101
− กิจกรรมของบริษัทตัวแทนจําหนายตัว
๋ เพื่อการเดินทางทองเที่ยว ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม
79110
− กิจกรรมการขายตัว
๋ เขาชมภาพยนตร การกีฬา และเหตุการณเพื่อความเพลิดเพลินและความ
บันเทิงอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 79909
หมวดยอย 91 กิจกรรมหองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพธิ ภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมหองสมุดและหอจดหมายเหตุ การดําเนินงานของพิพิธภัณฑสถาน
ทุกประเภท สวนพฤกษชาติและสวนสัตว การดําเนินงานเกีย่ วกับแหลงโบราณสถาน และกิจกรรมการอนุรักษ
ธรรมชาติ รวมถึงการอนุรักษและการจัดแสดงเกี่ยวกับวัตถุ สถานที่ ระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติที่เกี่ยวของ
ทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม หรือการศึกษา (เชน แหลงมรดกโลก ฯลฯ)
ยกเวน
− กิจกรรมดานการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ เชน การดําเนินการเกี่ยวกับชายหาด
และอุทยานนันทนาการ ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 93
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หมูใหญ 910 กิจกรรมหองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพธิ ภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ
9101

กิจกรรมหองสมุดและหอจดหมายเหตุ
91011 กิจกรรมหองสมุด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมดานหนังสือ เอกสาร และขอมูลขาวสารของหองสมุดทุกประเภท ซึ่งใหบริการทั้ง
คนควา อาน ฟง ฉายภาพ/แสดงภาพ สําหรับประชาชนทั่วไปหรือผูใชบริการเฉพาะกลุม เชน
นักเรียน/นักศึกษา นักวิทยาศาสตร พนักงาน สมาชิก ฯลฯ ไดแก
• การจัดการและการเก็บรวบรวมเอกสารหรือหนังสืออยางเปนระบบ ซึง่ จะเปนเอกสารหรือ
หนังสือเฉพาะเรื่องหรือไมกต็ าม
• การจัดทํารายการเอกสารและหนังสือ
• การบริการยืมคืนและการเก็บรักษาหนังสือ แผนที่ วารสาร ฟลม แผนเสียง เทป งานศิลปะ
อื่นๆ ฯลฯ
• กิจกรรมการสืบคนขอมูลขาวสารตามความตองการของผูใช ฯลฯ
ยกเวน
− การใหเชาวิดีโอเทปและดีวีดี ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 77220
− การใหเชาหนังสือ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 77291
91012 กิจกรรมหอจดหมายเหตุ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการเก็บรวบรวม จัดทําบัญชีรายชื่อ ใหยืม และสืบคนขอมูลเกี่ยวกับจดหมายเหตุตางๆ
สําหรับประชาชนทั่วไปหรือผูใชบริการเฉพาะกลุม เชน นักเรียน/นักศึกษา นักวิทยาศาสตร
พนักงาน สมาชิก ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมหอจดหมายเหตุประวัติศาสตร242/ และหอจดหมายเหตุ
ดิจิทัล

9102

กิจกรรมพิพิธภัณฑและการดําเนินงานเกี่ยวกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร
91021 กิจกรรมพิพิธภัณฑ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงานเกี่ยวกับพิพธ
ิ ภัณฑทกุ ประเภท (การจัดการและรักษาของสะสม การจัดแสดง
ของสะสม การจัดงานนิทรรศการของพิพิธภัณฑสถาน ฯลฯ)
• พิพิธภัณฑดานศิลปะ เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เฟอรนิเจอร เครื่องแตงกาย เซรามิก
เครื่องเงิน
• พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พิพิธภัณฑทางประวัตศิ าสตร
รวมถึงพิพิธภัณฑทหาร
• พิพิธภัณฑกลางแจง
• พิพิธภัณฑเฉพาะดานอื่นๆ

242/

หอจดหมายเหตุประวัติศาสตร (historical archives) เปนหอจดหมายเหตุที่ใชเก็บเอกสารที่มีอายุ 25 ปขึ้นไป
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ยกเวน
− การขายปลีกและจัดแสดงผลงานของหองแสดงผลงานศิลปะในเชิงพาณิชย ไดจัดประเภทไว
ในกิจกรรม 47699
− การบูรณะซอมแซมงานศิลปะ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 90001
− กิจกรรมหองสมุดและหอจดหมายเหตุ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9101
− กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 91031
91022 การดําเนินงานเกี่ยวกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงานเกี่ยวกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร
รวมถึงการอนุรักษ และ
การใหบริการเขาชมสถานที่ดังกลาว
ยกเวน
− การบูรณะและซอมแซมโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร ไดจัดประเภทไวในหมวด
ใหญ F (การกอสราง)
9103

กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว และการอนุรักษธรรมชาติ
91031 กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว ในกิจกรรมนี้ไดแก
243/
− การดําเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษชาติ และสวนสัตวทั้งสัตวบกและสัตวน้ํา รวมถึงการอนุรักษ
การบํารุงรักษาและการใหบริการเขาชมสถานที่ดังกลาว
ยกเวน
− การบริการวางแผนภูมิทัศน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 81300
91032 กิจกรรมการอนุรักษธรรมชาติ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ การคุมครองและอนุรักษสัตวปา
− การดําเนินงานเกีย
่ วกับอุทยานแหงชาติและแหลงอนุรกั ษธรรมชาติและสัตวปา รวมถึงการกํากับ
ดูแล การอนุรกั ษ การบํารุงรักษา และการใหบริการเขาชมสถานที่ดังกลาว
ยกเวน
− การดําเนินการเกี่ยวกับกีฬาตกปลาและกีฬาลาสัตวเชิงอนุรก
ั ษ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 93199

243/

"สวนพฤกษศาสตร" หมายถึง สถานที่ที่สรางขึ้นเพื่อรวบรวมพรรณไมทุกชนิดไวในที่เดียวกันเพื่อการศึกษาทางพฤกษศาสตรโดยเฉพาะ แตใน
ขณะเดียวกันก็ใชเปนสถานที่สําหรับพักผอนหยอนใจไปดวย พรรณไมที่นํามาปลูก จะมีพรรณไมทั้งในประเทศและจากตางประเทศ โดยแยกเปน
หมวดหมู เปนวงศตามลําดับความสําคัญของชนิดไมนั้นๆ เพื่อผูสนใจหรือตองการศึกษาหาความรูจะไดทราบวา พรรณไมนั้นอยูในวงศอะไร และ
เปนชนิดพันธุใด เปนตน (โดย... นายทนงศักดิ์ จงอนุรักษ) (ที่มา: คําจํากัดความเกี่ยวกับปาไม, [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:: http://www.forest.go.th/
Research/Knowledge/B_forest1.html)

491
หมวดยอย 92 กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค
ในหมวดยอยนี้ไดแก การดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเสี่ยงโชค เชน
บอนคาสิโน สถานที่เลนบิงโก และการบริการเสี่ยงโชค เชน สลากกินแบงและสถานที่รับแทงมา
หมูใหญ 920 กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค
9200

กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค
92001 การดําเนินงานเกี่ยวกับสลากกินแบง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินการในการออกลอตเตอรี่/สลากกินแบง
− การขายลอตเตอรี่/สลากกินแบงทุกประเภท (ขายสง/ขายปลีก/ตัวแทนจําหนาย) และทุกสถานที่
(รานคา/แผง/เร/อื่นๆ ) รวมถึงลอตเตอรี่ออนไลน
− การดําเนินงานเกี่ยวกับการรับแทงลอตเตอรี่
92009 กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชคอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงานเกี่ยวกับการรับแทงมา
− การดําเนินงานดานคาสิโน รวมถึงคาสิโนลอยน้ํา
− การดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องเลนการพนันชนิดหยอดเหรียญ
− กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชคแบบออนไลนทุกประเภท (ยกเวนลอตเตอรี่ออนไลน) รวมถึง
การดําเนินงานเกี่ยวกับเว็บไซตเลนการพนัน
ยกเวน
− การดําเนินงานเกี่ยวกับลอตเตอรี่และลอตเตอรี่ออนไลน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 92001
− การดําเนินงานเกี่ยวกับตูเกมหยอดเหรียญ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 93293

หมวดยอย 93 กิจกรรมดานการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมดานการนันทนาการ ความบันเทิง และการกีฬา (ยกเวน กิจกรรม
พิพิธภัณฑและการอนุรักษโบราณสถาน กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว กิจกรรมการอนุรักษธรรมชาติ
และกิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค)
ยกเวน
− กิจกรรมที่เกีย
่ วกับศิลปะการละคร การดนตรี และศิลปะอื่นๆ เชน การแสดงละครเวที
คอนเสิรต โอเปราหรือการเตน และการแสดงบนเวทีอนื่ ๆ ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 90
หมูใหญ 931 กิจกรรมดานการกีฬา
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกดานการกีฬา กิจกรรมของทีม
หรือสโมสรกีฬาที่มีสวนรวมในการแขงขันกีฬา นักกีฬาอิสระที่มีสวนรวมในการแขงขันกีฬา เจาของรถ คอกมา
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คอกสุนัข ฯลฯ ที่มีสวนเกี่ยวของในการแขงขัน การบริการจัดหาผูฝกสอนกีฬาเพื่อสนับสนุนผูเขารวมการแขงขัน
กีฬา ผูดําเนินงานเกีย่ วกับสนามแขงขันหรือสนามกีฬา กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมหรือการบริหาร
จัดการแขงขันกีฬา ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
9311

การดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกดานการกีฬา
ในหมูยอยนี้ไดแก การดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก/สถานที่สําหรับการเลนกีฬาในรม
หรือกลางแจง ทั้งแบบเปดโลง ปดหรือมีหลังคาคลุม มีที่นั่งหรือไมมที ี่นั่งชมกีฬา
93111 การดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกดานการกีฬา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงานเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับกีฬาในรมและกลางแจง (ทั้ง
แบบเปดโลง แบบปด มีรั้วลอมรอบหรือหลังคาคลุม มีที่นั่งหรือไมมีทนี่ ั่งชมกีฬา) เชน สนาม
ฟุตบอล สนามฮอกกี้ สนามคริกเก็ต สนามเบสบอล สนามเทนนิส สนามกีฬาประเภทลู
และลาน สนามมวย สนามกอลฟ ลานสเกต สระวายน้าํ ลานโบวลิ่ง
− การดําเนินงานเกี่ยวกับสนามแขงรถ สุนัข และมา
− การจัดการและการดําเนินงานเกี่ยวกับการแขงขันกีฬากลางแจงหรือในรม สําหรับนักกีฬาอาชีพ
หรือสมัครเลน โดยองคการที่มีสถานที่หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง
− การบริหารจัดการและการจัดหาบุคลากรเพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้
ยกเวน
− การใหเชาเครื่องอุปกรณเพือ
่ การนันทนาการและการกีฬา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 77210
− การดําเนินการเกี่ยวกับศูนยฟต
 เนสและการออกกําลังกายเพื่อฝกความยืดหยุน ของรางกาย ได
จัดประเภทไวในกิจกรรม 93112
− กิจกรรมสวนสาธารณะและชายหาด ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 93291
93112 การดําเนินงานของศูนยฟตเนสและการออกกําลังกายเพื่อฝกความยืดหยุนของรางกาย ในกิจกรรม
นี้ไดแก
− การดําเนินงานของศูนยฟตเนส ทั้งดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสรางกลามเนื้อ
และเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง รวมถึงการเตนแอโรบิก
− การดําเนินการเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับออกกําลังกายเพื่อฝกความยืดหยุน
ของรางกาย การกําหนดลมหายใจเพื่อการผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจ เชน โยคะ พิลาทิส244/
ฟตบอล245/ ไทชิ246/ บอดี้คอมแบท247/ ฯลฯ

244/

พิลาทิส (pilates) เปนกีฬาที่ผสมผสานระหวางศาสตรของโยคะ ยิมนาสติก ไทชิ และ ศิลปะการปองกันตัว คิดคนขึ้นโดย Joseph H. Pilates หัวใจ
ของพิลาทิสอยูที่ “strength” (ความแข็งแรงของกลามเนือ้ ) “flexibility” (ความยืดหยุนของรางกาย) และ “mobility” (การเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง)
พิลาทิสมีรูปแบบการเลนที่หลากหลาย โดยจะเนนการออกกําลังชวงลําตัว การยืดหยุนกลามเนื้อ เสนเอ็นและขอตอ รวมกับการกําหนดลมหายใจ
และการจัดสมดุลของรางกาย (ที่มา: ฟตหุนสวยดวย 5 กีฬาอินเทรนด, [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.gnc.co.th/diet/index.php?page=nt12,
วันที่เขาถึง 4 ส.ค. 2551)
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ยกเวน
− การสอนดานการกีฬาโดยครูหรือผูฝกสอนอิสระ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 85410
9312 93120 กิจกรรมสโมสรกีฬา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมสโมสรกีฬา ไมวาจะเปนสโมสรสําหรับนักกีฬาอาชีพ กึ่งอาชีพ หรือสมัครเลน ที่ให
โอกาสสมาชิกในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เชน สโมสรฟุตบอล สโมสรโบวลิ่ง
สโมสรวายน้ํา สโมสรกอลฟ สโมสรมวย สโมสรเพาะกาย สโมสรกีฬาฤดูหนาว สโมสร
หมากกระดาน สโมสรกีฬาประเภทลูและลาน สโมสรยิงปน ฯลฯ
ยกเวน
− การสอนดานการกีฬาโดยครูหรือผูฝกสอนอิสระ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 85410
− การดําเนินงานเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการกีฬา
ไดจดั ประเภทไวใน
กิจกรรม 93111
− การจัดการและการดําเนินงานเกี่ยวกับกีฬากลางแจงหรือในรม สําหรับนักกีฬาอาชีพหรือสมัครเลน
โดยสโมสรกีฬาที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 93111
9319

กิจกรรมอื่นๆ ดานการกีฬา
93191 กิจกรรมการจัดการแขงขันกีฬา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของผูผ
 ลิตและผูจดั การแขงขันกีฬา ซึ่งมีสถานทีแ่ ละสิ่งอํานวยความสะดวกหรือไมกต็ าม
เชน ผูจัดการแขงขันกีฬาชกมวย ผูจัดการแขงขันฟุตบอล ผูจัดการแขงขันกอลฟ ฯลฯ
ยกเวน
− การจัดการและการดําเนินงานเกี่ยวกับกีฬากลางแจงหรือกีฬาในรม สําหรับนักกีฬาอาชีพหรือ
สมัครเลน โดยสโมสรกีฬาที่มีหรือไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกของตนเอง ไดจดั ประเภทไว
ในหมูย อย 9311 และ 9312 ตามลําดับ

245/

ฟตบอล (fit ball) แตเดิมฟตบอลถูกคิดคนขึ้นเพื่อใหผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับหลังไดออกกําลังกาย แตตอมาไดรับความนิยมอยางแพรหลายในหมู
ผูรักการออกกําลังกาย โดยระหวางออกกําลังกายผูเลนจะใชลูกบอลรองรับสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย เชนขา แผนหลัง สะโพก หนาทองไมให
ไดรับการกระทบกระเทือน พรอมกับจัดรางกายใหสมดุลกับบอลและกําหนดลมหายใจควบคูไปดวย การออกกําลังกายดวยฟตบอลจะทําให
กลามเนื้อทุกสวนไดเคลื่อนไหว สงผลใหรูปรางกระชับไดสัดสวนและยืดหยุน ฝกการทรงตัว และเสริมสรางบุคลิกภาพ

246/

ไทชิ (Tai Chi) เปนศิลปะการตอสูของจีนโบราณซึ่งผสมผสานระหวางการใชสมาธิและพลังภายใน โดยมีการฝกฝนเพื่อปรับความสมดุลของรางกาย
จิตใจ และอารมณ หลักการของไทชิมีแนวความคิดจากหลักพลังแหงธรรมชาติหรือที่เรารูจักกันคือ หยิน-หยาง ที่นํามาดัดแปลงเปนลักษณะการ
ออกกําลังกายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผสมระหวางโยคะกับการทําสมาธิ (ที่มา: Tai Chi ศิลปะการตอสูแบบจีนโบราณ, [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:
http://www.dailyworldtoday.com/columblank.php?colum_id=1734, วันที่เขาถึง 4 ส.ค. 2551)

247/

บอดี้คอมแบท (body combat) เปนการออกกําลังกายสําหรับคนที่รักศิลปะการตอสู เสียงเพลง และการออกกําลังกายแบบหนักหนวงที่ผสมผสาน
ศิลปะการตอสูหลากหลายทั้งเทควันโด ไทชิ มวยไทย ยูโด และคาราเต นํามารวมเขากับการเตนแอโรบิคและเสียงเพลงเราใจอยางลงตัว
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93192 กิจกรรมของสมาคม/สมาพันธกีฬา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของสมาคม/สมาพันธกีฬาและองคกรที่กําหนดระเบียบขอบังคับทางการกีฬา
93199 กิจกรรมอื่นๆ ดานการกีฬา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของนักกีฬาและนักกรีฑาอิสระ
− กิจกรรมของผูตัดสินกีฬา ผูจับเวลา ฯลฯ
− กิจกรรมเกีย
่ วกับกีฬาตกปลาและกีฬาลาสัตวเชิงอนุรักษ
− กิจกรรมของไกด/ผูนําทางในการลาสัตว การตกปลา และการปนเขา
− กิจกรรมของคอกมาและคอกมาแขง คอกสุนัขและคอกสุนัขแขง
− กิจกรรมที่เกีย
่ วของกับการฝกสัตวเพื่อการกีฬาและนันทนาการ
− กิจกรรมของอูร
 ถแขง
− กิจกรรมการกระโดดรม รมรอนและปกรอน ดําน้ํา และกิจกรรมอืน
่ ๆ ที่เกี่ยวของกับการกีฬา
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
ยกเวน
− การเพาะพันธุม
 าแขง ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 01420
− การใหเชาเครื่องอุปกรณการกีฬา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 77210
− กิจกรรมการฝกสุนัขอารักขา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 80100
− กิจกรรมของโรงเรียนการกีฬาและเกม รวมถึงกิจกรรมของครู ผูฝกสอนกีฬา และโคช ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 85410
− กิจกรรมสวนสาธารณะและชายทะเล/ชายหาด ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 93291
หมูใหญ 932 กิจกรรมดานความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ
ในหมูใ หญนไี้ ดแก กิจกรรมของหนวยตางๆ ที่ดําเนินงานเกีย่ วกับสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการ
จัดหาบริการดานนันทนาการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา รวมถึงสิ่งดึงดูดความสนใจตางๆ เชน
เครื่องเลนในสวนสนุกและสวนน้ํา เกม การแสดงโชว และสถานที่ปคนิค
ยกเวน
− กิจกรรมดานการกีฬา ไดจัดประเภทไวในหมูใหญ 931
− กิจกรรมดานศิลปะ การละคร และความบันเทิงอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9000
9321 93210 กิจกรรมสวนสนุกและธีมปารค ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของสวนสนุก ธีมปารค และสวนน้ํา
รวมถึงการดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดความ
สนใจประเภทตางๆ เชน เครื่องเลนในสวนสนุกและสวนน้ํา เกม การแสดงโชว และ
สถานที่ปคนิค
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9329

กิจกรรมดานความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
93291 กิจกรรมสวนสาธารณะและชายหาด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของสวนสาธารณะและชายหาด รวมถึงการใหเชาสิ่งอํานวยความสะดวก เชน เกาอี้
หองอาบน้ํา ตูเ ก็บของ ฯลฯ ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานเดียวกัน
ยกเวน
− การบริการใหเชาเรือสําราญเพื่อตกปลาพรอมผูควบคุม โดยทางทะเลและตามแนวชายฝงทะเล
และทางน้ําภายในประเทศ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 50112 และ 50212 ตามลําดับ
− การบริการพื้นที่วางและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยวเขาพักอาศัยชัว
่ คราว ใน
สวนสาธารณะ ปา และสถานที่ตั้งแคมป ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 55200
− สถานที่จอดรถพวง สถานที่ตั้งคายพักแรม (campground) คายพักแรมเพื่อการนันทนาการ
คายพักแรมเพือ่ การลาสัตวหรือตกปลา สถานที่ตั้งแคมป สําหรับนักทองเที่ยวเขาพักอาศัย
ชั่วคราว ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 55200
− การใหเชาเครื่องอุปกรณเพือ
่ การนันทนาการและการกีฬา เชน เรือสําราญ เรือแคนนู เรือใบ
เจ็ทสกี รถจักรยาน เกาอี้ รมชายหาด ฯลฯ ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานอื่นทีแ่ ยกออกจาก
กิจกรรมสวนสาธารณะและชายหาด ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 77210
− การบริการตูเก็บของชนิดหยอดเหรียญ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 96303
93292 กิจกรรมการแสดงโชวเพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงานเกี่ยวกับการแสดงโชวดอกไมไฟ แสงและเสียง
− การดําเนินงานเกี่ยวกับการแสดงมอเตอรไซคไตถัง การสูวัวกระทิง การแสดงความสามารถใน
การขี่มาและใชหวงเชือกคลองวัว และการแสดงอื่นๆ เพือ่ ความบันเทิงและการนันทนาการ
− กิจกรรมของผูจัดการแสดงโชวเพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ (ยกเวนผูจด
ั การแขงขัน
กีฬาและการแสดงศิลปะ) ซึ่งจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือไมก็ตาม
ยกเวน
− กิจกรรมดานศิลปะ การละคร และความบันเทิง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9000
− กิจกรรมของผูจัดการแขงขันกีฬา ซึ่งมีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือไมก็ตาม ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 93191
93293 กิจกรรมการดําเนินงานรานเกมและตูเกมหยอดเหรียญ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงานรานเกมทั้งออนไลนและไมออนไลน
− การดําเนินงานเกี่ยวกับตูเกมหยอดเหรียญ
ยกเวน
− การดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องเลนการพนันชนิดหยอดเหรียญ
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม
92009
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93299 กิจกรรมดานความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึง่ มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสงที่ใชในการนันทนาการ เชน ทาเรือ
มารีนา248/
− การดําเนินการเกี่ยวกับสถานที่เตนรําหรือหองเตนรํา
− การดําเนินการเกี่ยวกับดิสโกเธคและสถานที่เตนรําที่ไมมบ
ี ริการเครื่องดื่ม
− กิจกรรมดานความบันเทิงและนันทนาการอื่นๆ (ยกเวนสวนสนุก) ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− กิจกรรมดิสโกเทคที่ใหบริการเครื่องดื่ม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 56301
− กิจกรรมสวนสนุก ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 93210

248/

ทาเรือมารีนา (marina) ทาเรือที่สรางขึ้นเปนพิเศษสําหรับจอดเรือยอรช เรือสําราญ เรือเจ็ทสกี บางแหงก็จะมีสโมสร และรานคา โรงซอมเรือ
สําหรับบริการลูกคาที่มาจอดเรือ (ที่มา: [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://zedth.exteen.com/20060606/entry)
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หมวดใหญ S กิจกรรมบริการดานอื่นๆ
(หมวดยอย 94 -96)
ในหมวดใหญนี้ไดแก กิจกรรมขององคการสมาชิก การซอมคอมพิวเตอร ของใชสวนบุคคลและ
ของใชในครัวเรือน และกิจกรรมบริการสวนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
หมวดยอย 94 กิจกรรมองคการสมาชิก
ในหมวดยอยนี้ไดแก
กิจกรรมขององคการที่นําเสนอสิทธิประโยชนเฉพาะกลุมหรือสงเสริม
แนวคิดใหสาธารณชนไดรจู ัก องคการเหลานี้โดยทัว่ ไปแลวประกอบดวยกลุมของสมาชิก แตการดําเนินกิจกรรม
ขององคการอาจเกีย่ วของและเอื้อผลประโยชนแกบุคคลที่ไมใชสมาชิกดวยเชนกัน ในหมวดยอยนี้แบงกิจกรรม
ไปตามวัตถุประสงคที่องคการใหบริการ กลาวคือ สิทธิประโยชนของกลุมนายจาง ผูประกอบธุรกิจสวนตัว
และผูประกอบวิชาชีพตางๆ (หมูใหญ 941) สิทธิประโยชนของลูกจาง (หมูใหญ 942) หรือการสงเสริมแนวคิด
และกิจกรรมทางดานศาสนา การเมือง วัฒนธรรม และนันทนาการ (หมูใหญ 949)
หมูใหญ 941 กิจกรรมองคการทางธุรกิจ องคการนายจาง และองคการทางวิชาชีพ
ในหมูใหญนี้ไดแก กิจกรรมของหนวยที่สงเสริมสิทธิประโยชนของสมาชิกในองคการทางธุรกิจ
และองคการนายจาง ในกรณีขององคการทางวิชาชีพ จะรวมถึงกิจกรรมการสงเสริมสิทธิประโยชนทางวิชาชีพ
ของสมาชิก
9411 94110 กิจกรรมองคการทางธุรกิจและองคการนายจาง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมขององคการ ซึ่งมุง เนนสิทธิประโยชนของสมาชิกดานการพัฒนาและความเจริญกาวหนา
ขององคการในแงของธุรกิจหรือการคาโดยเฉพาะ รวมถึงการทําฟารม หรือมุงเนนดานการขยายตัว
และสภาวะทางเศรษฐกิจในแตละเขตพืน้ ที่ทางภูมิศาสตรหรือทางการเมือง โดยไมคํานึงวาจะ
เปนธุรกิจประเภทใด
− กิจกรรมการรวมกลุมของสมาคม
− กิจกรรมของสภาหอการคา สมาคม และองคการที่คลายคลึงกัน
− การเผยแพรขอมูลขาวสาร การเปนตัวแทนเจรจากับรัฐบาล การประชาสัมพันธ และการเจรจา
ดานแรงงานขององคการทางธุรกิจและองคการนายจาง
ยกเวน
− กิจกรรมของสหภาพแรงงาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 94200
9412 94120 กิจกรรมองคการทางวิชาชีพ ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− กิจกรรมขององคการ ซึ่งมุงเนนสิทธิประโยชนของสมาชิกในการดําเนินงานดานวิทยาศาสตร
ดานวิชาชีพ หรือดานเทคนิค เชน สมาคมทางการแพทย (แพทยสมาคม) สมาคมทางกฎหมาย
สมาคมการบัญชี สมาคมวิศวกรรม สมาคมสถาปตยกรรม ฯลฯ
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กิจกรรมของสมาคมผูชํานาญเฉพาะทางที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมดานวัฒนธรรม เชน สมาคม
นักเขียน จิตรกร นักแสดงประเภทตางๆ นักหนังสือพิมพ ฯลฯ
− การเผยแพรขอ
 มูลขาวสาร การกอตั้งและการกํากับดูแลมาตรฐานของการดําเนินงาน การเปน
ตัวแทนเจรจากับรัฐบาล และการประชาสัมพันธขององคการทางวิชาชีพ
− กิจกรรมของสมาคมนักปราชญ
ยกเวน
− การศึกษาที่จด
ั ใหโดยองคการทางวิชาชีพ ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 85
−

หมูใหญ 942 กิจกรรมสหภาพแรงงาน
9420 94200 กิจกรรมสหภาพแรงงาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การสงเสริมสิทธิประโยชนของแรงงานในองคการและลูกจางสหภาพ
− กิจกรรมของสมาคม
ซึ่งสมาชิกสวนใหญเปนลูกจางที่สนใจเปนตัวแทนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเงินเดือนและสภาพการทํางาน และรวมกันแสดงบทบาทผานทางองคการ
− กิจกรรมของสหภาพโรงงานเดียว สหภาพที่ประกอบดวยสาขาในเครือ และองคการแรงงานที่
ประกอบดวยสหภาพหลายแหงในกลุมเดียวกัน ที่อยูบนพื้นฐานของการคา ภูมิภาค โครงสราง
ขององคการ หรือกฎเกณฑอื่นๆ
ยกเวน
− การศึกษาที่จด
ั ใหโดยองคการของสหภาพแรงงาน ไดจดั ประเภทไวในหมวดยอย 85
หมูใหญ 949 กิจกรรมองคการสมาชิกอื่นๆ
ในหมูใหญนี้ไดแก กิจกรรมของหนวยงานที่สงเสริมสิทธิประโยชนของสมาชิกในองคการ (ยกเวน
องคการทางธุรกิจและองคการนายจาง องคการทางวิชาชีพ สหภาพแรงงาน)
9491 94910 กิจกรรมองคการทางศาสนา ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− กิจกรรมขององคการทางศาสนาหรือบุคคลซึ่งใหบริการโดยตรงแกผูประกอบศาสนกิจในโบสถ
สุเหรา วัด โบสถศาสนายิว หรือสถานที่อื่นๆ
− กิจกรรมของสํานักสงฆ สํานักชี
− กิจกรรมที่เกีย
่ วกับการฝกปฏิบัติธรรมทางศาสนา
ยกเวน
− การศึกษาที่จด
ั ใหโดยองคการทางศาสนา ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 85
− กิจกรรมดานสุขภาพที่จัดใหโดยองคการทางศาสนา ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 86
− กิจกรรมดานงานสังคมสงเคราะหที่จด
ั ใหโดยองคการทางศาสนา ไดจดั ประเภทไวในหมวดยอย
87 และ 88
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9492 94920 กิจกรรมองคการทางการเมือง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมขององคการทางการเมืองและองคการสนับสนุนทีเ่ กีย
่ วของกับพรรคการเมือง เชน กลุม
คนหนุมสาวทีใ่ หการสนับสนุนพรรคการเมือง องคการเหลานี้สวนใหญจะดําเนินการเกี่ยวกับ
การวางตัวสมาชิกหรือผูที่เห็นดวยในแนวทางเดียวกันกับพรรคการเมืองเพื่อทํางานในที่ทําการพรรค
และอาจเกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ การระดมเงินทุน ฯลฯ
9499

กิจกรรมองคการสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
94991 กิจกรรมองคการสิทธิมนุษยชน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมขององคการสมาชิกที่มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสิทธิมนุษยชน ผานทางการเผยแพร
ขอมูล การมีสวนรวมทางการเมือง การระดมเงินทุน ฯลฯ เชน การสรางกลุมประชาชนหรือ
การเคลื่อนไหวเรียกรองเพื่อสงเสริมสิทธิมนุษยชน
− กิจกรรมขององคการเพื่อการคุมครองและการยกฐานะกลุม
 ชนพิเศษ เชน กลุมชนชาติตางๆ
และชนกลุมนอย ผานทางการศึกษา การมีสวนรวมทางการเมือง การสนับสนุนสิ่งอํานวยความ
สะดวกในชุมชนและสังคม ฯลฯ
94992 กิจกรรมสมาคมเยาวชน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของสมาคมเยาชนและเด็ก
249/
− กิจกรรมของสมาคมนักเรียน สโมสรนักเรียน และองคกรภราดรภาพ/สมาคมนักศึกษา
− กิจกรรมของสมาคมลูกเสือและเนตรนารี ฯลฯ
94993 กิจกรรมองคการดานสิง่ แวดลอมและนิเวศวิทยา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมขององคการสมาชิกที่มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสิ่งแวดลอม ผานทางเผยแพรขอมูล
การมีสวนรวมทางการเมือง การระดมเงินทุน ฯลฯ เชน องคการสิ่งแวดลอม อนุรักษ
ธรรมชาติ และสัตวปา การเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา ฯลฯ
94994 กิจกรรมสมาคมดานวัฒนธรรมและนันทนาการ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− สมาคมเพื่อสืบสานกิจกรรมดานวัฒนธรรมหรือนันทนาการ หรืองานอดิเรก (ยกเวนกีฬาและเกม)
เชน สโมสรกวีนพิ นธ วรรณกรรม และหนังสือ สโมสรประวัติศาสตร สโมสรการทําสวน
สโมสรภาพยนตรและถายภาพ สโมสรดนตรีและศิลปะ สโมสรหัตถกรรม/งานฝมือและนักสะสม
สโมสรงานรื่นเริงเฉลิมฉลอง ฯลฯ
ยกเวน
− กิจกรรมดานศิลปะ การละคร และความบันเทิงอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9000
− กิจกรรมสโมสรกีฬา ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 93120

249/

องคกรภราดรภาพ/สมาคมนักศึกษา (Fraternities) มีลักษณะเปนสมาคมทางสังคมของทั้งหญิงและชาย บางมหาวิทยาลัยนักศึกษาที่เปนสมาชิกของ
สมาคมนั้นๆ ถึงจะมีสิทธิ์เขาพักได สมาคมประเภทนีเ้ หมาะกับนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการทํากิจกรรมตางๆ ของสมาคม และตองการเรียนรูวิถี
ชีวิตแบบอเมริกัน (ที่มา: Foreign Student Advisor ของตนเอง, [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://campus.sanook.com/oversea/voyage_00307.php)
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94999 กิจกรรมองคการสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
250/
− กิจกรรมขององคการประชาคม และสังคมอื่นๆ เชน สมาคมผูบริโภค สมาคมยานยนต
− สมาคมที่มีจุดมุงหมายเพื่อสรางสัมพันธภาพทางสังคม เชน สโมสรโรตารี ฯลฯ
− กิจกรรมของสมาคมผูรักชาติ รวมถึงสมาคมทหารผานศึก
− กิจกรรมขององคการที่สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน สังคม และการศึกษา
− กิจกรรมขององคกรที่สงเสริมการลาสัตวและการดักสัตว
− กิจกรรมขององคการสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิไดจด
ั ประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− กิจกรรมองคการทางวิชาชีพ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 94120
หมวดยอย 95 การซอมคอมพิวเตอรและของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
ในหมวดยอยนี้ไดแก การซอมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เชน คอมพิวเตอร
ชนิดตั้งโตะ คอมพิวเตอรแลปทอป คอมพิวเตอรลูกขาย อุปกรณจัดเก็บขอมูล และเครื่องพิมพ รวมถึงการซอม
อุปกรณโทรคมนาคม (เชน เครื่องโทรสาร วิทยุสื่อสารแบบสองทาง) เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสในครัวเรือน (เชน
วิทยุและโทรทัศน) เครื่องอุปกรณที่ใชในบานและในสวน (เชน เครื่องตัดหญาและเครื่องเปาลม) รองเทาและ
เครื่องหนัง เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน เสื้อผาและอุปกรณตกแตงเสื้อผา อุปกรณกีฬา เครื่องดนตรี สิ่งของ
ที่ใชในงานอดิเรก และของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนอื่นๆ
ยกเวน
− การซอมเครื่องอุปกรณทางการแพทยและตรวจวินิจฉัยโรค เครื่องอุปกรณในการวัดและการสํารวจ
เครื่องอุปกรณในหองปฏิบัติการ เครื่องอุปกรณเรดารและโซนาร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3313
หมูใหญ 951 การซอมอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การซอมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง และอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคม
9511 95110 การซอมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
• คอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ คอมพิวเตอรแลปทอป คอมพิวเตอรชนิดเซิรฟเวอร คอมพิวเตอร
มือถือ (เชน พีดีเอ)
• คอมพิวเตอรลูกขายที่ทํางานเฉพาะอยาง
250/

องคกรประชาสังคม (civic organization) หมายถึง กลุมการรวมตัวซึ่งอาจเปนองคกรที่เปนทางการ (นิติบุคคล) หรือไมเปนทางการก็ได เปนกลุมที่
รวมตัวกันเฉพาะคราว เฉพาะเรื่องหรือตอเนื่องก็ได สมาชิกของกลุมอาจเปนบุคคลในภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือประชาชน หรือรวมกันอยูก็ได จํานวน
สมาชิกไมจํากัด มีสมาชิกเพียง 2-3 คนก็ได รูปแบบที่เห็นไดมากที่สุด ก็คือ องคกรเอกชนสาธารณะประโยชนในลักษณะตาง ๆ ไมวา จะเปน มูลนิธิ
สมาคม ชมรม สมาพันธ ชุมนุม สหกรณ กลุมออมทรัพย หรือกลุมอื่นๆ (ที่มา: เอกสารประกอบ “การจัดประสบการณการเรียนรูหลักสูตร ป.
บัณฑิต (สาขาพัฒนาชุมชน))
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คอมพิวเตอรลูกขาย เชน เครื่องบริการถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เทอรมินอลสําหรับ
เครื่องชําระเงิน ณ จุดขาย (POS)
− การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร
• เครื่องอานหรือบันทึกขอมูลบนจานแมเหล็ก แฟลชไดรฟว และอุปกรณจัดเก็บขอมูลอื่นๆ
• เครื่องอานหรือบันทึกขอมูลบนจานแสง เชน ซีดีที่รองรับการเขียนและลบขอมูลไดหลายๆ
ครั้ง (CD-RW) ซีดีรอม (CD-ROM) ดีวดี ีรอม (DVD-ROM) ดีวดี ีทรี่ องรับการเขียนและ
ลบขอมูลไดหลายๆครั้ง (DVD-RW)
• เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร
• จอคอมพิวเตอร แปนพิมพ เมาส
• เครื่องอานแถบรหัสแทง เครื่องอานสมารทการด
• โมเด็มคอมพิวเตอรชนิดติดตัง้ ภายในและภายนอก
• เครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร (computer projectors)
• หมวกฉายภาพเสมือนจริง
ยกเวน
− การซอมและบํารุงรักษาโมเด็ม (อุปกรณนาํ สัญญาณ) ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 95120
•

9512 95120 การซอมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องอุปกรณโทรคมนาคม
• โทรศัพทบาน โทรศัพทไรสาย โทรศัพทมือถือ
• โมเด็มที่เปนเครื่องอุปกรณนําสัญญาณ เชน โมเด็มชนิดใชในโทรศัพทมือถือ (GPRS และ
UMTS) โมเด็มชนิดใชในเครื่องเลน MP3 (iTouch)
• เครื่องโทรสาร
• เครื่องอุปกรณสื่อสารขอมูล (เชน บริดจ เราเตอร และเกตเวย)
• วิทยุสื่อสารแบบสองทาง
• กลองโทรทัศนและกลองวีดิโอที่ใชในเชิงพาณิชย
หมูใหญ 952 การซอมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
ในหมูใ หญนไี้ ดแก การซอมและการใหบริการที่เกี่ยวกับของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
เชน เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา รองเทาและเครื่องหนัง เฟอรนิเจอร ของใชสวนบุคคลและของใช
ในครัวเรือนอืน่ ๆ
9521 95210 การซอมเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสในครัวเรือน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสในครัวเรือน
• เครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ รวมถึงวิทยุตด
ิ รถยนต
• เครื่องบันทึกเทปวิดีโอ
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•
•

เครื่องเลนซีดี ดีวีดี MP3 และ MP4
กลองวิดีโอชนิดใชในครัวเรือน

9522 95220 การซอมเครื่องใชในครัวเรือนและอุปกรณสําหรับบานและสวน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมและการใหบริการที่เกี่ยวกับเครื่องใชในครัวเรือน
• ตูเย็น เตาอบ เครื่องซักผา เครื่องอบผาแหง เครื่องปรับอากาศหอง ฯลฯ
− การซอมและการใหบริการที่เกี่ยวกับอุปกรณสําหรับบานและสวน
• เครื่องตัดหญา เครื่องแตงขอบ เครื่องเปาหิมะและใบไม ฯลฯ
ยกเวน
− การซอมเครื่องมือกลที่ใชงานดวยมือ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 33121
− การซอมระบบเครื่องปรับอากาศจากสวนกลาง ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 43223
9523 95230 การซอมรองเทาและเครื่องหนัง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมและบํารุงรักษารองเทา รองเทาบูท รวมถึงการเปลี่ยนสนรองเทา
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องหนัง เชน กระเปา กระเปาเดินทาง และของที่คลายกัน
9524 95240 การซอมเฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน ในกิจกรรมนีไ้ ดแก
− การหุมเบาะและการแตงสําเร็จเพื่อการซอมและการบํารุงรักษาเฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน
รวมถึงเฟอรนิเจอรสํานักงาน
− การบริการประกอบเฟอรนเิ จอรสําเร็จรูปชนิดเคลื่อนยายได
ยกเวน
− การติดตั้งครัว ชั้นวางของ และของที่คลายคลึงกัน ชนิดติดตั้งอยูก
 ับที่ ไดจัดประเภทไวใน
กิจกรรม 43301
9529

การซอมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนอื่นๆ

ในหมูยอยนี้ไดแก กิจกรรมการซอมนาฬิกา เครื่องประดับเพชรพลอยและรูปพรรณ เครื่องแตงกาย
เครื่องดนตรี รถจักรยาน อุปกรณกฬี า และของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนอืน่ ๆ เชน หนังสือ ของเลน ฯลฯ
95291 การซอมนาฬิกา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมนาฬิกาขอมือ นาฬิกาแขวนหรือตั้ง และอะไหลของนาฬิกา เชน โครงและกรอบ
นาฬิกาที่ทาํ จากวัสดุทุกชนิด ระบบกลไกนาฬิกา ระบบความเที่ยงตรงนาฬิกา251/ ฯลฯ
ยกเวน
− การซอมเครื่องบันทึกเวลาทํางาน เครื่องบันทึกเวลาและวันที่ และเครื่องบันทึกเวลาอื่นๆ ที่
คลายคลึงกัน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 33131
251/

ระบบความเทีย่ งตรงนาฬิกา (chronometer) คือ นาฬิกาทีไ่ ดผานการทดสอบความเที่ยงตรงโดยการวางพลิก คว่ํา หงาย ฯลฯ ในตําแหนงตางๆ และ
ในสภาวะอุณหภูมติ างๆ ที่กําหนดขึ้นเปนระยะเวลา 15 วัน โดยมีความคลาดเคลื่อนของเวลาไมเกิน 5 วินาทีตอวัน จากสถาบันตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของนาฬิกาแหงสวิสตเซอรแลนด (Controle Offficial Suisse Des Chronometres หรือ COSC)
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95292 การซอมเสื้อผาเครื่องแตงกาย ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอม ดัดแปลง และแกไขเสื้อผา เครื่องแตงกาย และผลิตภัณฑสิ่งทออื่นๆ
ยกเวน
− การซอม ดัดแปลง และแกไขเสื้อผา เครื่องแตงกาย และผลิตภัณฑสิ่งทออื่นๆ ที่ดําเนินการอยู
ในกิจการซักรีด ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 96201
95293 การซอมรถจักรยาน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมและดัดแปลงรถจักรยาน รวมถึงการปะยางรถจักรยาน
− การซอมรถสําหรับคนพิการ
ยกเวน
− การบํารุงรักษาและซอมจักรยานยนต ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 45405
95294 การซอมเครื่องดนตรี ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมและบํารุงรักษาเครื่องดนตรีไทยและสากล
− การปรับ/ตั้งเสียงเปยโนและการปรับ/ตั้งเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆ
ยกเวน
− การซอมออรแกนและเครื่องดนตรีโบราณอื่นๆ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 33190
95295 การซอมเครื่องกีฬา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การซอมและบํารุงรักษากระดานเลนวินดเซิรฟและกระดานโตคลื่น อุปกรณเลนสกี อุปกรณ
เลนสเก็ตน้ําแข็งและสเก็ตลูกลอ และอุปกรณอื่นๆ ที่คลายกัน
− การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณอื่นๆ สําหรับกีฬากลางแจง เชน ไมกอลฟ ไมแบดมินตัน
ไมเทนนิส ฯลฯ
ยกเวน
− การซอมปนที่ใชเพื่อการกีฬาและการนันทนาการ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 33110
95299 การซอมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรม
นี้ไดแก
− การซอมและแกไขดัดแปลงเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ รวมถึงเครื่องประดับตกแตงที่ทํา
จากของมีคา
− การซอมหนังสือ
− การซอมของเลนและสิ่งของที่คลายกัน
− การปมกุญแจ
− การซอมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อน
ื่
ยกเวน
− การแกะสลักโลหะที่ดําเนินงานในลักษณะเปนอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 25922
− การซอมเครื่องมือกลที่ใชงานดวยมือ ไดจด
ั ประเภทไวในกิจกรรม 33121

504
−

−

การซอมเครื่องพินบอลและเกมชนิดหยอดเหรียญ รวมถึงการซอมเครื่องเลนสําหรับสวนสนุก
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 33190
การบูรณะและซอมแซมงานศิลปะ ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 90001

หมวดยอย 96 กิจกรรมบริการสวนบุคคลอืน่ ๆ
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมบริการทั้งหมดที่มิไดจดั ประเภทไวในทีอ่ ื่น ซึ่งรวมถึงบริการเหลานี้
เชน การบริการซักรีดและซักแหงผลิตภัณฑสิ่งทอและขนสัตว การแตงผมและการเสริมสวยอื่นๆ การทําศพและ
กิจกรรมที่เกีย่ วของ
หมูใหญ 961 กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสรางสุขภาพรางกาย (ยกเวนกิจกรรมดานการกีฬา)
9610

กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสรางสุขภาพรางกาย (ยกเวนกิจกรรมดานการกีฬา)
96101 กิจกรรมสปาและการนวด ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมสปาเพื่อสรางความผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจ และเพื่อใหเกิดความสมดุลทั้งกาย
และจิต โดยเนนความสบายจากการผอนคลายที่เกิดจากรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส อาจมี
โปรแกรมโภชนาการ การออกกําลังกาย การฝกโยคะ การฝกสมาธิ การบํารุงรักษาความงาม
รวมดวย
− กิจกรรมการนวด ซาวนาและอบไอน้ํา และกิจกรรมที่คลายกัน
− กิจกรรมการนวดแผนโบราณ นวดแผนไทย จับเสน และคลายกลามเนื้อ (ยกเวนเพือ
่ การบําบัด
รักษาโรค)
ยกเวน
− กิจกรรมสปาที่เปนสวนหนึง่ ในการใหบริการของโรงแรม รีสอรท หรือที่พักระยะสั้นอื่นๆ ที่
คลายกัน ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 5510
− กิจกรรมสปาที่เนนการบําบัดสุขภาพที่ดําเนินงานโดยแพทยแผนปจจุบันหรือแพทยทางเลือก
ไดจัดประเภทไวในหมูย อย 8620
− กิจกรรมการนวดเพื่อการบําบัดรักษาโรค ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 86909
− การดําเนินการของศูนยฟตเนสและการออกกําลังกายเพื่อฝกความยืดหยุน
 ของรางกาย ไดจัด
ประเภทไวในกิจกรรม 93112
− กิจกรรมสปาผมที่ดําเนินงานในรานแตงผม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 96103
96102 กิจกรรมบริการลดน้ําหนัก ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของสถานลดน้ําหนัก ลดไขมันสวนเกิน และกระชับสัดสวน ที่ไมไดดําเนินงานโดย
แพทย
ยกเวน
− กิจกรรมการลดน้ําหนักที่ดําเนินงานโดยแพทย ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 86

505
96103 กิจกรรมการแตงผม ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การสระ แตง ตัด เซท ยอมสี แตงสี ดัด ยืดผม และกิจกรรมที่คลายกัน
− การโกนและการแตงหนวดและเครา
− กิจกรรมสปาผม
96104 กิจกรรมการดูแลความงาม แตงเล็บมือและเล็บเทา ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการแตงหนา
− การบริการแตงเล็บมือและเล็บเทา
− การบริการดูแลผิวพรรณ รักษาสิว ฝา กระ จุดดางดํา ทีไ
่ มไดดําเนินงานโดยแพทย
− การบริการใหคําปรึกษาดานความงาม
ยกเวน
− กิจกรรมการบริการดูแลผิวพรรณที่ดําเนินงานโดยแพทย ไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 86
96109 กิจกรรมบริการอื่นๆ เพื่อเสริมสรางสุขภาพรางกาย (ยกเวนกิจกรรมดานการกีฬา) ในกิจกรรมนี้
ไดแก
− กิจกรรมการปลูกผม รักษาผมรวง รวมถึงบริการทอผม ที่ไมไดดําเนินงานโดยแพทย
252/
− กิจกรรมดานสุขวิทยาสวนบุคคล
การดูแลรางกาย การกําจัดขนบนรางกาย การบําบัดดวย
รังสีอัลตราไวโอเล็ตและรังสีอินฟราเรด และการบริการดานสุขวิทยาอื่นๆ
ยกเวน
− กิจกรรมการบริการปลูกผม รักษาผมรวง ที่ดําเนินงานโดยแพทย
ไดจัดประเภทไวใน
หมวดยอย 86
หมูใหญ 962 การบริการซักรีดและซักแหง
9620

การบริการซักรีดและซักแหง
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมการซักรีดและซักแหง การอัดกลีบ การฟอกและยอมสี ฯลฯ ของเสื้อผา
และสิ่งทอทุกประเภท (รวมถึงขนสัตว) โดยใชมือหรือเครื่องซักผา (รวมถึงเครื่องซักผาชนิดหยอด
เหรียญ) แกสาธารณชนทั่วไป หรือผูใชบริการในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม

252/

สุขวิทยาสวนบุคคล (personal hygiene) เปนการดูแลตนเองในการรักษาความสะอาดของรางกาย การอาบน้ํา การขับถายของเสียออกจากรางกาย
การสวมใสเสื้อผา เครื่องใชสวนตัวเพื่อความสุขสบายของรางกาย การรักษาความสะอาดของรางกายในแตละบุคคล มีความแตกตางกันตาม
ความเชื่อ คุณคา และอุปนิสัยในการทําความสะอาดบางคนเขมงวดตอการรักษาความสะอาด แตบางคนปลอยปละละเลยตอการรักษาความสะอาด
สุขวิทยาสวนบุคคลเกี่ยวของกับการรักษาความสะอาดผิวหนัง ผม เล็บ ปาก ฟน จมูก ตา หู และอวัยวะสืบพันธุ
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96201 การบริการซักรีดและซักแหง (ยกเวนโดยเครื่องซักผาชนิดหยอดเหรียญ) ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการซักรีดและทําความสะอาดเสื้อผา เครื่องแตงกาย และสิ่งทออื่นๆ เชน ผามาน ผาที่
ใชกับโตะ ผาที่ใชกับเตียง พรมและเครื่องปูลาด และเฟอรนิเจอร ทัง้ ในและนอกสถานที่ของ
ผูใชบริการ
− กิจกรรมการซักแหงเครื่องแตงกาย และของที่ทําจากสิ่งทอและขนสัตว
− กิจกรรมการอัดกลีบเครื่องแตงกายและของอื่นๆ ที่ทําดวยสิ่งทอ รวมทั้งผาที่ใชกบ
ั เตียงและ
โตะหลังจากผานกระบวนการทําความสะอาดแลว
− การรับและการสงเสื้อผาเพื่อการซักรีด
− การจัดหาผา เครื่องแบบ และสิ่งของตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการซักรีด
− การซอม ดัดแปลง และแกไขเสื้อผาหรือผลิตภัณฑสิ่งทออื่นๆ ที่ดําเนินการอยูในกิจการซักรีด
ยกเวน
− การใหเชาเสื้อผาที่นอกเหนือจากเครื่องแบบหรือชุดฟอรม ถึงแมวาการทําความสะอาดสินคา
เหลานี้จะเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 77299
− การซอม ดัดแปลง และแกไขเสื้อผา เครื่องแตงกาย และผลิตภัณฑสิ่งทออื่นๆ ที่ดําเนินกิจการ
อยางอิสระ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 95292
96202 การบริการซักรีดและซักแหง โดยเครื่องซักผาชนิดหยอดเหรียญ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมบริการซักผาหรือทําความสะอาดสิง่ ทอ โดยเครื่องซักผาชนิดหยอดเหรียญ
96203 การบริการฟอกและยอมสี ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมบริการฟอกและยอมสีเครื่องแตงกายและของอื่นๆ ที่ทําจากสิ่งทอ ซึ่งไมไดทําตอเนื่อง
กับกระบวนการผลิตของของดังกลาว
ยกเวน
− กิจกรรมการฟอกและยอมสีเสนดายและผา รวมถึงเครื่องแตงกายที่ทําตอเนื่องจากกระบวนการผลิต
ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 13131
หมูใหญ 963 กิจกรรมบริการสวนบุคคลอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
9630

กิจกรรมบริการสวนบุคคลอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
ในหมูย อยนี้ไดแก กิจกรรมการทําศพ การดูแลสัตวเลี้ยง การบริการดวยเครื่องหยอดเหรียญ
โหราศาสตรและไสยศาสตร การบริการอาบ อบ นวด และกิจกรรมบริการสวนบุคคลอื่นๆ ซึ่ง
มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
96301 การทําศพและกิจกรรมที่เกี่ยวของ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการฝงและการเผาศพคนหรือสัตว และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
• การบริการจัดพิธีศพและพิธฌ
ี าปนกิจ
• การเตรียมศพเพื่อฝงหรือเผา และการบริการฉีดยารักษาศพและการบริการของสัปเหรอ
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การบริการเกี่ยวกับการฝงหรือเผา
• การใหเชาสถานที่พรอมอุปกรณในโรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
• การขนสงศพ
− การใหเชาหรือขายที่ฝงศพ
− การจัดการและบํารุงรักษาสถานที่ฝงศพ การดูแลสุสาน
ยกเวน
− กิจกรรมการบริการจัดสวนบริเวณสุสาน ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 81300
− กิจกรรมการบริการฝงศพที่เกี่ยวของกับพิธีทางศาสนา ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 94910
•

96302 กิจกรรมการดูแลสัตวเลี้ยง ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการที่เกี่ยวของกับการฝกสัตวเลี้ยง
− การบริการจัดที่พักพรอมอาหารสําหรับสัตวเลี้ยง
− การบริการที่พก
ั /คอกสําหรับสัตวเลี้ยง
− การบริการตัดแตงขนสัตวเลีย
้ง
ยกเวน
− กิจกรรมการทําฟารมสัตวเลี้ยง ไดจัดประเภทไวในหมูยอ
 ย 0149
− กิจกรรมการบริการรักษาสัตว ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 75000
− กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวของกับการฝกสัตวเพื่อการกีฬาและนันทนาการ
ในกิจกรรม 93199

ไดจัดประเภทไว

96303 กิจกรรมบริการดวยเครื่องหยอดเหรียญ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมบริการสวนบุคคลดวยเครื่องหยอดเหรียญ เชน ตูถายภาพ เครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่อง
ตรวจวัดความดันเลือด ตูเก็บของ เครื่องขัดรองเทาชนิดหยอดเหรียญ ฯลฯ
ยกเวน
− การขายปลีกสินคาโดยเครื่องขายสินคาชนิดหยอดเหรียญ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 47999
− การดําเนินงานเกีย
่ วกับเครื่องเลนการพนันชนิดหยอดเหรียญ ไดจดั ประเภทไวในกิจกรรม 92009
− การดําเนินงานเกี่ยวกับตูเกมหยอดเหรียญ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 93293
− กิจกรรมซักรีดโดยเครื่องซักผาชนิดหยอดเหรียญ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 96202
96304 กิจกรรมโหราศาสตรและไสยศาสตร ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมเกี่ยวกับโหราศาสตรและไสยศาสตร เชน การดูดวง ดูฮวงจุย กําหนดฤกษยาม การ
ทําพิธีบวงสรวง การเขาทรง ฯลฯ
96305 กิจกรรมบริการอาบ อบ นวด และบริการอื่นๆ ที่คลายกัน ในกิจกรรมนี้ไดแก
− การบริการอาบ อบ นวด
− การบริการของชาย/หญิงบริการ
− การบริการเปนเพื่อนเขาสังคม
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96309 กิจกรรมบริการสวนบุคคลอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมเกีย
่ วกับการนัดหมายและสํานักงานจัดหาคู
− กิจกรรมเกีย
่ วกับการลําดับหรือสืบวงศตระกูลหรือเครือญาติ
− การบริการสัก (tattoo) และเจาะตามรางกาย
− การบริการขนของ ขัดรองเทา ผูใหบริการการจอดรถ
− การบริการหองน้ําสาธารณะ
− การบริการตัดกุญแจ สะเดาะกุญแจ
− การบริการนํารถไปจอด (valet parking)
− กิจกรรมบริการสวนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− กิจกรรมการบริการสถานที่จอดยานพาหนะ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 52213
− การบริการปมกุญแจ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 95299
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หมวดใหญ T กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินคาและบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใช
ในครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน
(หมวดยอย 97 – 98)
หมวดยอย 97 กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล
หมูใหญ 970 กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล
9700 97000 กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของครัวเรือนสวนบุคคลที่จางลูกจางมาทํางาน เชน แมบาน ผูประกอบอาหาร คนรับใช
สวนตัว หัวหนาผูรับใช คนซักรีด คนสวน คนเฝาประตู คนเลี้ยงมา คนขับรถ ผูดูแลบาน
คนเลี้ยงเด็ก ครูสอนพิเศษ ฯลฯ
การที่ครัวเรือนสวนบุคคลจางลูกจางมาทํางานในครัวเรือน ถือวาเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นใน
ครัวเรือนของนายจาง โดยผลผลิตของกิจกรรมที่ไดจากการทํางาน (อาจเปนสินคาและบริการ) มี
นายจางเปนผูบ ริโภค
ยกเวน
− กิจกรรมการประกอบอาหาร การทําสวน การซักรีดเสื้อผา และการบริการอื่นๆ ที่ดําเนินการ
โดยผูใหบริการอิสระ (ไมไดใหบริการกับครัวเรือนใดครัวเรือนหนึง่ โดยเฉพาะ อาจจัดตั้งใน
รูปของบริษัทหรือสวนบุคคลก็ได) ไดจัดประเภทตามชนิดของบริการนั้นๆ
หมวดยอย 98 กิจกรรมการผลิตสินคาและบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจําแนกกิจกรรมได
อยางชัดเจน
ในหมวดยอยนี้ไดแก กิจกรรมการผลิตสินคาและบริการของครัวเรือนสวนบุคคลเพื่อการยังชีพ
ซึ่งจะเปนครัวเรือนที่จัดประเภทไวในหมวดยอยนี้ได ก็ตอเมื่อครัวเรือนนั้นไมสามารถกําหนดกิจกรรมหลักที่เปน
กิจกรรมสําหรับใชในการยังชีพของครัวเรือนได แตถาครัวเรือนดําเนินกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการเพื่อ
จําหนายในทองตลาด ใหจดั ประเภทตามลักษณะของกิจกรรมหลักนั้นๆ
หมูใหญ 981 กิจกรรมการผลิตสินคาเพื่อใชในครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน
9810 98100 กิจกรรมการผลิตสินคาเพื่อใชในครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน
ใน
กิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมการผลิตสินคาเพื่อใชในครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน ไดแก
กิจกรรมในครัวเรือนที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการผลิตสินคาเพื่อการยังชีพ
รวมถึง การลาสัตวและการเก็บของปา การเพาะปลูก การสรางที่อยูอาศัย การผลิตเสื้อผา/
เครื่องนุงหม และสินคาอื่นๆ ที่ผลิตขึ้นในครัวเรือนเพื่อการยังชีพ
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ยกเวน
− ครัวเรือนที่ผลิตสินคาเพื่อจําหนายในทองตลาด
หรือผลิตสินคาอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ
ถึงแมวาจะเพือ่ การยังชีพก็ตาม ครัวเรือนดังกลาวใหจัดประเภทไวในอุตสาหกรรมการผลิต
ตามชนิดสินคา
หมูใหญ 982 กิจกรรมการบริการเพื่อใชในครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน
9820 98200 กิจกรรมการบริการเพื่อใชในครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน ในกิจกรรม
นี้ไดแก
− กิจกรรมการบริการเพื่อใชในครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน ไดแก
กิจกรรมในครัวเรือนที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ในการบริการเพือ่ การยังชีพ
รวมถึงการประกอบอาหาร การสอนหนังสือ การดูแลสมาชิกในครัวเรือน และบริการอื่นๆ ที่
ผลิตขึ้นในครัวเรือนเพื่อการยังชีพ
ยกเวน
− ครัวเรือนที่ผลิตสินคาหลากหลายชนิดเพื่อการยังชีพ ไดจัดประเภทไวในกิจกรรม 98100

หมวดใหญ U กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก
(หมวดยอย 99)
หมวดยอย 99 กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก
หมูใหญ 990 กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก
9900

กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก
99001 กิจกรรมของคณะผูแทนทางการทูตและกงสุลจากประเทศตางๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมของคณะผูแทนทางการทูตและกงสุลจากประเทศตางๆ ที่มาพํานักอาศัย/ปฏิบัติหนาที่
ในราชอาณาจักรไทย
99009 กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิกอืน่ ๆ ในกิจกรรมนี้ไดแก
− กิจกรรมขององคการระหวางประเทศอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ที่มาพํานักอาศัย/
ปฏิบัติหนาที่ในราชอาณาจักรไทย เชน องคการสหประชาชาติ และองคการเฉพาะทางของ
ระบบสหประชาชาติ องคการภูมิภาค ฯลฯ กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก
องคการศุลกากรโลก องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา องคการประเทศ
ผูสงออกน้ํามัน ประชาคมยุโรป สมาคมเพื่อการคาเสรีแหงยุโรป ฯลฯ
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ความแตกตางระหวาง ISIC Rev. 4 กับ ISIC Rev. 3.0
1. วิธีการจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
แมวาโครงสรางของ ISIC Rev.4 จะเปลีย่ นแปลงจากของเดิมคอนขางมาก แตวิธีการจัดจําแนก
ขอมูลทั้งในแงของขอบเขต การพัฒนา และวิธีการใชงานยังคงเหมือนเดิมเปนสวนใหญ โดยไดขยายขอบเขตของ
กิจกรรมใหครอบคลุมใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน หมวดใหญ K (กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย)
หมูยอย 6420 (กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง) และ 6430 (ทรัสต กองทุน และกิจกรรมทางการเงินอืน่ ๆ ที่คลายกัน)
เปนการชีใ้ หเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมดังกลาวซึ่งเปนกิจกรรมทีก่ อ ใหเกิดผลผลิตภายใตระบบบัญชีประชาชาติ
แตอยางไรก็ตามในกรณีของประเทศที่ใชขอมูลจากทะเบียน หนวยเหลานี้จะถูกจัดจําแนกอยูแลวใน ISIC Rev.3.0
ถึงแมวาจะไมไดแยกออกมาเปนหมูย อยตางหากที่ปรากฏชัดเหมือนกับใน ISIC Rev.4 นี้ก็ตาม
เกณฑในการจัดประเภทขอมูลของ ISIC ยังคงเหมือนเดิม แมวาน้ําหนักของเกณฑตา งๆ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปบางเพื่อใหมคี วามละเอียดมากขึ้น ซึ่งกฎการจัดจําแนกขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดคือ
กรณีของการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายกิจกรรม ใหใชกฎของ “มูลคาเพิ่ม” มาใชกับการจัดจําแนกในทุก
กรณี จึงทําใหขอยกเวนทีเ่ คยใชกับการจัดจําแนกขอมูลกิจกรรมในลักษณะแนวดิง่ (vertically integrated
activities) ก็จะไมมีอีกตอไป
สําหรับกฎทั่วไปอื่นๆ ในการจัดประเภท เชน การกําหนดกิจกรรมหลักโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ
“มูลคาเพิ่มสูงสุด” ยังคงเดิม อยางไรก็ตามกฎการจัดจําแนกขอมูลของ ISIC Rev.4 ที่มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับ ISIC Rev. 3.0 มี 2 ประการคือ
−
−

การกําหนดกิจกรรมหลักโดยใชวิธีการแบบบนลงลาง (top-down method)
การจัดจําแนกกิจกรรมในกรณีของการจางเหมาชวงโดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง

2. โครงสรางรหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โครงสรางรหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงรายละเอียดของการจัดประเภทขอมูลใน ISIC Rev.4 มี
การเปลีย่ นแปลงจากเดิมคอนขางมาก ในระดับหมวดใหญไดมีการแตกประเภทใหมรี ายละเอียดมากขึ้นเพื่อสะทอน
ใหเห็นความแตกตางของรูปแบบการผลิตและอุตสาหกรรมใหมที่เกิดขึ้น
แตในขณะเดียวกันก็พยายามรักษา
โครงสรางของการจัดจําแนกที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงไวเหมือนเดิม
ในรายละเอียดของ ISIC Rev.4 มีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ เปนจํานวนมาก ซึ่งไมสามารถที่จะนํามา
แสดงไวไดทั้งหมดในที่นี้ แตสาเหตุที่กอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงสามารถสรุปได 3 ประการดังนี้
ก) แนวคิดใหมทตี่ องการจัดจําแนกขอมูลสําคัญในระดับหมวดใหญ เชน กิจกรรมขอมูล
ขาวสารและการสื่อสาร หรือกิจกรรมการจัดการและการบําบัดของเสีย
ข) นํากิจกรรมนอกเหนือจากขอ ก) มาจัดกลุม กิจกรรมใหม
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ค) ปรับปรุงเนื้อหาและคําอธิบายเพื่อความชัดเจนเกีย่ วกับหลักเกณฑของการจัดจําแนกในระดับ
ยอยกวาหมวดใหญเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับ ISIC Rev.3.0 ได
จากแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงขางตนสงผลให ISIC Rev.4 เปลี่ยนแปลงไปจาก ISIC Rev.3.0 ใน
ภาพรวมดังนี้
ภาคเกษตรกรรมและการประมง
ภาคเกษตรกรรมและการประมงถูกจัดประเภทออกเปน 2 หมวดใหญ (Section) ใน ISIC Rev. 3.0
ถูกนํามารวมเปนหมวดใหญเดียวกันใน ISIC Rev.4 คือหมวดใหญ A (เกษตรกรรม การปาไม และการประมง)
และมีการแตกรายละเอียดของกิจกรรมมากขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการที่ใหมีรายละเอียดของกิจกรรม
ในเรื่องดังกลาวมากขึ้น
เนื่องจากภาคเกษตรกรรมยังคงเปนสวนที่มีความสําคัญอยางมากในโครงสรางทาง
เศรษฐกิจของหลายประเทศ
ภาคการผลิต
มีหมวดยอย (Division) ใหมหลายหมวดยอยทีเ่ กิดขึน้ ในภาคการผลิตทั้งที่แตกออกมาเปนหมวด
ยอยใหมจากทีเ่ คยรวมกับกิจกรรมอื่น หรือยกระดับความสําคัญจากที่เคยถูกจัดประเภทไวในระดับที่ต่ํากวา (หมู
ใหญ) อันเนื่องมาจากตองการแสดงใหเห็นถึงการเกิดขึน้ ของอุตสาหกรรมใหมที่สาํ คัญในระบบเศรษฐกิจ เชน
− หมวดยอย 21 (การผลิตเภสัชภัณฑ เคมีภณ
ั ฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑจากพืชและสัตวที่
ใชรักษาโรค)
− หมวดยอย 26 (การผลิตผลิตภัณฑคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร)
ที่มีขอบเขตของกิจกรรมที่แตกตางจากหมวดใหญ 30 (การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทํา
บัญชี และเครือ่ งคํานวณ) ของ ISIC Rev.3.0 ซึ่งทําใหเปนเครือ่ งมือทางสถิติที่ดใี นการวิเคราะห
เกี่ยวกับผลิตภัณฑเทคโนโลยีขั้นสูง
− หมวดยอย 11 (การผลิตเครื่องดื่ม) และหมวดยอย 31 (การผลิตเฟอรนิเจอร) ที่เกิดขึ้นจากการ
แยกออกมาจากที่เคยรวมกับกิจกรรมอื่นๆ พรอมทั้งยกระดับความสําคัญของกิจกรรมจากที่เคย
จัดประเภทไวในระดับหมูใหญ (Group) ใน ISIC Rev.3.0 มาเปนระดับหมวดยอย (Division)
ใน ISIC Rev.4
สําหรับหมวดยอยอื่นๆ ยังคงเดิม เพื่อรักษาความสามารถในการเปรียบเทียบขอมูลใหไดมากที่สดุ
ยกเวนบางสวนหรือทั้งหมดของหมวดยอย 22 (การพิมพโฆษณา การพิมพ และการทําสําเนาสื่อบันทึก) และ
หมวดยอย 37 (การนําผลิตภัณฑเกามาผลิตเปนวัตถุดิบใหม) ที่ถูกยายไปจัดประเภทไวในหมวดใหญอื่นๆ ใน
ISIC Rev.4
การซอมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่งที่ผานมาไดจดั ประเภทไวภายใตการผลิตตาม
ชนิดของเครื่องจักร แตใน ISIC Rev.4 ถูกแยกออกมาใหจัดประเภทไวในหมวดยอย 33 (การซอมและการติดตั้ง
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เครื่องจักรและอุปกรณ) และกิจกรรมการซอมเฉพาะดานทั้งหมดไดถูกจําแนกออกมาตางหาก แมวาจะไมไดถูก
แยกออกมาในระดับหมวดใหญก็ตาม
การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้าํ เสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
ใน ISIC Rev.4 หมวดใหญ E (การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่ง
ปฏิกูล) เปนหมวดใหญที่เกิดขึ้นใหม เนื่องจากเปนกลุมของกิจกรรมที่ไดรับความสนใจในเชิงนโยบายและมีอยู
เปนจํานวนมากในหลายประเทศ
จึงไดแตกรายละเอียดของกิจกรรมภายใตหมวดใหญดังกลาวไวมากกวาเดิม
อยางเห็นไดชดั
หมวดใหญ E นี้เปนการรวมกิจกรรมที่เกีย่ วกับสุขอนามัยซึ่งใน ISIC Rev. 3.0 เคยจัดประเภทไวใน
หมวดยอย 90 สวนกิจกรรมการกักเก็บน้ําและการจายน้าํ เคยจัดไวในหมวดยอย 41 และกิจกรรมการนําผลิตภัณฑ
เกามาผลิตเปนวัตถุดิบใหมเคยจัดไวในหมวดยอย 37
การกอสราง
ใน ISIC Rev.4 มีหมวดยอย “กิจกรรมงานกอสรางเฉพาะทาง” เปนกลุมที่เกิดขึ้นใหมเพื่อทดแทน
โครงสรางเดิมใน ISIC Rev. 3.0 ที่ไมไดแยกไวอยางชัดเจน เนื่องจากตองการเนนใหความสําคัญกับขั้นตอนของ
กระบวนการกอสรางใหชัดเจนยิ่งขึ้น
การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนซึ่งใน ISIC Rev. 3.0 ไดจัดประเภทไวใน
หมวดใหญ G (การขายสงและการขายปลีก; การซอมยานยนตและจักรยานยนต) ไดยายไปจัดประเภทไวใน
หมวดยอย 95 การซอมคอมพิวเตอรและของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ใน ISIC Rev.4
สําหรับกิจกรรมการขายและการซอมยานยนตและจักรยานยนต
ยังคงจัดประเภทไวรวมกับ
กิจกรรมการขายสงและขายปลีกเหมือนเดิม
เพื่อรักษาความตอเนื่องของขอมูลและความสามารถในการ
เปรียบเทียบขอมูล
กิจกรรมที่พักแรมและบริการดานอาหาร
ใน ISIC Rev.4 มีการเพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมในหมวดใหญ I (กิจกรรมที่พักแรมและบริการ
ดานอาหาร) เพื่อใหเห็นลักษณะและความแตกตางของกิจกรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เชน บริการดานอาหาร มีหมูใหญที่
แยกบริการดานอาหารและบริการเครื่องดื่มออกจากกันอยางชัดเจน
กิจกรรมขอมูลขาวสารและการสื่อสาร
ใน ISIC Rev.4 มีหมวดใหญ J (ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร) เพิ่มขึน้ ใหม เปนการรวมกิจกรรม
การผลิต การเผยแพร และการจําหนายขอมูลขาวสารและสินคาวัฒนธรรม การบริการเครื่องมือในการสงผานหรือ
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เผยแพรสินคา ขอมูล หรือการสื่อสาร กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลขอมูล และกิจกรรม
บริการขอมูลขาวสารอื่นๆ โดยองคประกอบหลักของหมวดใหญนี้ประกอบดวย
− กิจกรรมการจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพร (หมวดยอย 58) รวมถึงการจัดทําซอฟตแวรสําเร็จรูป
− กิจกรรมการผลิตภาพยนตรและการบันทึกเสียง (หมวดยอย 59)
− กิจกรรมการจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียง (หมวดยอย 60)
− กิจกรรมโทรคมนาคม (หมวดยอย 61)
− กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หมวด 62)
− กิจกรรมบริการสารสนเทศ (หมวดยอย 63)
กิจกรรมที่กลาวมาทั้งหมดนีใ้ น ISIC Rev. 3.0 ไดจดั ประเภทไวในหมวดใหญ D (การผลิต) หมวด
ใหญ I (การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม) หมวดใหญ K (กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา
และกิจกรรมทางธุรกิจ) และหมวดใหญ O ( กิจกรรมดานการบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคล
อื่นๆ) จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงกอใหเกิดผลกระทบอยางมากตอการเปรียบเทียบขอมูลกับ ISIC Rev. 3.0
แตการนํากลุมกิจกรรมขอมูลขาวสารและการสื่อสารมาจัดประเภทไวดวยกัน
ทําใหสามารถสะทอนใหเห็นถึง
คุณลักษณะของกิจกรรมที่ดําเนินการไดชัดเจนยิ่งขึ้น
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
ใน ISIC Rev.4 หมวดใหญ K (กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย) มีการเพิ่มหมูยอยอีก 2
หมูยอย ซึ่งที่ผานมาเปนกิจกรรมที่คอนขางจะอยูน อกขอบเขตของ ISIC ในแงของกิจกรรมการผลิตในเชิง
เศรษฐกิจ ไดแก หมูยอย 6420 (กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง) และหมูยอย 6430 (ทรัสต กองทุน และกิจกรรม
ทางการเงินอืน่ ๆ ที่คลายกัน)
กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ
ใน ISIC Rev. 3.0 หมวดใหญ K (กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ)
ไดแตกออกมาเปน 3 หมวดใหญ ในขณะที่ ISIC Rev.4 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย ไดถูกแยกออกมาเปน 1
หมวดใหญ ไดแกหมวดใหญ L (กิจกรรมอสังหาริมทรัพย) เนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีขนาดใหญและมี
ความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจในระบบบัญชีประชาชาติ
สําหรับกิจกรรมที่เหลือไดนํามาจัดประเภทไวในหมวด
ใหญ M (กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมวิชาชีพที่ตองผานการฝกฝนมา
อยางเชี่ยวชาญ รวมถึงความรูและทักษะเฉพาะทาง และหมวดใหญ N (กิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน) ทีค่ รอบคลุมกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจทั่วไปทีไ่ มตองใชความรูเฉพาะทางมากนัก
สําหรับกิจกรรมคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของซึ่งไดจัดประเภทไวในหมวดยอย 72 ใน ISIC
Rev. 3.0 ไดยา ยไปจัดประเภทไวในหมวดใหญ J (ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร) ที่เพิ่มขึ้นใหมใน ISIC Rev.4
ยกเวนกิจกรรมการซอมคอมพิวเตอร ไดถกู นําไปจัดประเภทไวในหมูใหญ 951 การซอมอุปกรณคอมพิวเตอร
และอุปกรณสอื่ สารโทรคมนาคม ภายใตหมวดใหญใหมคือ หมวดใหญ S กิจกรรมบริการดานอื่นๆ
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การศึกษา
ใน ISIC Rev.4 หมวดใหญ P (การศึกษา) มีการเปลี่ยนแปลงโดยการแตกรายละเอียดของกิจกรรม
มากขึ้น เพื่อใหเห็นกิจกรรมดานการกีฬา วัฒนธรรม และการศึกษาเฉพาะดานอืน่ ๆ รวมถึงกิจกรรมสนับสนุน
การศึกษาอื่นๆ ใหชัดเจนยิ่งขึน้
กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
ใน ISIC Rev.4 หมวดใหญ Q (กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห) ไดแตกหมวดยอย
ออกเปน 3 หมวดยอย ในขณะทีใ่ น ISIC Rev. 3.0 มีเพียงหมวดยอยเดียว และเพื่อตองการเนนขอบเขตของ
กิจกรรม “สุขภาพคน” ใหชัดเจนเพื่อสามารถใชเปนเครื่องมือวัดความสําคัญของกิจกรรมดังกลาวที่มีตอเศรษฐกิจ
ไดดยี ิ่งขึน้ จึงยายกิจกรรมการบริการรักษาสัตวไปจัดประเภทไวในหมวดใหญ M (กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร
และเทคนิค)
กิจกรรมดานการบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคลอื่นๆ
ใน ISIC Rev. 3.0 หมวดใหญ O (กิจกรรมดานการบริการชุมชน สังคม และการบริการสวน
บุคคลอื่นๆ) ไดมีการยายบางกิจกรรมไปจัดประเภทไวในหมวดใหญ E (การจัดหาน้ํา การจัดการ และการบําบัด
น้ําเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล) และหมวดใหญ J (ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร) จึงทําใหกจิ กรรมอื่นๆ ที่
เหลืออยูถูกนําไปจัดประเภทไวในหมวดใหญใหมคือ หมวดใหญ R (ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ) และ
หมวดใหญ S (กิจกรรมบริการดานอื่นๆ) ดังนัน้ จึงทําใหกจิ กรรมเกีย่ วกับงานศิลป กิจกรรมหองสมุด และการ
พนันถูกยกระดับขึ้นเปนระดับหมวดยอย
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การจัดกลุม ขอมูลสถิติในดานตางๆ ตาม TSIC
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การจัดกลุมขอมูลสถิติในดานตางๆ ตาม TSIC
การจัดประเภทขอมูลสถิติ เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดความสมดุลในแงของการวิเคราะหขอมูลระหวาง
กฎเกณฑสําหรับใชในทางทฤษฎีกับวิธีการที่ใชในทางปฏิบัติจริง ดังนั้นการจะจัดกลุมขอมูลใหตรงความตองการ
ของผูใชในการวิเคราะหขอมูลในดานตางๆ ใหครบถวนสมบูรณ โดยนําโครงสรางของ TSIC เพียงระดับใดระดับ
หนึ่งเทานั้นมาจัดกลุมของรหัส (เชน จัดกลุม ในระดับหมวดใหญ หมวดยอย หรือหมูใหญ เปนตน) จึงยังไมเพียงพอ
ที่จะตอบสนองความตองการดังกลาวได
แตเพื่อใหไดกลุมขอมูลสถิติที่เปนมาตรฐานและตรงกับความตองการเฉพาะในดานตางๆ โดยการนํา
กลุมขอมูลในโครงสรางระดับตางๆ ของ TSIC ที่มีความซับซอนมากขึ้นมาจัดกลุมรวมกัน เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของกลุมผูใชที่ตองการใหนาํ เสนอขอมูลโดยจัดประเภทตาม ISIC เนื่องจากเปน
รายการขอมูลที่เปนมาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับจากนานาชาติ
ขอมูลสถิติที่จัดประเภทตาม TSIC ถึงแมวาจะจัดประเภทในระดับหมูยอย (4 หลัก) อาจยังไม
สามารถนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลในดานตางๆ ไดอยางครบถวนขึ้นอยูกับการนําไปใชงาน ที่เปนเชนนี้อาจ
เปนเพราะการจัดกลุมมักยึดตามโครงสรางหลักของ TSIC ที่ถูกทําขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลหรือ
อาจเปนเพราะขอมูลที่ตองการนั้นมีหลักเกณฑหรือแนวคิดที่แตกตางไปจาก TSIC ซึ่งในกรณีเชนนี้อาจใชวิธีการ
จัดกลุมขอมูลใหมโดยไมจาํ เปนตองใชตามโครงสรางของ TSIC ในแตละระดับ แตเลือกใชเพียงบางสวนของหมูย อย
ก็ได โดยมีการเพิ่มเติมคําอธิบายเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นในกรณีที่ตองเปรียบเทียบขอมูล
ในสวนนีเ้ ปนการอธิบายถึงการจัดกลุมขอมูลเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะทัง้ หมด 4 รูปแบบ บนพื้นฐาน
ของการจัดประเภทขอมูลตาม TSIC ดังนี้
1. การจัดกลุมขอมูลสถิติเพื่อการรายงานผลขอมูล “ระบบบัญชีประชาชาติ (SNA)” ซึ่งเกิดจาก
การจัดกลุม TSIC ใหมีจาํ นวนรายการขอมูลนอยลงเพื่อใหเหมาะสําหรับการวิเคราะหขอมูล
ระบบบัญชีประชาชาติ
2. การจัดกลุมขอมูลสถิติเพื่อการรายงานผลขอมูล “เศรษฐกิจขอมูลขาวสาร (ICT Sector)” เปน
การจัดกลุมรายการตามแนวคิดใหม คือ ภาค ICT รวมกับภาคเนื้อหาขอมูล (Content) และสื่อ
โดยเลือกจัดกลุมขอมูล TSIC ในระดับหมูย อย
3. การจัดกลุมขอมูลสถิติเพื่อการรายงานผลขอมูล “เศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Sector)”
เพื่อใหเหมาะสําหรับการวิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจนอกระบบมากขึ้น โดยเลือกจัดกลุมขอมูล
TSIC ในระดับหมูยอย แตตองเขาใจวาไมใชทุกหนวยสถิติในหมูย อ ย (ที่กําหนด) จะเปน
ขอมูลเศรษฐกิจนอกระบบ จึงไมไดหมายความวาถานําหมูยอยตามทีก่ ําหนดมานําเสนอขอมูล
แลว จะเปนการนําเสนอขอมูลเศรษฐกิจนอกระบบ
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4. การจัดกลุมขอมูลสถิติเพื่อการรายงานผลขอมูล “องคกรที่ไมแสวงหากําไร (Non-profit
Institutions Sector)” เปนการจัดกลุมกิจกรรมที่สําคัญในการวิเคราะหขอมูลภาคองคกรที่ไม
แสวงหากําไรไวดว ยกัน และเชนเดียวกับการจัดกลุมขอมูลเศรษฐกิจนอกระบบนัน่ คือ ไมใช
ทุกหนวยสถิตใิ นหมูย อย (ที่กําหนด) จะเปนขอมูลองคกรที่ไมแสวงหากําไร จึงไมได
หมายความวาถานําหมูยอยตามที่กําหนดมานําเสนอขอมูลแลว
จะเปนการนําเสนอขอมูล
องคกรที่ไมแสวงหากําไร
สําหรับการจัดกลุมขอมูลโดยใชหมูย อยทั้งหมดหรือบางสวนของ TSIC ในที่นี้ขอนําเสนอเพียง
4 กลุม จากนัน้ อาจมีเพิ่มเติมในภายหลังตามแตที่ผูใชตองการซึ่งสามารถติดตามไดจากเว็บไซตของ UNSD
1. การจัดกลุมขอมูลสถิติเพื่อการรายงานผลขอมูล “ระบบบัญชีประชาชาติ (SNA)”
การนําเสนอขอมูล TSIC ในระดับบนสุดคือระดับหมวดใหญ ไดแบงขอมูลเปนจํานวนทั้งหมด 21
หมวดใหญ และในระดับรองลงมาคือระดับหมวดยอย 88 หมวดยอย แตผูจัดทําบัญชีประชาชาติไดใหขอเสนอ
วาควรใหมีการรวมบางรายการเขาดวยกันเพื่อการนําเสนอรายงานสรุปกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน SNA
ซึ่ง
สามารถทําได 2 รูปแบบ คือการนําเสนอขอมูลระดับสูงใหนําเสนอ 10 รายการ และระดับกลางใหนําเสนอ 38
รายการ ซึ่งเปนจํานวนที่เหมาะสมสําหรับการนําเสนอรายงาน SNA ในภาพกวางของประเทศ ซึ่งโครงสรางการ
นําเสนอขอมูลดังกลาวเรียกวา A*10 และ A*38 ตามที่อธิบายตอไปนี้
การนําเสนอขอมูล SNA ตาม TSIC ระดับสูง
การจัดกลุมรายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีเกณฑในการจัดกลุมหลายอยางดวยกัน เชน
− ตองการใหสามารถเปรียบเทียบขอมูลเศรษฐกิจในระดับสากลไดในภาพกวาง
− ตองการแยกกิจกรรมการผลิตสินคา (ตั้งแตการผลิตวัตถุดิบไปจนกระทั่งถึงการแปรรูปสินคา)
ออกจากกิจกรรมการบริการอยางชัดเจน
− ตองการแยกการผลิตสินคาและบริการที่มีวต
ั ถุประสงคเพื่อจําหนายในระบบตลาด (market
production) กับที่ไมใชเพื่อจําหนายในระบบตลาด (non-market production) และการผลิต
สินคาและบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือน
แตการจัดกลุมขอมูลในที่นี้ไมสามารถที่จะแยกไดทุกอยางที่ตองการภายใตกรอบของ TSIC เชน
ในสวนของการผลิตสินคาและบริการที่ไมใชเพื่อการจําหนายในระบบตลาดนั้น จะมีแทรกอยูในกิจกรรมตางๆ
ซึ่งก็จะแตกตางกันไปในแตละประเทศ ทําใหไมสามารถจําแนกออกจากกันไดอยางชัดเจน ซึ่งการจัดกลุมการ
นําเสนอขอมูล SNA ตาม TSIC ในระดับสูงหรือที่เรียกวา A*10 สามารถจัดกลุมไดดังนี้
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ตาราง 1 การนําเสนอขอมูล SNA ตาม TSIC ระดับสูง (A*10)
หมวดใหญ TSIC
1 A
2 B, C, D และ E
2a C
3 F
4 G, H และ I
5 J
6 K
7 L
8 M และ N
9 O, P และ Q
10 R, S, T และ U

คําอธิบาย
เกษตรกรรม ปาไม และการประมง
การผลิต เหมืองแรและเหมืองหิน และกิจกรรมทางอุตสาหกรรมอื่นๆ
เฉพาะ: การผลิต
การกอสราง
การขายสงและการขายปลีก การขนสงและสถานทีเ่ ก็บสินคา กิจกรรมที่พักแรมและบริการดานอาหาร
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร เทคนิค การบริหาร และบริการสนับสนุน
กิจกรรมการบริหารราชการและการปองกันประเทศ การศึกษา สุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห
กิจกรรมบริการดานอื่นๆ

ในแงของการวิเคราะหขีดความสามารถการผลิต คาเชาที่อยูอาศัยทีเ่ จาของอยูอาศัยเองซึ่งไดจาก
การประมาณคามักไมนํามาคิดรวมไวในขอมูล แตอยางไรก็ตามในแงของ SNA การบริการที่อยูอาศัยที่เจาของ
เปนผูอาศัยจะคิดรวมไวในหมวดใหญ L (กิจกรรมอสังหาริมทรัพย) ของทั้ง A*10 และ A*38 โดยมูลคาดังกลาว
จะตองถูกประมาณคาขึ้นมาเนื่องจากเปนบริการที่ไมจําหนายสูระบบตลาด
ประกอบกับไมมคี าแรงงานอยูใน
ระบบบัญชี จึงทําใหนกั วิเคราะหหลายทานเลือกทีจ่ ะไมนําคาเชาที่ประมาณขึ้นมารวมไวเมื่อตองจัดทําขอมูลขีด
ความสามารถในการผลิต
นักวิเคราะหขดี ความสามารถในการผลิตและดานอื่นๆ อาจไมตองการที่จะนําการผลิตสินคาและ
บริการที่ไมไดจําหนายในระบบตลาดมารวมไว แตตองการมุงเนนเฉพาะในสวนของบริษัทหางราน ซึ่งอาจทําได
โดยจัดกลุมกิจกรรมที่โดยสวนใหญมุงเนนการผลิตที่ไมไดจําหนายในระบบตลาดเขาไวดว ยกัน เชน การบริหาร
ราชการ การศึกษา สุขภาพ และงานดานสังคมสงเคราะห เปนตน
สําหรับการวิเคราะหเศรษฐกิจในระยะสั้นและการจัดทํารายงานบัญชีประชาชาติรายไตรมาส อาจ
มีการจัดกลุมบางกลุมรวมกันหรือแตกบางกลุมออกไดเพื่อใหเหมาะสมกับรูปแบบวงจรธุรกิจ

526
การนําเสนอขอมูล SNA ตาม TSIC ในระดับกลาง
การจัดกลุมรายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อนําเสนอขอมูล SNA ในระดับกลาง เปนการผสมผสาน
ระหวาง TSIC ระดับหมวดใหญ 21 หมวดใหญ เขากับหมวดยอย 88 หมวดยอย โดยไดเปนกลุมขอมูลที่ แบง
ออกเปน 38 รายการ ดังนี้
ตาราง 2 การนําเสนอขอมูล SNA ตาม TSIC ในระดับกลาง (A*38)
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัส A*38
A
B
CA
CB
CC
CD
CE
CF

9
10

CG
CH

11
12
13
14
15

CI
CJ
CK
CL
CM

16
17
18
19
20
21
22

D
E
F
G
H
I
JA

23
24

JB
JC

คําอธิบาย
เกษตรกรรม ปาไม และการประมง
เหมืองแรและเหมืองหิน
การผลิตผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑยาสูบ
การผลิตสิ่งทอ เครื่องแตงกาย เครื่องหนังและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
การผลิตผลิตภัณฑไมและกระดาษ การพิมพและการผลิตซ้ําสื่อบันทึกขอมูล
การผลิตผลิตภัณฑถานโคกและผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม
การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี
การผลิตเภสัชภัณฑ เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑจากพืชและสัตวที่ใช
รักษาโรค
การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากแรอโลหะ
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ (ยกเวนเครื่องจักร
และอุปกรณ)
การผลิตผลิตภัณฑคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร
การผลิตอุปกรณไฟฟา
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตยานยนต รถพวง รถกึ่งพวง และอุปกรณขนสงอื่นๆ
การผลิตเฟอรนิเจอร และผลิตภัณฑอื่นๆ รวมถึงการซอมและการติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ
ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน้ํา การจัดการและการบําบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
การกอสราง
การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต
การขนสงและสถานที่เก็บสินคา
กิจกรรมที่พักแรมและบริการดานอาหาร
กิจกรรมการจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพร กิจกรรมเกี่ยวกับภาพและเสียง และการ
แพรภาพกระจายเสียง
การโทรคมนาคม
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการสารสนเทศ

รหัส TSIC
01 ถึง 03
05 ถึง 09
10 ถึง 12
13 ถึง 15
16 ถึง 18
19
20
21
22 + 23
24 + 25
26
27
28
29 + 30
31 ถึง 33
35
36 ถึง 39
41 ถึง 43
45 ถึง 47
49 ถึง 53
55 + 56
58 ถึง 60
61
62 + 63
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ตาราง 2 การนําเสนอขอมูล SNA ตาม TSIC ในระดับกลาง (A*38) (ตอ)
25
26

รหัส A*38
K
L

27

MA

28
29

MB
MC

30
31
32
33
34
35
36
37

N
O
P
QA
QB
R
S

38

U3/

T2/

คําอธิบาย
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย 1/
กิจกรรมทางกฎหมาย การบัญชี การบริหารจัดการ สถาปตยกรรม วิศวกรรม
การทดสอบ และการวิเคราะหทางเทคนิค
การวิจัยและการพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร
การโฆษณาและการวิจัยตลาด กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิคอื่นๆ
การบริการรักษาสัตว
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
กิจกรรมดานสุขภาพมนุษย
กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักและงานสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พัก
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการดานอื่นๆ
กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินคาและบริการ
ที่ทําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน
กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก

รหัส TSIC
64 ถึง 66
68
69 ถึง 71
72
73 ถึง 75
77 ถึง 82
84
85
86
87 + 88
90 ถึง 93
94 ถึง 96
97 + 98
99

การจัดกลุมดังกลาวไดใหความสําคัญกับการรักษาความตอเนื่องของขอมูล แมวาจะมีขอจํากัดใน
แงของการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก TSIC ซึ่งทั้ง 38 กลุม สวนใหญเกิดจากการการแตกหมวดใหญ C (การผลิต)
และแตกบางสวนในกิจกรรมบริการซึ่งเห็นวาเปนสวนที่มีความสําคัญหรือเปนที่นาสนใจในแงของนโยบาย สาเหตุ
ที่ใหความสําคัญกับการแตกรายละเอียดในสวนของการผลิตมี 3 ประการคือ
−

−

−

ขอมูลภาคการผลิตทั้งในดานของสินคาและปริมาณการผลิต มีความสําคัญในแงของการเปรียบเทียบ
ขอมูลในระดับสากล อีกทั้งยังเปนที่ตองการสําหรับใชในการวิเคราะหมากกวาภาคการบริการ
ขอมูลภาคการผลิตเปนขอมูลที่แสดงถึงอุตสาหกรรมปฐมภูมิและทุติยภูมิไดดี ซึ่งสามารถนําไปใช
งานและเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ตามความแตกตางของระดับการพัฒนาไดอยางกวางขวาง
สามารถคงความเปนอนุกรมเวลาไดดี ถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงใน TSIC มากพอสมควร
ก็ตาม

1/

รวมคาเชาของเจาของที่อยูอาศัยโดยการประมาณคา

2/

กิจกรรมการบริการของครัวเรือนในหมวดยอย 98 ไมอยูในกรอบของ SNA

3/

กิจกรรมของหนวยสถาบันไมนับรวมไวในกิจกรรมของประเทศที่ไปตั้งหรือพํานักอยู
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ภาคการผลิตใน TSIC มีเนื้อหาที่คอนขางจะแตกตางจากใน ISIC Rev.3.0 คือในสวนของกิจกรรม
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรไมไดจัดประเภทไวในภาคการผลิต แตนําไปจัดประเภทไวในหมวดใหญ J
(ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร)
การนําของเสียกลับมาใชใหมถูกยายออกจากภาคการผลิตไปจัดประเภทไวใน
กิจกรรมที่เกีย่ วของกับสิ่งแวดลอมภายใตหมวดใหญ E (การจัดหาน้ํา การจัดการและการบําบัดน้าํ เสีย ของเสีย
และสิ่งปฏิกูล)
หมวดใหญที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส
และอุปกรณไฟฟา
ถือเปนกลุมกิจกรรมที่ไดรับความสนใจในเชิงนโยบายในแงของกลุม
เทคโนโลยีขั้นสูง และกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
หมวดใหญ J (ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร) เปนอีกหนึ่งกลุมที่ถูกแยกออกมาเนื่องจากเปนหัวขอ
ที่ไดรับการสนใจในเชิงนโยบายอยางมากและตอเนื่องมาโดยตลอดทัว่ โลก กิจกรรมโทรคมนาคมเปนอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่มีอตั ราการเจริญเติบโตเร็วที่สดุ ในแทบทุกประเทศ ซึ่งขอบเขตระหวางบริการโทรคมนาคม การแพรภาพ
กระจายเสียง อินเตอรเน็ต และบริการดาน IT ในบางครั้งมีความเกีย่ วพันกันมากขึ้น และการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหมกย็ ังคงมีอยูตอไปอยางตอเนื่อง ดังนัน้ การจําแนกประเภทในหมวดใหญ J อาจกลายเปนเรื่องยากที่จะทําได
ในอนาคตหรืออาจตองจําแนกดวยวิธีอื่นที่ตางออกไป
ดังนั้นจึงไดจัดกลุม ICT ไวในกลุมหนึ่งตางหาก
เชนเดียวกันกับการแยกกิจกรรมเนื้อหาขอมูลสารสนเทศไวอีกกลุมหนึง่
กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพยเปนกิจกรรมที่แยกออกมาตางหากไวในหมวดใหญ L ดวยเหตุผล
ดังที่อธิบายขางตนคือเพื่อประโยชนในการวิเคราะหขีดความสามารถในดานการผลิต แมวาจะตองมีการประมาณ
คาเชาของเจาของที่อยูอาศัยขึ้นมาก็ตาม
กิจกรรมดานสุขภาพเปนกิจกรรมสุดทายที่ถูกแยกออกมาเนื่องจากขนาดของกิจกรรมที่มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นและความสนใจในเชิงนโยบายดานสุขภาพ กิจกรรมการบริการรักษาสัตวถูกแยกออกจากกิจกรรมสุขภาพ
คนแลวนําไปจัดประเภทไวภายใตหมวดใหญ M (กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค)
2. การจัดกลุมขอมูลสถิติ “เศรษฐกิจขอมูลขาวสาร (ICT Sector)”
ในชวงหลายปที่ผานมา ความตองการขอมูลเกี่ยวกับขอมูลเศรษฐกิจขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) และที่เรียกวา “เนื้อหาขอมูล (Content)” มีเพิ่มขึ้นมาก ในขณะทีก่ ิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของ
กับเศรษฐกิจขอมูลขาวสารไดจัดประเภทไวในหมูยอยของ TSIC หลายหมูย อยกระจายไปตามหมวดยอยตางๆ
สําหรับการกําหนดขอบเขตของกิจกรรมทีเ่ กี่ยวของนั้นมีองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The
Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) เปนหนวยงานที่มีบทบาทหลักในการ
กําหนดมาตรฐานคํานิยามของกิจกรรม ICT และ Content โดยมีขอสรุปดังนี้
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ความหมายของกิจกรรม ICT
กิจกรรม ICT หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินคาและบริการ ICT ซึ่งเปน
“การผลิตสินคาและบริการตางๆ ที่มีวตั ถุประสงคหลักเพื่อใหสามารถดําเนินการประมวลผลขอมูลสารสนเทศ
และทําการสื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงการสงขอมูลและการแสดงผลขอมูล” กิจกรรมหรืออุตสาหกรรม
ICT ประกอบดวยอุตสาหกรรมการผลิตสินคา ICT การขายสินคา ICT และการบริการดาน ICT ซึ่งประกอบดวย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตาม TSIC ดังตอไปนี้
อุตสาหกรรมการผลิตสินคา ICT
2610 การผลิตชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส
2620 การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
2630 การผลิตอุปกรณสื่อสาร
2640 การผลิตเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสชนิดใชในครัวเรือน
2680 การผลิตสื่อแมเหล็กและสื่อเชิงแสง
อุตสาหกรรมการคาสินคา ICT
4651 การขายสงคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง และซอฟตแวร
4652 การขายสงอุปกรณและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
อุตสาหกรรมการบริการดาน ICT
5820 การจัดทําซอฟตแวรสําเร็จรูป
61
การโทรคมนาคม
6110 การโทรคมนาคมแบบใชสาย
6120 การโทรคมนาคมแบบไรสาย
6130 การโทรคมนาคมผานดาวเทียม
6190 การโทรคมนาคมอื่นๆ
62
การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร การใหคําปรึกษาเกีย่ วกับคอมพิวเตอร และกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ
6201 การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรตามวัตถุประสงคของผูใช
6202 การใหคําปรึกษาเกีย่ วกับคอมพิวเตอรและการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
คอมพิวเตอร
6209 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรอื่นๆ
631 การประมวลผลขอมูล การจัดการและการใหเชาพืน้ ที่บนเครื่องแมขาย (web hosting)
และกิจกรรมที่เกี่ยวของ รวมถึงเวบทา
6311 การประมวลผลขอมูล การจัดการและการใหเชาพืน้ ที่บนเครื่องแมขาย (web hosting)
และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
6312 เว็บทา
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951 การซอมอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
9511 การซอมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
9512 การซอมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
ความหมายของกิจกรรมเกี่ยวกับเนื้อหาขอมูลและสื่อ
กิจกรรมเนื้อหาขอมูลและสื่อ
หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึ้นจากการผลิตสินคาและ
บริการตางๆ ที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการใหขาวสาร การศึกษา และ/หรือความบันเทิงผานทางสื่อสารมวลชน
ไดแกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิต การจัดทํา เผยแพร และ/หรือจําหนายเนื้อหาขอมูล (สินคาเกีย่ วกับ
ขอมูลขาวสาร วัฒนธรรม และความบันเทิง) ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกีย่ วกับเนื้อหาขอมูลและสื่อที่จัดจําแนก
ตาม TSIC ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้
581
5811
5812
5813
5819

การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือ นิตยสาร และงานอื่นๆ
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือ
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรนามานุกรมและรายการชื่อ-ที่อยูทางไปรษณีย
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรงานอื่นๆ

591
5911
5912
5913
5914

กิจกรรมที่เกีย่ วของกับภาพยนตร วีดิทัศน และรายการโทรทัศน
การผลิตภาพยนตร วีดิทัศน และรายการโทรทัศน
กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร วิดีทศั น และรายการโทรทัศน
การแผยแพรภาพยนตร วีดิทศั น และรายการโทรทัศน
การฉายภาพยนตร

5920 การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรดนตรี
60
การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียง
6010 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
6020 การจัดผังรายการและการแพรภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน
639 การบริการสารสนเทศอื่นๆ
6391 กิจกรรมสํานักขาว
6399 การบริการสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
3. การจัดกลุมขอมูลสถิติ “เศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Sector)”
ครัวเรือนเปนหนวยวิสาหกิจนอกระบบทีด่ ําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ดังนั้นในการ
วิเคราะหขอ มูลเพื่อใหเห็นความแตกตางของภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ตองมีการวิเคราะหความแตกตางของปจจัย
ทั้งในดานของการจางงานและขีดความสามารถที่กอใหเกิดรายได ขอจํากัด และคุณลักษณะอื่นๆ รวมถึงกําหนด

531
วิธีการดําเนินงานที่เหมาะสม ซึ่งนักจัดทําแผนและนักวิเคราะหมคี วามตองการขอมูลดังกลาวเพื่อหาโครงสราง
และองคประกอบของภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ในขณะที่ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจไมใชเกณฑที่ใชกําหนดวา
หนวยดังกลาวเปนเศรษฐกิจนอกระบบหรือไม แตเปนเพียงตัวแปรทีส่ ําคัญตัวหนึ่งที่ใชอธิบายลักษณะของขอมูล
สถิติและใชในการจัดกลุมขอมูลเศรษฐกิจนอกระบบ
โดยสวนใหญหรือบางสวนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบจะจัดประเภทอยูในหมวดใหญ A
(เกษตรกรรม การปาไม และประมง) หมวดใหญ C (การผลิต) หมวดใหญ F (การกอสราง) หมวดใหญ G (การ
ขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต) หมวดใหญ H (การขนสงและสถานที่เก็บสินคา)
หมวดใหญ I (กิจกรรมที่พักแรมและบริการดานอาหาร) และหมวดใหญ S (กิจกรรมบริการดานอื่นๆ)
กิจกรรมการผลิต การซอมแซม และการขาย เปนกลุม ที่มีความสําคัญมากในสวนของเศรษฐกิจ
นอกระบบ กิจกรรมเหลานีด้ ําเนินงานในลักษณะของเศรษฐกิจนอกระบบโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่ง
จะมีความแตกตางในแงของลักษณะและเพศของคนทํางาน ดังนัน้ ในแงของการนําเสนอขอมูลเมื่อตองการจัด
จําแนกขอมูลตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ จึงแยกกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมขางตนออก
จากกัน นอกจากนี้ไดแยกกิจกรรมการผลิตออกมาเปนกิจกรรมยอยเนือ่ งจากเปนขอมูลที่มีความสําคัญ ในทํานอง
เดียวกัน กิจกรรมการขายปลีกที่ไมไดขายในรานคา ไดแก ตามแผงลอยและตลาด การเรขายสินคาตามถนนหรือ
ตามบาน และการขายตรงดวยวิธีอื่นๆ ก็ถูกแยกออกมาเปนอีกหนึ่งรายการเนื่องจากมีความสําคัญในเศรษฐกิจ
นอกระบบเชนกัน
การซอมแซมและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณไดจัดอยูในกลุมของรายการที่ 2 รวมกับกิจกรรม
การผลิตอื่นๆ เนื่องจากหนวยทีด่ ําเนินกิจกรรมเหลานี้ไมไดทํากิจกรรม “การซอมแซมและบํารุงรักษา” ซึ่งไดจดั
ประเภทไวในหมวดยอย 95 สําหรับการบํารุงรักษาและซอมแซมยานยนตและจักรยานยนตไดจดั ประเภทไวใน
รายการที่ 5 ซึ่งในหมูย อย 4540 (การขาย การบํารุงรักษาและซอมจักรยานยนต ชิ้นสวนและอุปกรณเสริมที่เกี่ยวของ)
เปนกิจกรรมที่รวมทั้งการขายและการซอมแซมไวดว ยกัน แตในขอเท็จจริงของขอมูลเศรษฐกิจนอกระบบนั้น
กิจกรรมการขายจักรยานยนตมีปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับกิจกรรมการซอมแซม
เนื่องจากไมไดกําหนดคําจํากัดความของภาคเศรษฐกิจนอกระบบไวอยางชัดเจนวาประกอบดวย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรบาง ซึ่งโดยหลักเกณฑแลวทุกๆ กิจกรรมใน TSIC สามารถเปนเศรษฐกิจนอกระบบได
อยางไรก็ตาม อาจมีบางหมวดใหญที่ไมนาจะเปนเศรษฐกิจนอกระบบได เชน กิจกรรมการบริหารราชการ (หมวด
ใหญ O) รวมถึงกิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก (หมวดใหญ U) ดังนั้นทั้งสองหมวดใหญนี้
จะไมรวมอยูใ นตารางการนําเสนอขอมูลเศรษฐกิจนอกระบบ
หนวยสถิติที่จดั ประเภทไวในหมวดใหญ T (กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล กิจกรรม
การผลิตสินคาและบริการทีท่ ําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน) ไมรวมอยู
ในขอบเขตของเศรษฐกิจนอกระบบ เนือ่ งจากหนวยผลิตในเศรษฐกิจนอกระบบจะตองสามารถหาผลผลิตที่เปน
สินคาหรือบริการที่ทําขึ้นมาเพื่อขายหรือเพื่อแลกเปลี่ยนได จึงทําใหหมวดใหญ T ไมรวมอยูใ นตารางนําเสนอ
ขอมูลเศรษฐกิจนอกระบบ
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จากตารางที่นาํ เสนอพบวา หมวดใหญของ TSIC โดยสวนใหญจะมีอยูในตาราง ถึงแมวาจะไมใช
ทั้งหมดของหมวดใหญ แตเปนเพียงแคสว นใดสวนหนึง่ (หมวดยอย หมูใหญ หรือหมูยอย) ที่เกีย่ วของกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบก็นํามารวมไวในตารางดวย แตก็ยังมีความเปนไปไดที่ในบางหมวดใหญ หมวดยอย
หมูใหญ หรือหมูยอย จะไมรวมอยูในตารางดังกลาว ตัวอยางเชน กิจกรรมการประกันภัย (หมวดยอย 65) ซึง่
สวนใหญแลวไมไดดําเนินการโดยหนวยงานนอกระบบ แตอยางไรก็ตาม มีกจิ กรรมอื่นๆ ภายใตหมวดใหญ K
(กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย) ที่ในบางครั้งดําเนินงานโดยหนวยงานนอกระบบ
ดังนั้นในตาราง
นําเสนอที่เปนการนําเสนอในระดับหมวดใหญเปนหลัก จะมีหมวดใหญ K รวมถึงหมวดยอย 65 อยูในตาราง และ
ดวยเหตุผลเดียวกันจึงทําใหหมูยอย 6411 (ธนาคารกลาง) หรือหมูใ หญ 942 (กิจกรรมสหภาพแรงงาน) รวมอยูใ น
ตารางดวย
ตาราง 3 ตารางนําเสนอขอมูลเศรษฐกิจนอกระบบในระดับกวางสุดประกอบดวยรายการขอมูลทั้งสิ้น 11 รายการ
รายการ
1
2
2a
3
4
4a
5

6
7
7a
8

คําอธิบาย
เกษตรกรรม ปาไม และการประมง
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน การผลิต
ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ
เฉพาะ : การผลิต
การกอสราง
การขายสงและการขายปลีก
เฉพาะ : การขายปลีกโดยไมมีราน4/
การซอมยานยนตและจักรยานยนต
การซอมคอมพิวเตอรและของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือน
การขนสงและสถานที่เก็บสินคา
กิจกรรมที่พักแรมและบริการดานอาหาร
เฉพาะ: ภัตตาคาร การบริการอาหารแบบ
เคลื่อนที่ และบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และ
เทคนิค กิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ

หมวดใหญ หมวดยอย
A
01-03
B, C, D, E 05-39

TSIC
หมูใหญ
011-032
051-390

หมูยอย
0111-0322
0510-3900

101-332
410-439
451, 453, 461479
478, 479*

1011-3320
4100-4390
4510, 4530,
4610-4799
4781-4789, 4799

C
F
G*

10-33
41-43
45*, 46, 47

G*

47*

G*, S*

45*, 95

452, 454, 951952

4520, 4540,
9511-9529

H
I
I*

49-53
55-56
56*

491-532
551-563
561, 562*

4911-5320
5510-5630
5610-5621

M, N, R

69-82, 90-93 691-829, 900-932 6910-8299, 90009329

4/

ไมรวมหมูยอย 4791 การขายปลีกโดยการรับสั่งสินคาทางไปรษณีย โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท และทางอินเตอรเน็ต

*

บางสวนของหมวดใหญ หมวดยอย หรือหมูใหญ
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ตาราง 3 ตารางนําเสนอขอมูลเศรษฐกิจนอกระบบในระดับกวางสุดประกอบดวยรายการขอมูลทั้งสิ้น 11 รายการ
รายการ
9
10
11

คําอธิบาย
การศึกษา กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห
กิจกรรมบริการดานอื่นๆ
กิจกรรมอื่นๆ

หมวดใหญ หมวดยอย
P, Q
85-88
S*
J, K, L, S*

96
58-68, 94

TSIC
หมูใหญ
851-889

หมูยอย
8510-8890

961-963
9610-9630
581-682, 941-949 5811-6820, 94119499

ตารางเศรษฐกิจนอกระบบในระดับกวางสุดที่นําเสนอขางตนนี้ เปนเพียงเครื่องมือสําหรับชวยให
การนําเสนอขอมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบเปนมาตรฐาน แตไมใชกรอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอก
ระบบที่จัดจําแนกตาม TSIC แตอยางใด
4. การจัดกลุมขอมูลสถิติ “องคกรที่ไมแสวงหากําไร (Non-profit Institutions Sector)”
คูมือองคกรที่ไมแสวงหากําไรในระบบบัญชีประชาชาติ
เปนผลงานเริ่มตนทีส่ ําคัญที่เปนการ
ดําเนินงานรวมกันระหวาง United Nations Statistics Division (UNSD) กับ Johns Hopkins Center for Civil
Society Studies เพื่อเปนคูมือสําหรับชวยใหสํานักงานสถิติของประเทศตางๆ เขาใจและเห็นภาพองคกรที่ไม
แสวงหากําไร การทําบุญกุศล การใหดว ยความสมัครใจไดชดั เจนยิง่ ขึ้นในแงมุมของสถิติเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งในคูมือไดใหคําจํากัดความของคําวา “องคกรที่ไมแสวงหากําไร” คือ เพื่อวัตถุประสงคของบัญชีบริวารองคกร
ที่ไมแสวงหากําไร ซึ่งความหมายขององคกรที่ไมแสวงหากําไรประกอบดวย (ก) องคกร (ข) ดําเนินงานทีไ่ มใช
เพื่อผลกําไรไมวาจะโดยกฎหมายหรือดวยวัตถุประสงคของตนเอง
ไมไดแจกจายผลกําไรทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูที่
เปนเจาของหรือควบคุมสั่งการ (ค) เปนหนวยงานทีด่ ําเนินการแยกตางหากออกจากภาครัฐ (ง) เปนหนวยงานที่
ปกครองตนเอง (จ) เปนไปดวยความสมัครใจไมใชการบังคับ
ปจจัยในการกําหนดสถานะของหนวยงานวาเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไรหรือไม พิจารณาจาก
คุณลักษณะทางกฎหมาย โครงสราง หรือการดําเนินงานของหนวยงาน มากกวาทีจ่ ะพิจารณาจากลักษณะทางดาน
การผลิตหรือรายได ดังนัน้ จึงทําใหขอมูลองคกรที่ไมแสวงหากําไรไมสามารถกําหนดออกมาเปนชุดของหมูยอย
ที่จําแนกตาม TSIC ไดอยางชัดเจน ถึงแมวาองคกรที่ไมแสวงหากําไรจะมีอยูมากในกิจกรรมการบริการบางอยาง
เชน การศึกษา สุขภาพคน และงานสังคมสงเคราะห แตในทางปฏิบตั ิแลว องคกรที่ไมแสวงหากําไรสามารถพบ
ไดในทุกๆ ที่ตามโครงสราง TSIC และยิ่งไปกวานั้นคือ ไมไดหมายความวาทุกๆ หนวยงานในหมูยอ ยใดหมูยอย
หนึ่งจะตองเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไรทั้งหมดแมวาจะเปนสวนใหญของหมูยอยนั้นก็ตาม
เพื่อจําแนกองคกรที่ไมแสวงหากําไรตามลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงไดแนะนําใหใชการ
จําแนกเฉพาะสําหรับองคกรที่ไมแสวงหากําไรคือ การจัดจําแนกองคกรที่ไมแสวงหากําไรตามมาตรฐานสากล
(The International Classification of Nonprofit Organizations: ICNPO) ซึ่งไดมกี ารใชงานในโครงการดานสถิติ
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และการศึกษาเพื่อการวิเคราะหที่เกีย่ วของกับองคกรที่ไมแสวงหากําไรมาอยางตอเนือ่ ง ประเทศสวนใหญใชคมู ือ
องคกรที่ไมแสวงหากําไรในระบบบัญชีประชาชาติในการปฏิบัติงานจะใช ICNPO ในการออกรายงานผลบัญชี
บริวาร รวมถึงโครงการดานสถิติหลายโครงการ
ICNPO เปนการมาตรฐานจัดประเภทที่จดั ทําขึ้นและใชงานรวมกับคูม ือองคกรที่ไมแสวงหากําไร
ในระบบบัญชีประชาชาติ เนื่องจาก ISIC Rev. 3.0 มีรายละเอียดของกิจกรรมที่องคกรที่ไมแสวงหากําไร
ดําเนินงานอยูน อยมาก เชน องคกรสมาชิก งานสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พกั และกิจกรรมดานอื่นๆ ซึ่งไม
เพียงพอตอการใชงาน ถึงแมวาใน TSIC จะไดมีการปรับปรุงใหดีขึ้นจาก ISIC Rev.3.0 อยูมาก อีกทั้งยังปรับปรุง
ใหงายกับการเปรียบเทียบกับ ICNPO แลวก็ตาม แตในการแตกรายละเอียดในระดับหมูยอยภายใต 2 หมูใ หญใน
TSIC ที่เกี่ยวของกับองคกรที่ไมแสวงหากําไร คือ 889 (กิจกรรมสังคมสงเคราะหอื่นๆ ที่ไมใหที่พัก) กับ 949
(กิจกรรมองคการสมาชิกอื่นๆ) ยังไมเพียงพอที่จะแสดงใหเปนถึงความแตกตางหลักๆ ระหวางประเภทของ
องคกรที่ไมแสวงหากําไรทีก่ ําหนดไวในงานวิจยั ที่ผานมา และไมละเอียดพอที่จะไมเกิดปญหาของความสัมพันธ
ระหวางหมูยอยของ TSIC กับ กลุมยอยของ ICNPO แบบ 1-M

ภาคผนวก ค.
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ตารางเปรียบเทียบการจัดประเภท ISIC Rev. 3.0 กับ TSIC 2009
ISIC Rev. 3.0 TSIC-2009
คําอธิบายเพิ่มเติม
0111
01111
0111
01112
0111
01113
0111
01114
0111
01115
0111
01121
0111
01122
0111
01139 การปลูกชูการบีต
0111
01140
0111
01150
0111
01161
0111
01169
0111
01191
0111
01192
0111
01199 การปลูกพืชลมลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
0111
01261
0111
01269 การปลูกไมยืนตนอื่นๆ ที่ใหน้ํามัน (ยกเวนการปลูกมะกอก)
0111
01289 การปลูกตนฮอฟ พืชทีใ่ ชในทางเภสัชกรรม หรือใชสําหรับฆาแมลง ฆารา หรือ
วัตถุประสงคที่คลายกัน
0111
01291
0111
01292
0111
01299 การปลูกพืชยืนตนประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
0111
01630 การเตรียมใบยาสูบ
0112
01131
0112
01132
0112
01133
0112
01134
0112
01135
0112
01136
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คําอธิบายเพิ่มเติม
0112
01139 การปลูกพืชผักกินดอก เชน แค โสน ขจร และพืชผักอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภท
ไวในที่อื่น
0112
01193
0112
01194
0112
01199 การปลูกพืชที่ใชเปนอาหารสัตวเพื่อเอาเมล็ดพันธุ เชน เมล็ดบีต
0112
01251 การปลูกไมผลเปลือกแข็งที่กนิ ไดเพื่อเอาเมล็ด
0112
01252 การปลูกไมผลที่มีตนเปนพุมเพื่อเอาเมล็ด
0112
01259 การปลูกไมผลยืนตนอืน่ ๆ เพือ่ เอาเมล็ด
0112
01269 การปลูกมะกอก
0112
01281
0112
01282
0112
01289 การปลูกพืชทีใ่ ชทําเครื่องหอม (ยกเวนพริก พริกไทย)
0112
01299 การปลูกตนไมเพื่อสกัดเอาน้ําหลอเลี้ยง เชน การปลูกตนเมเปล
0112
01301
0113
01210
0113
01221
0113
01222
0113
01223
0113
01224
0113
01225
0113
01226
0113
01227
0113
01228
0113
01229
0113
01231
0113
01239
0113
01241
0113
01249
0113
01251 การปลูกไมผลเปลือกแข็งที่กนิ ได (ยกเวนเพื่อเอาเมล็ด)
0113
01252 การปลูกไมผลที่มีตนเปนพุม (ยกเวนเพื่อเอาเมล็ด)
0113
01259 การปลูกไมผลยืนตนอืน่ ๆ (ยกเวนเพื่อเอาเมล็ด)
0113
01262
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0113
01271
0113
01272
0113
01279
0113
01289 การปลูกพืชทีใ่ ชเปนเครื่องเทศ
0113
11021 การผลิตไวนจากองุนที่ปลูกเอง
0113
11022 การผลิตไวนจากผลไมที่ปลูกเอง
0113
11029 การผลิตไวนจากพืชที่ปลูกเอง
0121
01411
0121
01412
0121
01419
0121
01420
0121
01441
0121
01442
0122
01430
0122
01450
0122
01461
0122
01462
0122
01463
0122
01469
0122
01491
0122
01492
0122
01493
0122
01494
0122
01495
0122
01496
0122
01499
0122
03219 การเลี้ยงสัตวเลือ้ ยคลานและกบทะเล
0122
03223
0122
03224
0122
03229 การเลี้ยงสัตวเลือ้ ยคลานน้ําจืดอื่นๆ (ยกเวนจระเข)
0130
01500
0140
01611
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คําอธิบายเพิ่มเติม
0140
01612
0140
01619
0140
01621
0140
01629 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการเลี้ยงสัตว
0140
01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกีย่ วพืชผล
0140
01640
0140
81300 การบริการดูแลและบํารุงรักษาภูมิทัศน (ยกเวนบริการรดน้ําหรือลางสวน
สวนสาธารณะ ถนน ตลาด ฯลฯ)
0140
96302
0150
01700
0150
94999 กิจกรรมสนับสนุนการสงเสริมใหมีการลาและดักจับสัตว
0200
01299 การปลูกตนสนและตนสนทีใ่ ชประดับในงานคริสตมาส
0200
01302 การเพาะพันธุก ลาไมยืนตน (ยกเวนกลาไมปา)
0200
02100
0200
02200
0200
02300
0200
02400
0500
03111
0500
03112
0500
03113
0500
03114
0500
03115
0500
03119
0500
03121
0500
03122
0500
03129
0500
03211
0500
03212
0500
03213
0500
03214
0500
03219 การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําทะเลอื่นๆ
0500
03221
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คําอธิบายเพิ่มเติม
0500
03222
0500
03225
0500
03229 การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําจืดอืน่ ๆ
1010
05100
1010
09900 บริการสนับสนุนการทําเหมืองถานหินคุณภาพสูง
1010
19209 การผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานหินคุณภาพสูง
1020
05200
1020
09900 บริการสนับสนุนการทําเหมืองถานหินลิกไนต
1020
19209 การผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากลิกไนต
1030
08920
1030
09900 บริการสนับสนุนการขุดพีต
1110
06100
1110
06200
1110
09100 การเปลี่ยนสถานะกาซธรรมชาติใหเปนของเหลว และจากของเหลวใหกลับเปน
กาซ เพื่อการขนสง ที่ดําเนินการ ณ แหลงกาซ
1120
09100 กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
1200
07210
1200
09900 บริการสนับสนุนการทําเหมืองสินแรยูเรเนียมและทอเรียม
1310
07100
1310
09900 บริการสนับสนุนการทําเหมืองสินแรเหล็ก
1320
07291
1320
07292
1320
07299
1320
07300
1320
09900 บริการสนับสนุนการทําเหมืองสินแรโลหะที่ไมใชสินแรเหล็ก
1410
08101 การทําเหมืองหินที่ใชในการกอสราง
1410
08102
1410
08103
1410
08104
1410
09900 บริการสนับสนุนการทําเหมืองทราย หิน และดิน
1421
08910
1421
09900 บริการสนับสนุนการทําเหมืองแรที่ใชทําเคมีภัณฑและปุย
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คําอธิบายเพิ่มเติม
1422
08931
1422
08932
1422
09900 บริการสนับสนุนการทําเหมืองเกลือ
1429
08101 การทําเหมืองหินชิสท (schist) ที่เปนรูปทรง บด หรือแตก
1429
08991
1429
08999
1429
09900 บริการสนับสนุนการทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่นๆ
1511
10111
1511
10112
1511
10120
1511
10131
1511
10132
1511
10133
1511
10134
1511
10139
1512
10211
1512
10212
1512
10221
1512
10222
1512
10291
1512
10292
1512
10293
1512
10294
1512
10295
1512
10299
1512
10751 การผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่มีสัตวน้ําเปนสวนประกอบรวมกับวัตถุดิบอื่นๆ
1512
10752 การผลิตอาหารสําเร็จรูปบรรจุในภาชนะปดสนิทโดยวิธีสุญญากาศที่มีสัตวน้ํา
เปนสวนประกอบรวมกับวัตถุดิบอื่นๆ
1513
10301
1513
10302
1513
10303
1513
10304
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คําอธิบายเพิ่มเติม
1513
10305
1513
10306
1513
10309 การแปรรูปและการถนอมผลไมและผักดวยวิธีอื่นๆ
1513
10751 การผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่มีผักและผลไมเปนสวนประกอบรวมกับ
วัตถุดิบอื่นๆ
1513
10752 การผลิตอาหารสําเร็จรูปบรรจุในภาชนะปดสนิทโดยวิธีสุญญากาศที่มีผักและ
ผลไมเปนสวนประกอบรวมกับวัตถุดิบอืน่ ๆ
1514
10411
1514
10412
1514
10414
1514
10419
1514
10420
1514
10491
1514
10499
1520
10501
1520
10502
1520
10503
1520
10504
1520
10505
1520
10509
1531
10611
1531
10612
1531
10613
1531
10614
1531
10615
1531
10616
1531
10617
1531
10619
1532
10413
1532
10621
1532
10622
1532
10623
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คําอธิบายเพิ่มเติม
1532
10629
1533
10801
1533
10802
1541
10711
1541
10712
1541
10713
1542
10721
1542
10722
1542
10723
1543
10731
1543
10732
1543
10733
1543
10734
1543
10739
1544
10741
1544
10742
1544
10743
1544
10749
1544
10751 การผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็งประเภทพาสตา
1544
10752 การผลิตอาหารสําเร็จรูปบรรจุในภาชนะปดสนิทโดยวิธีสุญญากาศประเภทพาสตา
1549
10307
1549
10309 การผลิตเตาหู
1549
10751 การผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่มีเนื้อสัตวเปนสวนประกอบรวมกับวัตถุดิบอื่นๆ
เชน พิซซาแชแข็ง
1549
10752 การผลิตอาหารสําเร็จรูปบรรจุในภาชนะปดสนิทโดยวิธีสุญญากาศที่มีเนื้อสัตว
เปนสวนประกอบรวมกับวัตถุดิบอื่นๆ เชน สตูกระปอง
1549
10761
1549
10762
1549
10769
1549
10771
1549
10772
1549
10773

545
ISIC Rev. 3.0 TSIC-2009
คําอธิบายเพิ่มเติม
1549
10774
1549
10779
1549
10791
1549
10792
1549
10793
1549
10794
1549
10795
1549
10796
1549
10799
1551
11011
1551
11012
1551
20114
1552
11021 การผลิตไวนองุน
1552
11022 การผลิตไวนผลไม (ยกเวนองุน)
1552
11029 การผลิตไวนอนื่ ๆ
1553
11030
1554
11041
1554
11042
1554
11043
1554
11044
1554
11049
1600
12001
1600
12002
1600
12009
1711
13111
1711
13112
1711
13113
1711
13121
1711
13122
1711
13129 การทอผาจากเสนใยอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
1712
13131
1712
13132
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1712
13139 การแตงสําเร็จสิ่งทอดวยวิธีอนื่ ๆ
1712
95299 บริการพิมพบนสิ่งทอแบบ “รอรับได”
1721
13921
1721
13922
1721
13929 การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูปอื่นๆ (ยกเวนเครื่องแตงกาย)
1721
32501 การผลิตแผนคลุมผาตัด สายรัดทางศัลยกรรม และเข็มขัดรัดไสเลื่อน
1721
33190 การซอมผลิตภัณฑผาใบ ผาใบคลุมของ ถุงปุย และถุงเก็บเคมีภณ
ั ฑ
1722
13930
1723
13940
1723
33190 การซอมเชือก เชือกเสนใหญ ตาขาย แห อวนที่ใชในการจับสัตวน้ํา รวมถึง
การซอม ปะ ชุน
1729
13139 การกันน้ําและเคลือบสิ่งทอ
1729
13991
1729
13992
1729
13999 การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
1729
17091 การผลิตแวดดิง้ ที่ทําจากสิ่งทอและสิ่งของที่ทําจากแวดดิ้ง เชน กระดาษอนามัย
กระดาษแทมปอน ฯลฯ
1730
13910
1730
14301
1730
14302
1810
13139 การกันน้ําเครื่องแตงกาย
1810
14111
1810
14112
1810
14113
1810
14114
1810
14115
1810
14116
1810
14120
1810
14131
1810
14139
1810
32903 การผลิตเสื้อผาปองกันภัยและปองกันไฟ
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1820
14200
1820
15110 การตกแตงและยอมสีขนสัตว
1911
15110 การฟอกและตกแตงหนังฟอก
1912
15121
1912
15122 การผลิตเครือ่ งลากเทียมสัตวและของเลนสัตว
1912
15129 การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทําจากหนังฟอกหรือหนังอัด
1912
32903 การผลิตเข็มขัด/สายรัดนิรภัยสําหรับชางติดตั้งซอมแซมโทรศัพท และเข็มขัด/
สายรัดอื่นๆ สําหรับใชในทางวิชาชีพ
1920
15129 การผลิตเชือกรองเทาที่ทําจากหนัง
1920
15201
1920
15202
1920
15203
1920
15204
1920
15209
1920
16299 การผลิตสวนประกอบของรองเทาที่ทาํ จากไม (เชน สนรองเทาและหุน ทํารองเทา)
1920
22199 การผลิตสวนประกอบของรองเทาที่ทําจากยาง เชน พืน้ รองเทายาง แผนใย
สังเคราะห/ซับในรองเทา ฯลฯ
1920
22299 การผลิตสวนประกอบของรองเทาที่ทําจากพลาสติก
1920
32309 การผลิตรองเทาสกี
2010
16101
2010
16102
2021
16210
2022
16220
2023
16230
2023
33190 การซอมหรือปรับปรุงพัลเลต ดรัม และถังไมแบบบารเรลที่ใชในการขนสง
และสิ่งที่คลายกัน
2029
16291 การผลิตเครื่องใชในบานที่ทาํ จากไมและไมกอก
2029
16292
2029
16299 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากไมและไมกอก ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
2029
32903 การผลิตเครื่องชวยชีวิตที่ทําจากไมกอก
2029
33190 การซอมผลิตภัณฑไมอื่นๆ (ยกเวนสินคาในครัวเรือน) เชน หลอดมวนดาย
กระสวย อะไหลของเครื่องจักรทอผา
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2101
17011
2101
17012
2102
17020
2109
17091 การผลิตผลิตภัณฑที่ทาํ จากกระดาษชนิดใชในครัวเรือนและสุขอนามัย
2109
17092 การผลิตอุปกรณเครื่องเขียนจากกระดาษ
2109
17099 การผลิตผลิตภัณฑอนื่ ๆ ที่ทาํ จากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งมิไดจดั ประเภทไว
ในที่อนื่
2109
18112
2109
22299 การผลิตกระดาษปดผนังที่ทาํ จากพลาสติก
2211
32909 การผลิตลูกโลก
2211
58111
2211
58112
2211
58114
2211
58121
2211
59202 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือดนตรีหรือหนังสือโนตเพลง
2212
58131
2212
58132 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรวารสารและนิตยสารลงบนสื่อตางๆ (ยกเวน
ทางออนไลน)
2212
58134
2213
59202 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรดนตรี (ยกเวนทางออนไลน)
2213
59203
2219
58132 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรตารางเวลารายการโทรทัศนหรือวิทยุ หรือ
ตารางเวลาอื่นที่คลายกัน (ยกเวนทางออนไลน)
2219
58191
2219
58193
2221
17092 การผลิตสมุดทะเบียน สมุดบัญชี ปกชนิดไบเดอร อัลบั้ม ฯลฯ
2221
18111
2221
18119 การพิมพอื่นๆ
2222
18121
2222
18122
2230
18200
2310
19100

549
ISIC Rev. 3.0 TSIC-2009
คําอธิบายเพิ่มเติม
2320
19201
2320
19202
2320
19209 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม
2330
20113 การเสริมสมรรถนะแรยูเรเนียมและทอเรียม
2330
21001 การผลิตสารที่ใชในการวินจิ ฉัยกัมมันตภาพรังสีในสิ่งมีชีวิต
2330
24209 การผลิตโลหะยูเรเนียมจากแรพิทซเบลนดหรือสินแรอื่นๆ การถลุงและการทํา
ใหยเู รเนียมบริสุทธิ์
2330
38120 สถานีขนถายเชื้อเพลิงนิวเคลียร (สถานที่จัดเก็บชัว่ คราว)
2330
38221
2411
19100 การผลิตพิตชและพิตชโคก
2411
20111
2411
20112
2411
20113 การผลิตเคมีภัณฑอนินทรียอ ื่นๆ ขั้นมูลฐาน
2411
20115
2412
20121
2412
20122
2412
38213 การผลิตปุยคอกและปุย หมักจากขยะอินทรีย
2413
20131
2413
20132
2421
20210
2422
20221
2422
20222
2423
21001 การผลิตเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค
2423
21002
2423
32501 การผลิตซีเมนตที่ใชเสริมกระดูก
2423
32502 การผลิตวัสดุอุดฟนและซีเมนตทันตกรรม
2424
20231
2424
20232
2429
10775
2429
20113 การผลิตน้ํากลั่นที่ใชกับแบตเตอรี่
2429
20291 การผลิตวัตถุระเบิด
2429
20292
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2429
20293
2429
20294
2429
20299
2429
26104 การผลิตแผนเวเฟอรของสารกึ่งตัวนําแบบสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป
2429
26800
2429
28170 การผลิตตลับหมึก
2430
20300
2511
22111
2511
22112
2519
22191
2519
22192
2519
22193
2519
22199 การผลิตผลิตภัณฑยางอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
2519
22210 การผลิตกระเบือ้ งยาง
2519
28120 การผลิตทอออนทีท่ ําจากยางและอุปกรณติดตั้งอุปกรณควบคุมกําลังของไหล
(ที่ไมใชวาลวหรืออุปกรณทคี่ ลายกัน)
2519
32903 การผลิตอุปกรณเพื่อการปองกันดานความปลอดภัยที่ทําจากยาง เชน ถุงมือ
เสื้อชูชีพ ฯลฯ
2519
33190 การซอมผลิตภัณฑยาง (ยกเวนยางรถยนต)
2520
22210 การผลิตผลิตภัณฑที่ใชในการกอสราง/ประกอบอาคารที่ทําจากพลาสติก
2520
22220
2520
22230
2520
22291
2520
22292
2520
22299 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
2520
26109 การผลิต Technical laminates ที่ใชในการผลิตแผนวงจรพิมพ
2520
27330 การผลิตอุปกรณการเดินสายไฟฟาที่ไมนํากระแสไฟฟาที่ทําจากพลาสติก
รวมถึงกลองชุมสายไฟฟาทีท่ ําจากพลาสติก หนากากพลาสติก และอุปกรณที่
คลายกันที่ทําจากพลาสติก
2520
32903 การผลิตหมวกพลาสติกแข็ง
2520
33149 การซอมอุปกรณการเดินสายไฟที่ไมนําไฟฟาที่ทําจากพลาสติก (เชน กลองแยกสาย
หนากาก ฯลฯ)
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2520
33190 การซอมผลิตภัณฑพลาสติก
2610
23101
2610
23102
2610
23103
2610
23109
2610
33190 การซอมแกวและผลิตภัณฑแกว
2691
23923
2691
23931
2691
23932
2691
23933
2691
23939
2692
23910
2693
23921
2693
23922
2693
23929
2694
23941
2694
23942
2695
23951
2695
23952
2695
23953
2695
23954
2695
23959
2696
23961
2696
23969
2699
13129 การผลิตเสนใยคารบอน
2699
23991
2699
23992
2699
23999
2699
32903 การผลิตชุดปองกันอัคคีภยั และเครื่องแตงกายชนิดทนไฟที่ทําจากแรอโลหะ
2699
33190 การซอมหินโม หินบด หินขัด หินลับ และผลิตภัณฑขัดถูกธรรมชาติหรือเทียม
2710
24101
2710
24102
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2710
24103
2710
24109
2710
24311 การผลิตอุปกรณติดตั้งหลอดและทอที่ทําจากเหล็กหลอ
2710
24312 การผลิตอุปกรณติดตั้งหลอดและทอที่ทําจากเหล็กกลาหลอ การผลิตหลอดและ
ทอเหล็กกลาไรตะเข็บ โดยการหลอแบบใชแรงเหวี่ยง
2720
24201
2720
24202
2720
24203
2720
24204
2720
24209 การผลิตโลหะอื่นๆ ทีไ่ มใชเหล็กขัน้ มูลฐาน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทีอ่ ื่น
2731
24311
2731
24312
2732
24320
2811
25111
2811
25112
2811
25113
2811
25119
2811
33110 การซอมผลิตภัณฑโครงสรางโลหะ
2812
25121
2812
25122
2812
25129
2812
33110 การซอมถังน้ํา ที่เก็บน้ํา และภาชนะบรรจุที่ทําจากโลหะ
2813
25130
2813
33110 การซอมเครื่องกําเนิดไอน้ํา
2813
33200 การติดตั้งเครือ่ งกําเนิดไอน้าํ เครื่องปฏิกรณนวิ เคลียร
2891
25910
2892
01629 กิจกรรมของชางตีเหล็กใสเกือกมา
2892
18119 การพิมพบนโลหะ
2892
25921
2892
25922
2892
33110 การซอมดวยการเชื่อมโลหะ
2892
95299 บริการแกะสลักบนโลหะแบบ “รอรับได”
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2893
25931
2893
25932
2893
25939 การผลิตเครื่องมือที่ใชงานดวยมือและเครื่องโลหะทั่วไปอื่นๆ
2893
33110 การซอมเครื่องมือที่ใชงานดวยมือและเครือ่ งโลหะทั่วไป
2899
25941
2899
25949
2899
25951
2899
25952
2899
25991
2899
25992
2899
25993
2899
25999 การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
2899
28170 การผลิตกระดานไวทบอรด และกระดานแสดงเครื่องหมาย
2899
32903 การผลิตเครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัยที่ทําจากโลหะ
2899
33110 การซอมผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ
2911
28110 การผลิตเครื่องยนตและเครื่องกังหัน
2911
33121 การซอมเครื่องยนตและเครื่องกังหัน (ยกเวนอากาศยาน ยานยนต และจักรยานยนต)
2911
33200 การติดตั้งเครือ่ งยนตและเครื่องกังหัน
2912
28110 การผลิตคารบูเรเตอร
2912
28120 การผลิตเครื่องอุปกรณควบคุมกําลังของไหล
2912
28131
2912
28132
2912
33121 การซอมเครื่องอุปกรณควบคุมกําลังของไหล เครื่องสูบ คอมเพรสเซอร กอก
และวาลวอื่นๆ
2912
33200 การติดตั้งเครือ่ งสูบชนิดใชในทางอุตสาหกรรม
2913
28120 การผลิตเครื่องอุปกรณไฮดรอลิกสําหรับใชในระบบสงกําลัง
2913
28140
2913
33121 การซอมตลับลูกปน เกียร และอุปกรณทใี่ ชขับเคลื่อน
2914
28150 การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่องพนหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา
(ยกเวนการติดตั้งและซอมแซม)
2914
33121 การซอมเตาอบ เตาเผา และเครื่องพนหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา
2914
33200 การติดตั้งเตาอบและเตาเผา
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2915
28160 การผลิตเครื่องอุปกรณที่ใชสาํ หรับยกและขนยาย
2915
33121 การซอมเครื่องอุปกรณที่ใชสําหรับยกและขนยาย (ยกเวนลิฟตและบันไดเลื่อน)
2915
33200 การติดตั้งเครือ่ งอุปกรณที่ใชสําหรับยกและขนยาย (ยกเวนลิฟตและบันไดเลื่อน)
2919
28191 การผลิตเครื่องทําความเย็น
2919
28199 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใชในการเกษตรและการปาไม
2919
32501 การผลิตเครื่องหมุนเหวีย่ ง (centrifuges) ชนิดใชในหองปฏิบัติการ
2919
33121 การซอมเครื่องจักรอื่นๆ ทีใ่ ชงานทั่วไป
2919
33200 การติดตั้งเครือ่ งจักรอื่นๆ ทีใ่ ชงานทั่วไป
2921
28211
2921
28219
2921
33122 การซอมเครื่องจักรที่ใชในการเกษตรและการปาไม
2921
33200 การติดตั้งเครือ่ งจักรที่ใชในการเกษตร
2922
27909 การผลิตอุปกรณไฟฟาทีใ่ ชในการเชื่อมและบัดกรี รวมถึงหัวแรงไฟฟาสําหรับ
ใชบัดกรีที่ใชงานดวยมือ
2922
28180
2922
28199 การผลิตเครื่องอุปกรณทใี่ ชในการเชือ่ ม การเปาแลน และการบัดกรีที่ไมใชไฟฟา
2922
28221
2922
28229 การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ
2922
33122 การซอมเครื่องมือกล (ยกเวนเครื่องอุปกรณที่ใชในการเชื่อม การเปาแลน หรือ
บัดกรีชนิดใชไฟฟา)
2922
33149 การซอมอุปกรณที่ใชในการเชื่อม การเปาแลน หรือการบัดกรีชนิดใชไฟฟา
2922
33200 การติดตั้งเครือ่ งมือกล (เชน เครื่องอัดไฮดรอลิก)
2923
28230
2923
33122 การซอมเครื่องจักรที่ใชในงานโลหะกรรม
2923
33200 การติดตั้งเครือ่ งจักรที่ใชในงานโลหะกรรม
2924
28240
2924
33122 การซอมเครื่องจักรทีใ่ ชในการทําเหมืองแร เหมืองหิน และการกอสราง
2924
33200 การติดตั้งเครือ่ งจักรที่ใชในการทําเหมืองแร เหมืองหิน และการกอสราง
2925
28250
2925
33122 การซอมเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
2925
33200 การติดตั้งเครือ่ งจักรที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
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2926
28261 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเตรียม ปน ทอ และถักนิตสิ่งทอ
2926
28269
2926
33122 การซอมเครื่องจักรที่ใชในการผลิตสิ่งทอ เสื้อผา เครื่องแตงกาย และเครื่องหนัง
2926
33200 การติดตั้งเครือ่ งจักรที่ใชในการผลิตสิ่งทอ เสื้อผา เครื่องแตงกาย และเครื่องหนัง
2927
25201
2927
25209
2927
30300 การผลิตขีปนาวุธวิถีโคงขามทวีป
2927
30400
2927
33110 การซอมอาวุธ
2929
25939 การผลิตหีบแบบหลอและแบบหลอ (ยกเวนแบบหลออินกอต)
2929
27909 การผลิตเครื่องลางดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (ยกเวนชนิดใชในหองปฏิบตั ิการและ
ทันตกรรม)
2929
28261 การผลิตเครื่องจักรสําหรับเตรียม ผลิต อัดรีด ดึง ทําใหเกิดผิวสัมผัส หรือตัดเสน
ใยสิ่งทอ วัสดุสิ่งทอ หรือดายสิ่งทอประดิษฐ
2929
28291
2929
28292
2929
28299 การผลิตเครื่องจักรทีใ่ ชงานเฉพาะอยางอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
2929
33110 การซอมหีบแบบหลอและแบบหลอ (ยกเวนแบบหลออินกอต)
2929
33122 การซอมเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะอยางอื่นๆ (ยกเวนเครื่องลางดวยคลื่น
ความถี่สูง)
2929
33149 การซอมเครื่องลางดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (ยกเวนชนิดใชในหองปฏิบัตกิ ารและ
ทางทันตกรรม)
2929
33200 การติดตั้งเครือ่ งจักรที่ใชในงานเฉพาะอยางอื่นๆ
2930
27501
2930
27502
2930
27503
2930
28150 การผลิตเครื่องอุปกรณทําความรอนในครัวเรือนที่ไมใชไฟฟา ชนิดติดตั้งถาวร
เตาเผาไฟฟาชนิดใชในครัวเรือน
2930
28191 การผลิตพัดลมระบายอากาศใตหลังคา (พัดลมติดหลังคา ลูกหมุนระบายอากาศบน
หลังคา ฯลฯ)
3000
26109 การผลิตโมเด็มคอมพิวเตอรชนิดติดตั้งภายใน/ภายนอก
3000
26201
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3000
26202
3000
26203
3000
26209
3000
28170 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใชสํานักงาน (ยกเวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง)
3000
33121 การซอมเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณ รวมถึงเครื่อง
คอมพิวเตอรเมนเฟรม (ยกเวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง)
3000
33200 การติดตั้งเครือ่ งคอมพิวเตอรเมนเฟรมและคอมพิวเตอรอื่นที่คลายกัน และ
เครื่องจักรสํานักงานอื่นๆ
3110
26109 การผลิตตัวเหนี่ยวนํา (โชค คอยล หมอแปลง) ชนิดทีเ่ ปนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
3110
27101
3110
27102
3110
27909 การผลิตเครื่องอัดประจุไฟฟาแบตเตอรี่ที่ทาํ จากสารกึ่งตัวนํา
3110
28110 การผลิตชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาที่หมุนดวยกังหัน
3110
33121 การซอมชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาที่หมุนดวยกังหัน
3110
33141 การซอมมอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา
3110
33200 การติดตั้งมอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา และหมอแปลงไฟฟา
3120
26109 การผลิตขั้วตออิเล็กทรอนิกส เชน ชั้นวางและแผง แผนวงจรพิมพ ฯลฯ และการผลิต
สวิตชอิเล็กทรอนิกส เชน สวิตชความไวสูง สวิตชแบบโยก สวิตชกระดก ฯลฯ
สําหรับใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
3120
27103
3120
27330 การผลิตอุปกรณการเดินสายไฟฟา
3120
27909 การผลิตเครื่องกําจัดกระแสเชอรจ
3120
33141 การซอมอุปกรณเพื่อการจายและควบคุมกระแสไฟฟา
3130
26109 การผลิตสายสัญญาณเชื่อมตอเครื่องพิมพ สายสัญญาณเชื่อมตอจอ สายสัญญาณ
เชื่อมตออุปกรณ USB ขั้วตอแหลงจายไฟ เปนตน
3130
27310 การผลิตเคเบิลใยแกวนําแสงสําหรับสงสัญญาณขอมูล
3130
27320
3130
27909 การผลิตสายไฟสําหรับเครื่องใชไฟฟา สายไฟสําหรับตออุปกรณไฟฟา และชุด
สายไฟอื่นๆ ทีป่ ระกอบดวยลวดที่หุมฉนวนและขัว้ ตอ
3130
33149 การซอมสายไฟและสายเคเบิลทั้งชนิดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ยกเวนสายที่ใช
กับอุปกรณคอมพิวเตอร)
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3140
27200
3140
33142 การซอมหมอสะสมไฟฟาและแบตเตอรี่
3150
27401
3150
27409 การผลิตอุปกรณไฟฟาอืน่ ๆ สําหรับใหแสงสวาง
3150
27902 การผลิตเครือ่ งหมายที่ใชไฟฟา
3150
33149 การซอมอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง
3190
25999 การผลิตแมเหล็กถาวร
3190
26309 การผลิตระบบสัญญาณกันขโมยและระบบสัญญาณแจงอัคคีภัย
3190
26511 การผลิตเครื่องสรางพัลส
3190
27330 การผลิตแผงสัญญาณ ทอเดินสายไฟและขอตอของทอดังกลาวที่ทําดวยโลหะ
สามัญบุภายในดวยวัตถุที่เปนฉนวน
3190
27409 การผลิตเครื่องอุปกรณสําหรับใหแสงสวางที่ใชสําหรับเครื่องอุปกรณขนสง
(เชน ยานยนต อากาศยาน เรือ)
3190
27901
3190
27902 การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับใหสัญญาณ (ยกเวนเครื่องหมายทีใ่ ชไฟฟา)
3190
27909 การผลิตอุปกรณไฟฟาอืน่ ๆ
3190
28229 การผลิตเครื่องจักรที่ใชเคลือบ/ชุบโลหะดวยไฟฟา
3190
29302
3190
30200 การผลิตเครื่องอุปกรณกลและเครื่องกลไฟฟา สําหรับใหสัญญาณ ใหความปลอดภัย
และควบคุมการจราจร สําหรับทางรถไฟ ทางรถราง เสนทางน้ําภายในประเทศ
ถนน สถานที่จอดรถ สนามบิน ฯลฯ
3190
33131 การซอมเครื่องสรางพัลส
3190
33149 การซอมอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
3210
26101
3210
26102
3210
26103
3210
26104 การผลิตอุปกรณกึ่งตัวนําและวงจรรวม
3210
26109 การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
3210
27909 การผลิตเซลลเชื้อเพลิง อุปกรณจายพลังงาน (power supplies) อุปกรณไฟฟา
(ที่ไมใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส) เชน ตัวเก็บประจุไฟฟา ตัวตานทาน ที่ไมใช
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
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3210
33149 การซอมเซลเชื้อเพลิง อุปกรณจายพลังงาน (power supplies) อุปกรณไฟฟา
(ที่ไมใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส) เชน ตัวเก็บประจุไฟฟา ตัวตานทาน ที่ไมใช
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
3220
26301
3220
26302 การผลิตอุปกรณสื่อสารแบบไรสาย
3220
26303
3220
26309 การผลิตอุปกรณสื่อสารอื่นๆ
3220
26511 การผลิตอุปกรณหาพิกัดบนพื้นโลก (GPS)
3220
33131 การซอมอุปกรณหาพิกัดบนพื้นโลก (GPS)
3220
33200 การติดตั้งเครือ่ งอุปกรณสื่อสาร
3220
95120 การซอมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมชนิดใชในทางอุตสาหกรรม เชน
กลองโทรทัศน
3230
26109 การผลิตหัวอาน (ดึงขอมูล บันทึกขอมูล อาน/เขียนขอมูล ฯลฯ) เข็มอานแผนเสียง
3230
26302 การผลิตเพจเจอร/วิทยุติดตามตัว
3230
26309 การผลิตอุปกรณอินฟราเรด (เชน เครื่องควบคุมระยะทางไกล)
3230
26401
3230
26402
3230
26403
3230
26409 การผลิตเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ชนิดใชในครัวเรือน
3230
26703 การผลิตกลองดิจิทัล
3230
28170 การผลิตเครื่องบันทึกคําสั่ง
3230
33121 การซอมเครื่องบันทึกคําสั่ง
3230
33133 การซอมกลองดิจิทัล
3230
95210 การซอมเครื่องขยายเสียงและชิ้นสวน
3311
26600
3311
32501 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณในทางการแพทย
3311
32502 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณในทางทันตกรรม
3311
32903 การผลิตหนากากปองกันกาซ
3311
33132 การซอมและบํารุงรักษาเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟาทางการแพทยและทาง
กายภาพบําบัด
3311
33190 การซอมอุปกรณทางศัลยศาสตรกระดูกและอวัยวะเทียม หนากากปองกันไอพิษ
3311
33200 การติดตั้งอุปกรณที่ใชในการฉายรังสีและเครื่องอุปกรณที่ใชในการรักษาดวยไฟฟา
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3312
26511 การผลิตเครื่องอุปกรณที่ใชในการวัด การทดสอบ การนํารอง และการควบคุม
(ยกเวนที่ใชในทางอุตสาหกรรม)
3312
26702 การผลิตเครื่องตั้งระยะสายตา
3312
28199 การผลิตเครื่องวัดระดับ สายวัด และเครื่องมือที่ใชงานดวยมือที่คลายคลึงกัน
3312
28299 การผลิตอุปกรณกําหนดแนวยางและวัดหาความสมดุลยาง อุปกรณวดั หาความ
สมดุล (ยกเวนอุปกรณตั้งศูนยถวงลอรถยนต)
3312
32501 การผลิตเครื่องอุปกรณสําหรับการกลั่นชนิดใชในหองปฏิบัติการ
3312
33131 การซอมอุปกรณเพือ่ การวัด การทดสอบ การนํารอง และการควบคุม
3312
33190 การซอมเครื่องฆาเชื้อชนิดใชในหองปฏิบตั ิการ และอุปกรณสําหรับกลั่นชนิดใช
ในหองปฏิบัตกิ าร
3313
26512
3313
33131 การซอมอุปกรณควบคุมชนิดใชในทางอุตสาหกรรม
3313
33200 การติดตั้งอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
3320
26701
3320
26702 การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร (ยกเวนเลนสทใี่ ชในทางทัศนศาสตร)
3320
26703 การผลิตอุปกรณถายภาพและถายภาพยนตร
3320
27310 การผลิตเคเบิลใยแกวนําแสงสําหรับสงสัญญาณการถายทอดสด
3320
28299 การผลิตอุปกรณสรางลายวงจรดวยแสง (photolithography) สําหรับผลิตสารกึ่ง
ตัวนํา
3320
32501 การผลิตสินคาเกี่ยวกับนัยนตา แวนตา แวนตากันแดด เลนสแวนตาตามใบสั่ง
แพทย คอนแทกเลนส แวนตานิรภัย
3320
33133 การซอมอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและอุปกรณถา ยภาพ
3330
26521
3330
26529
3330
32111 การผลิตสายนาฬิกาที่ทําจากโลหะมีคา
3330
32120 การผลิตสายนาฬิกาขอมือทีท่ ําจากโลหะ (ยกเวนโลหะมีคา)
3330
33190 การซอมเครื่องจายเงินสําหรับการจอดรถ เครื่องบันทึกเวลาทํางาน เครื่องบันทึก
เวลา/วันที่ นาฬิกาจับเวลา และอุปกรณจับเวลาที่คลายกัน
3410
29101
3410
29102
3410
29103
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3410
29104
3410
29109
3420
29201
3420
29202
3420
29203
3420
33110 การซอมและบํารุงรักษาตูคอนเทนเนอร
3430
13929 การผลิตแผนบุหลังคารถยนต แผนบุประตูหนาตางรถยนต เข็มขัดนิรภัยที่ทํา
จากสิ่งทอ
3430
28110 การผลิตลูกสูบ แหวนลูกสูบ ลิ้นไอดีและลิน้ ไอเสีย สําหรับยานยนต
3430
29309
3511
30110 การตอเรือใหญและสิ่งกอสรางลอยน้ํา
3511
33151 การซอมและบํารุงรักษาเรือและสิ่งกอสรางลอยน้ํา (ยกเวนเรือที่ใชเพื่อความสําราญ)
3512
30120
3512
33151 การซอมและบํารุงรักษาเรือที่ใชเพื่อความสําราญ
3520
30200 การผลิตหัวรถจักรและตูสําหรับขนสงทางรถไฟและรถราง (ยกเวนการผลิตที่นั่ง
และสิ่งติดตั้งถาวรที่ใหแสงสวางของรถไฟและการซอมแซม)
3520
33159 การซอมและบํารุงรักษาหัวรถจักรและรถที่วิ่งบนราง
3530
28110 การผลิตลูกสูบ แหวนลูกสูบ ลิ้นไอดีและลิน้ ไอเสีย สําหรับอากาศยาน
3530
28299 การผลิตเครื่องปลอยยานอวกาศ เครื่องดีดสงเครื่องบิน และอุปกรณทเี่ กี่ยวของ
3530
30300 การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ (ยกเวนการผลิตที่นั่งและสิ่งติดตั้งถาวรที่ให
แสงสวางของอากาศยานและการซอมแซม)
3530
33152
3591
28110 การผลิตลูกสูบ แหวนลูกสูบ ลิ้นไอดีและลิน้ ไอเสีย สําหรับจักรยานยนต
3591
30911
3591
30912
3591
30921
3591
30922 การผลิตรถสําหรับคนพิการ
3599
28160 การผลิตรถเข็นมือและรถเข็นเล็กมีลอเดียวสําหรับบรรทุกของไมหนัก
3599
30990
3599
31009 การผลิตรถเข็นที่ตกแตงแลวชนิดใชในรานอาหาร เชน รถเข็นขนมหวาน รถเข็น
อาหาร
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3599
33122 การซอมรถเข็นมือและรถเข็นเล็กมีลอเดียวสําหรับบรรทุกของไมหนัก
3599
33159 การซอมรถลากเทียมดวยสัตว
3610
22199 การผลิตที่นอนน้ําที่ทําจากยาง
3610
22299 การผลิตทีน่ อนน้ําที่ทําจากพลาสติก
3610
28170 การผลิตกระดานดํา
3610
29301
3610
30110 การผลิตทีน่ ั่งสําหรับเรือและสิ่งกอสรางลอยน้ํา
3610
30200 การผลิตทีน่ ั่งสําหรับรถไฟ
3610
30300 การผลิตทีน่ ั่งสําหรับอากาศยาน
3610
31001
3610
31002
3610
31003
3610
31009 การผลิตเฟอรนิเจอรที่ทําจากวัสดุอื่นๆ (ยกเวน การผลิตรถเข็นที่ตกแตงแลว
ชนิดใชในรานอาหาร)
3610
95240 การซอมเฟอรนิเจอร
3691
32111 การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยและโลหะมีคา (ยกเวนสายนาฬิกาขอมือที่ทําจาก
โลหะมีคา)
3691
32112
3691
32113
3692
32201
3692
32209
3692
33190 การซอมออรแกนและเครื่องดนตรีโบราณอื่นๆ
3693
32301
3693
32302
3693
32303
3693
32309 การผลิตเครื่องกีฬาอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น (ยกเวนรองเทาสกี)
3693
32903 การผลิตที่อุดหูและอุดเสียง (เชน สําหรับวายน้ําและปองกันเสียง)
3694
26409 การผลิตวีดิโอเกมคอนโซล
3694
28299 การผลิตเครื่องอุปกรณโบวลงิ่ อัตโนมัติ (เชน เครื่องตั้งพิน)
3694
32401
3694
32402
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3694
32409
3694
33122 การซอมเครื่องอุปกรณโบวลิ่งอัตโนมัติ (เชน เครื่องตั้งพิน)
3694
33190 การซอมเครื่องพินบอลและเกมชนิดหยอดเหรียญ
3699
13999 การผลิตพัฟทาแปงและถุงมือมิตต
3699
15122 การผลิตแสและแสขี่มา
3699
16291 การผลิตดามรม ไมเทา และสิ่งของที่คลายกัน
3699
16299 การผลิตแมพิมพสําหรับผลิตกลองยาเสน
3699
17099 การผลิตของที่ใชในการแสดงที่ทําจากกระดาษ
3699
20291 การผลิตไมขีดไฟ
3699
22199 การผลิตหวี ปน ปกผม ที่มวนผม และแปรงที่ทําจากยางแข็ง
3699
22210 การผลิตเสื่อน้ํามัน
3699
22299 การผลิตหวี ทีม่ วนผม ของทีใ่ ชในการแสดงที่ทําจากพลาสติก
3699
25999 การผลิตเหยือกและขวดโลหะสุญญากาศ ปายเครื่องหมาย หวี กรอบรูป ฯลฯ
ที่ทําจากโลหะ
3699
28299 การผลิตมาหมุน ชิงชา เครื่องเลนยิงเปา และเครื่องเลนอื่นๆ ในสวนสนุก
3699
30922 การผลิตรถเข็นเด็ก
3699
32120 การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวของ (ยกเวนสายนาฬิกา
ขอมูลที่ทําจากโลหะ (ยกเวนโลหะมีคา))
3699
32901
3699
32902
3699
32904
3699
32909 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
3699
33122 การซอมมาหมุน ชิงชา เครื่องเลนยิงเปา และเครื่องเลนอื่นๆ ในสวนสนุก
3710
38300 การนําวัสดุประเภทโลหะที่ใชแลวกลับมาใชใหม
3720
38300 การนําวัสดุประเภทอโลหะทีใ่ ชแลวกลับมาใชใหม
4010
35101
4010
35102
4020
35201
4020
35202
4030
35301
4030
35302
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4100
36001
4100
36002
4100
36003
4100
36009
4510
09900 การเจาะทดสอบและการเจาะหลุมทดสอบเพื่อการทําเหมืองแรและเหมือนหิน
4510
39000 การกูกับระเบิดและสิ่งที่คลายคลึงกัน
4510
43110
4510
43120 การเตรียมสถานที่กอสราง
4520
41001
4520
41002
4520
42101
4520
42102
4520
42201
4520
42202
4520
42901
4520
42909 การกอสรางโครงการวิศวกรรมโยธาอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
4520
43901
4520
43909 การประกอบและการแยกชิ้นสวนนั่งราน การมุงหลังคา การทํางานใตดิน
4530
43210
4530
43221
4530
43222
4530
43223
4530
43291
4530
43299 การติดตั้งสิ่งกอสรางอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
4530
43301 การติดตั้งเฟอรนิเจอร
4530
43909 งานกอสรางเพื่อปองกันความชื้นหรือน้าํ เชน การปองกันความชืน้ จากน้ําในดิน
4540
33200 การติดตั้งอุปกรณโยนลูกโบวลิ่ง เชน เลนโยนโบวลิ่ง ฯลฯ
4540
43299 การติดตั้งประตูอัตโนมัติและประตูหมุน
4540
43301 การติดตั้งสวนประกอบอาคารและอุปกรณตกแตงภายใน
4540
43302
4540
43303
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4540
43309
4540
43909 การทําความสะอาดดวยไอน้าํ การพนทราย และกิจกรรมที่คลายกันสําหรับ
ภายนอกอาคาร
4550
43120 การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในงานกอสรางชนิดใชในการเตรียม
สถานที่กอสราง โดยมีผูควบคุม
4550
43901 การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการกอสรางฐานราก โดยมีผคู วบคุม
4550
43909 การใหเชาเครนโดยมีผูควบคุม การใหเชาเครื่องจักรเกลี่ยคอนกรีต เครื่องจักร
ปรับพื้นผิวคอนกรีต ฯลฯ โดยมีผูควบคุม
5010
45101
5010
45102
5010
45103
5010
45104
5020
45201
5020
45202
5020
45203
5020
52214
5030
45301
5030
45302
5030
45303
5040
45401
5040
45402
5040
45403
5040
45404
5040
45405
5050
47300
5110
46101
5110
46102
5110
46103
5110
46104
5110
46105
5110
46106
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5110
46107
5110
46108
5110
46109
5121
46201
5121
46202
5121
46203
5121
46204
5121
46205
5121
46206
5121
46209
5122
46311
5122
46312
5122
46313
5122
46314
5122
46315
5122
46316
5122
46317
5122
46318
5122
46319
5122
46321
5122
46322
5122
46323
5131
46411
5131
46412
5131
46413
5131
46414
5131
46415
5139
46421
5139
46422
5139
46431
5139
46432
5139
46433

คําอธิบายเพิ่มเติม
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5139
46434
5139
46439
5139
46441
5139
46442
5139
46443
5139
46491
5139
46492
5139
46493
5139
46494
5139
46495
5139
46499
5139
46639 การขายสงกระดาษปดผนัง พรม และสิ่งปูพื้น
5141
46611
5141
46612
5141
46613
5141
46614
5142
46621
5142
46622
5143
46631
5143
46632
5143
46633
5143
46634
5143
46639 การขายสงวัสดุกอสรางอื่นๆ
5149
46691
5149
46692
5149
46693
5149
46694
5149
46695
5149
46699
5150
46510
5150
46521
5150
46522
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5150
46530
5150
46591
5150
46592
5150
46593
5150
46594
5150
46599
5190
46900
5211
47111
5211
47112
5211
47113
5211
47114
5219
47190
5220
47211
5220
47212
5220
47213
5220
47214
5220
47215
5220
47219
5220
47221
5220
47222
5220
47230
5231
47721
5231
47722
5231
47723
5232
47511
5232
47512
5232
47513
5232
47711
5232
47712
5232
47713
5233
47420
5233
47530 รานขายปลีกมาน มานตาขายหรือมานโปรง

568
ISIC Rev. 3.0 TSIC-2009
คําอธิบายเพิ่มเติม
5233
47591
5233
47592
5233
47593
5233
47594
5233
47595
5233
47599
5233
47620
5234
47521
5234
47522
5234
47523
5234
47524
5234
47525
5239
47411
5239
47412
5239
47413
5239
47530 รานขายปลีกพรม สิ่งปูพื้น และกระดาษปดผนัง
5239
47611
5239
47612
5239
47630
5239
47640
5239
47691
5239
47699
5239
47731
5239
47732
5239
47733
5239
47734
5239
47735
5239
47739
5240
47741
5240
47742
5240
47743
5240
47744
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5240
47745
5240
47749
5240
64925
5251
47911
5251
47912 การขายปลีกทางอินเตอรเน็ต
5252
47811
5252
47812
5252
47813
5252
47821
5252
47822
5252
47891
5252
47892
5252
47893
5252
47894
5252
47895
5252
47896
5252
47897
5252
47899
5259
47912 การขายปลีกโดยการประมูลสินคาทางอินเตอรเน็ต
5259
47991
5259
47999
5260
33133 การซอมกลอง (ยกเวน กลองดิจิทัล)
5260
80200 ชางกุญแจ
5260
95120 การซอมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมชนิดใชในครัวเรือน เชน โทรศัพทมือถือ
5260
95210 การซอมเครื่องใชอเิ ล็กทรอนิกสในครัวเรือน
5260
95220
5260
95230
5260
95240 การซอมเฟอรนิเจอรชนิดใชในครัวเรือนและของตกแตงบาน
5260
95291
5260
95292
5260
95293
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5260
95294
5260
95295
5260
95299 การซอมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวใน
ที่อื่น
5510
55101
5510
55102
5510
55103
5510
55109
5510
55200
5510
55901
5510
55909
5520
56101
5520
56102
5520
56103
5520
56210
5520
56291
5520
56292
5520
56299
5520
56301
5520
56302
5520
56303
5520
56304
6010
49110
6010
49120
6010
52211 การสับรางรถไฟรางแยกสําหรับหยุดรถไฟ
6021
49201
6021
49202
6021
49203
6021
49204
6021
49209
6021
49310
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6022
49321
6022
49322
6022
49329 การขนสงผูโดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
6023
49331
6023
49332
6023
49333
6023
49334
6023
49339
6030
49400
6110
50111
6110
50112
6110
50119
6110
50121
6110
50122
6120
50211
6120
50212
6120
50219
6120
50221
6120
50222
6210
51101
6210
51201
6220
51102
6220
51202
6301
52241
6301
52242
6302
52101
6302
52102
6302
52109
6303
33159 การบํารุงรักษาและซอม rolling stock เล็กๆ นอยๆ
6303
52211 กิจกรรมการบริการที่สนับสนุนการขนสงทางรถไฟ (ยกเวนการสับรางรถไฟ
รางแยกสําหรับหยุดรถไฟ)
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6303
52212
6303
52213
6303
52219
6303
52221
6303
52229
6303
52231
6303
52239
6304
79110
6304
79120
6304
79901
6304
79909 การบริการชวยเหลือนักทองเที่ยว การบริการสํารองที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
การบริการธุรกิจการจัดสรรแบงเวลาในการเขาใชที่พัก
6309
52291
6309
52292
6309
52293
6309
52299
6309
74909 การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและการแจงอัตราคาขนสง
6411
53100
6411
82199 การใหเชาตูเ ก็บเอกสารสวนตัว
6412
53200
6420
61101
6420
61102
6420
61109 การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบใชสาย (ยกเวนบริการโทรศัพทแบบหยอดเหรียญ
หรือชําระเงินกอนใช)
6420
61201
6420
61202
6420
61209
6420
61301
6420
61302
6420
61900
6511
64110
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6519
64191
6519
64192
6519
64193
6519
64194
6519
64195 สหกรณทเี่ ปนตัวกลางทางการเงิน (ยกเวน กิจกรรมการออกใบสั่งจายเงิน)
6591
64911
6591
64912
6591
64913
6592
64921
6592
64922
6592
64923
6592
64924
6592
64929
6592
64991 กิจกรรมแฟคตอริ่ง
6599
64201
6599
64202
6599
64301
6599
64302
6599
64309
6599
64991 การใหเงินทุนนอกเหนือจากการใหกูยืม (ยกเวนกิจกรรมแฟคตอริ่ง)
6599
64992
6599
64999
6599
66199 การบริการของผูดูแลผลประโยชน ผูรับมอบหมายอํานาจหรือทรัพยสนิ
โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
6599
77400
6599
94991 กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยองคการสิทธิมนุษยชน
6599
94992 กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยสมาคมเยาวชน
6599
94993 กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยองคการดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา
6599
94994 กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยสมาคมดานวัฒนธรรมและนันทนาการ
6599
94999 กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยองคการสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
6601
65110 การประกันชีวติ
6601
65200 การประกันภัยตอดานประกันชีวิต
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6602
65300
6602
66302
6603
65110 การประกันภัยสําหรับความพิการ
6603
65120
6603
65200 การประกันภัยตอดานประกันวินาศภัย
6711
66111
6711
66112
6711
66113
6712
66121
6712
66122
6712
66301
6719
64195 กิจกรรมการออกใบสั่งจายเงิน
6719
66123
6719
66191
6719
66192
6719
66193
6719
66199 กิจกรรมอืน่ ๆ ที่สนับสนุนการใหบริการทางการเงิน ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
6720
66210
6720
66221
6720
66222
6720
66290
7010
42909 การพัฒนาที่ดนิ (เชน จัดทําถนนและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม) และจัดสรร
แบงขาย
7010
68101
7010
68102
7010
68103 การใหเชาและการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองหรือเชา
จากผูอื่น เพื่อการอยูอาศัย ทีไ่ มไดดําเนินการโดยภาครัฐ
7010
68104 การใหเชาและการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองหรือเชา
จากผูอื่น ที่ไมใชเพื่อการอยูอ าศัย ที่ไมไดดําเนินการโดยภาครัฐ
7020
68201 กิจรรมของตัวแทนอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ที่ไมไดดําเนินการโดยภาครัฐ
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7020
68202 การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ที่ไมไดดําเนินการโดยภาครัฐ
7020
81100
7111
77101
7111
77109
7111
77301
7112
77302
7113
77303
7121
77304
7122
77305
7123
77306
7129
77309
7130
77210
7130
77220
7130
77291
7130
77299
7130
77306 การใหเชาเฟอรนิเจอรสํานักงาน เฟอรนิเจอรสถาบัน
7210
62021
7220
58201 การจัดทําซอฟตแวรเกมสําเร็จรูป (ยกเวนซอฟตแวรเกมสําเร็จรูปออนไลน)
7220
58202 การจัดทําซอฟตแวรสําเร็จรูป (ยกเวนซอฟตแวรเกมสําเร็จรูป และซอฟตแวร
สําเร็จรูปออนไลน)
7220
58203
7220
62011
7220
62012
7220
62022
7230
62023
7230
63111
7230
63112
7240
58113
7240
58122
7240
58133
7240
58192
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7240
58201 การจัดทําซอฟตแวรเกมสําเร็จรูปออนไลน
7240
58202 การจัดทําซอฟตแวรสําเร็จรูปออนไลน
7240
59202 การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรดนตรีออนไลน
7240
60102
7240
60203
7240
63120
7250
33121 การซอมอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน (ยกเวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง)
7250
95110
7290
62090
7310
72101
7310
72102
7310
72109
7310
72200 การวิจยั และพัฒนาเชิงสหวิทยาการที่เนนดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
7320
72200
7411
69100
7412
69200
7413
73200
7414
70100
7414
70201
7414
70202
7414
70209
7414
74909 นักปฐพีวิทยาและนักเศรษฐศาสตรการเกษตร
7414
85500 การบริการทดสอบดานการศึกษา
7421
09100 บริการสํารวจที่เกีย่ วของกับการขุดเจาะปโตรเลียมและกาซ
7421
09900 การบริการสํารวจเหมือง (ยกเวนการขุดเจาะปโตรเลียมและกาซ)
7421
71101
7421
71102
7421
71103
7421
74109 การออกแบบผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ
7421
74902
7421
74909 กิจกรรมการพยากรณอากาศ นักสํารวจปริมาณงาน การใหคําปรึกษาดานเทคนิค
ที่นอกเหนือจากดานวิศวกรรม
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7422
71201
7422
71202
7422
71209
7430
73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา (ยกเวน การสาธิตสินคา การตกแตงหุนแสดงแบบ)
7430
73102
7491
78109
7491
78200
7491
78300
7492
74909 การใหคําปรึกษาดานการรักษาความปลอดภัย
7492
80100
7492
80200 การบริการระบบรักษาความปลอดภัย การเฝาติดตามแบบทั่วไปและแบบทางไกล
7492
80300
7493
81210
7493
81291
7493
81292
7493
81293
7493
81299 การบริการทําความสะอาดสําหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น (ยกเวนการกวาดถนน การกําจัดหรือเคลื่อนยายหิมะและ
น้ําแข็งออก)
7494
74200
7494
96303 การบริการถายภาพแบบหยอดเหรียญ
7495
82920
7499
63990
7499
73101 การสาธิตสินคา การตกแตงหุนแสดงแบบ
7499
74101
7499
74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะดานอื่นๆ (ยกเวน การออกแบบผลิตภัณฑทาง
อุตสาหกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ)
7499
74200 การแปลงภาพและเอกสารใหอยูในรูปของไมโครฟลม
7499
74901
7499
74909 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
7499
82110
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7499
82191
7499
82199 การเตรียมเอกสาร และกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานสํานักงานเฉพาะดาน
อื่นๆ
7499
82200
7499
82301
7499
82302
7499
82911
7499
82912
7499
82990
7499
85500 โครงการเกี่ยวกับแผนการแลกเปลี่ยนนักเรียน/นักศึกษาและใหคําปรึกษาดาน
การศึกษา
7511
84111
7511
84112
เปนรหัส 84111 (กิจกรรมการบริหารราชการโดยรวม) ของฉบับปรับปรุงโดย สสช
7511
84113
7512
84121
7512
84122
7512
84123
7512
84124
7513
79909 กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
7513
84131
7513
84132
7513
84133
7513
84134
7513
84135
7513
84136
7513
84137
7514
68103 การใหเชาและการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองหรือเชา
จากผูอื่น เพื่อการอยูอาศัย ทีด่ ําเนินการโดยภาครัฐ
7514
68104 การใหเชาและการดําเนินการเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองหรือเชาจาก
ผูอื่น ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัย ที่ดาํ เนินการโดยภาครัฐ
7514
68201 กิจรรมของตัวแทนอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
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7514
68202 การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
7514
84114
7514
91012 การดําเนินงานหอจดหมายเหตุของรัฐ
7521
84210
7521
88909 การใหความชวยเหลือทางสังคมแกผูประสบภัย ผูลี้ภัย ผูอพยพ ฯลฯ
7522
84220
7523
71209 หองปฏิบัติการตํารวจ
7523
84231
7523
84232
7523
84233
7530
84300
8010
85101
8010
85102
8010
85103 การศึกษาระดับประถมศึกษาที่ไมไดสอนในชั้นเรียนปกติ (ยกเวนการศึกษา
ผูใหญในระดับประถมศึกษา)
8010
85601
8010
85602
8021
85211
8021
85212
8021
85213 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาที่ไมไดสอนในชั้นเรียนปกติ
(ยกเวนการศึกษาผูใหญในระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา)
8022
85220 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ยกเวน การศึกษาผูใหญในระดับ
มัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา โรงเรียนสอนการขับขี่เพื่อเปนผูขับขี่วิชาชีพ)
8030
85301
8030
85302
8030
85303
8090
85103 การศึกษาผูใหญในระดับประถมศึกษา
8090
85213 การศึกษาผูใหญในระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา
8090
85220 การศึกษาผูใหญในระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา โรงเรียนสอนการขับขี่
เพื่อเปนผูขับขี่วิชาชีพ
8090
85422
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8090
85423
8090
85429
8090
85491
8090
85492
8090
85493
8090
85494
8090
85495
8090
85496
8090
85497
8090
85499 การศึกษาประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น (ยกเวนการฝกอบรม
เจาหนาที่ชว ยชีวิต)
8511
86101
8511
86102
8512
86201
8512
86202
8512
86203
8519
86901
8519
86902
8519
86903
8519
86909
8519
87100
8519
87201 การดูแลผูพิการทางสติปญญาที่ใหบริการหองพัก อาหาร การเฝาระวัง การให
คําปรึกษาแนะนํา และการดูแลสุขภาพบางสวนรวมดวย โดยศูนยพักฟน ผูพิการ
ทางสติปญญาหรือสถานที่อื่นที่คลายกัน (ยกเวนโรงพยาบาล)
8519
87202 การดูแลผูมีปญหาสุขภาพจิตที่ใหบริการหองพัก อาหาร การเฝาระวัง การให
คําปรึกษาแนะนํา และการดูแลสุขภาพบางสวนรวมดวย โดยศูนยพักฟน ผูมี
ปญหาสุขภาพจิต หรือสถานที่อื่นที่คลายกัน (ยกเวนโรงพยาบาล)
8519
87203 การดูแลผูติดยาเสพติด ที่ใหบริการหองพัก อาหาร การเฝาระวัง การให
คําปรึกษาแนะนํา และการดูแลสุขภาพบางสวนรวมดวย โดยศูนยพักฟน ผูติด
ยาเสพติดหรือสถานที่อื่นที่คลายกัน (ยกเวนโรงพยาบาล)
8519
87301 กิจกรรมการบริการที่จัดใหโดยชุมชนทีใ่ หการดูแลอยางตอเนื่อง สําหรับผู
เกษียณอายุ
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8520
75000
8531
87201 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูพิการทางสติปญญา
8531
87202 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูมีปญ
 หาสุขภาพจิต
8531
87203 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูติดยาเสพติด
8531
87301 กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูสูงอายุ
8531
87302
8531
87303
8531
87901
8531
87902
8531
87909
8532
56101 บริการจัดสงอาหารสําหรับผูสูงอายุหรือผูทตี่ องไดรับการดูแลในที่พกั อาศัย
8532
85500 การบริการปรึกษาแนะนําดานการศึกษา
8532
88101
8532
88102
8532
88901
8532
88909 กิจกรรมสังคมสงเคราะหอนื่ ๆ ที่ไมใหที่พกั ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อนื่
(ยกเวนผูสูงอายุและผูพกิ าร)
9000
37000
9000
38110
9000
38120 การเก็บรวบรวมของเสียที่เปนอันตราย
9000
38211
9000
38212
9000
38213 การบําบัดและการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายโดยวิธชี ีวภาพ
9000
38219
9000
38222
9000
39000 กิจกรรมการบําบัดและบริการจัดการของเสีย
9000
81299 การกวาดถนน การกําจัดหรือเคลื่อนยายหิมะและน้ําแข็งออก
9000
81300 บริการรดน้ําสวน สวนสาธารณะ หรือลางถนน ตลาด ฯล
9111
94110
9112
94120
9120
94200
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9191
94910
9192
94920
9199
94991 กิจกรรมองคการสิทธิมนุษยชน
9199
94992 กิจกรรมสมาคมเยาวชน
9199
94993 กิจกรรมองคการดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา
9199
94994 กิจกรรมสมาคมดานวัฒนธรรมและนันทนาการ
9199
94999 กิจกรรมองคการสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทีอ่ ื่น
9211
59111
9211
59121
9211
59122
9211
59129 กิจกรรมอื่นๆ ภายหลังการผลิตภาพยนตร วีดิทัศน และรายการโทรทัศน
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่ (ยกเวนกิจกรรมของหองสมุดเก็บฟลมภาพยนตร
ที่ตัดเปนตอนหรือเปนชวง)
9211
59131
9211
59132
9212
59140
9213
59112
9213
59201 การผลิตรายการวิทยุที่ไมใชรายการสด
9213
60101
9213
60201
9213
60202
9214
79909 การขายตั๋วการแสดงละคร
9214
90001 กิจกรรมการสรางสรรคศิลปะ
9214
90002 กิจกรรมดานความบันเทิง
9219
79909 การขายตั๋วงานมหรสพและงานบันเทิง
9219
85421
9219
90002 การแสดงละครสัตว หุนกระบอก
9219
93210
9219
93292 กิจกรรมการแสดงโชวเพื่อความบันเทิง
9219
93299 การดําเนินการเกี่ยวกับดิสโกเธคและสถานที่เตนรําหรือหองเตนรําที่ไมมีบริการ
เครื่องดื่ม และกิจกรรมดานความบันเทิงอืน่ ๆ
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9220
63911
9220
63912
9220
74200 กิจกรรมของชางภาพสื่อมวลชนอิสระ
9220
90001 กิจกรรมของนักหนังสือพิมพอิสระ
9231
59129 กิจกรรมของหองสมุดเก็บฟลมภาพยนตรที่ตัดเปนตอนหรือเปนชวง
9231
91011
9231
91012 กิจกรรมหอจดหมายเหตุ (ยกเวนการดําเนินงานหอจดหมายเหตุของรัฐ)
9232
91021
9232
91022
9233
91031
9233
91032
9241
49329 การดําเนินงานลิฟตสกี
9241
79909 การขายตัว๋ งานแขงขันกีฬา
9241
85410 การศึกษาดานกีฬาและนันทนาการ การสอนกิจกรมนันทนาการ เชน การสอน
การเลนไพบริดจ
9241
85499 การฝกอบรมเจาหนาที่ชว ยชีวิต
9241
93111
9241
93112
9241
93120
9241
93191
9241
93192
9241
93199 กิจกรรมอื่นๆ ดานการกีฬา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
9241
93299 การดําเนินงานสถานที่เลนสกี
9249
59201
9249
78101
9249
92001
9249
92009
9249
93199 กิจกรรมเกีย่ วกับกีฬาตกปลาและบริการทีเ่ กี่ยวของ
9249
93291
9249
93292 กิจกรรมการแสดงโชวเพื่อการนันทนาการ
9249
93293
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คําอธิบายเพิ่มเติม
9249
93299 การดําเนินงานเกีย่ วกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสงที่ใชในการนันทนาการ
เชน ทาเรือมารีนา และกิจกรรมดานการนันทนาการอื่นๆ
9301
96201
9301
96202
9301
96203
9302
96103
9302
96104
9303
96301
9309
61109 บริการโทรศัพทแบบหยอดเหรียญหรือชําระเงินกอนใช
9309
85410 กิจกรรมการเรียนการสอนโยคะ
9309
96101
9309
96102
9309
96109
9309
96303
9309
96304
9309
96305
9309
96309
9500
97000
n/a
98100 กิจกรรมเหลานี้เคยเปนสวนหนึ่งในหมวดใหญอื่นๆ เชน หมวดใหญ A, D และ F
เปนตน ที่ไดเปนคาประมาณ
n/a
98200 กิจกรรมเหลานี้ไมเคยถูกจัดประเภทไวใน ISIC Rev.3.0
9900
99001
9900
99009

ภาคผนวก ง.
ตารางเปรียบเทียบการจัดประเภท TSIC 2009 กับ ISIC Rev. 3.0
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คําอธิบายเพิ่มเติม
01111
0111
01112
0111
01113
0111
01114
0111
01115
0111
01121
0111
01122
0111
01131
0112
01132
0112
01133
0112
01134
0112
01135
0112
01136
0112
01139
0111
การปลูกชูการบีต
01139
0112
การปลูกพืชผักกินดอก เชน แค โสน ขจร และพืชผักอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภท
ไวในที่อื่น
01140
0111
01150
0111
01161
0111
01169
0111
01191
0111
01192
0111
01193
0112
01194
0112
01199
0111
การปลูกพืชที่ใชเปนอาหารสัตวเพื่อเอาเมล็ดพันธุ เชน เมล็ดบีต
01199
0112
การปลูกพืชลมลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
01210
0113
01221
0113
01222
0113
01223
0113
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01224
0113
01225
0113
01226
0113
01227
0113
01228
0113
01229
0113
01231
0113
01239
0113
01241
0113
01249
0113
01251
0112
01251
0113
01252
0112
01252
0113
01259
0112
01259
0113
01261
0111
01262
0113
01269
0111
01269
0112
01271
0113
01272
0113
01279
0113
01281
0112
01282
0112
01289
0111
01289
01289
01291
01292

0112
0113
0111
0111

คําอธิบายเพิ่มเติม

การปลูกไมผลเปลือกแข็งที่กนิ ไดเพื่อเอาเมล็ด
การปลูกไมผลเปลือกแข็งที่กนิ ได (ยกเวนเพื่อเอาเมล็ด)
การปลูกไมผลที่มีตนเปนพุมเพื่อเอาเมล็ด
การปลูกไมผลที่มีตนเปนพุม (ยกเวนเพื่อเอาเมล็ด)
การปลูกไมผลยืนตนอืน่ ๆ เพือ่ เอาเมล็ด
การปลูกไมผลยืนตนอืน่ ๆ (ยกเวนเพื่อเอาเมล็ด)

การปลูกไมยืนตนอื่นๆ ที่ใหน้ํามัน (ยกเวนการปลูกมะกอก)
การปลูกมะกอก

การปลูกตนฮอฟ พืชทีใ่ ชในทางเภสัชกรรม หรือใชสําหรับฆาแมลง ฆารา หรือ
วัตถุประสงคที่คลายกัน
การปลูกพืชทีใ่ ชทําเครื่องหอม (ยกเวนพริก พริกไทย)
การปลูกพืชทีใ่ ชเปนเครื่องเทศ
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01299
0111
01299
0112
01299
0200
01301
0112
01302
0200
01411
0121
01412
0121
01419
0121
01420
0121
01430
0122
01441
0121
01442
0121
01450
0122
01461
0122
01462
0122
01463
0122
01469
0122
01491
0122
01492
0122
01493
0122
01494
0122
01495
0122
01496
0122
01499
0122
01500
0130
01611
0140
01612
0140
01619
0140
01621
0140
01629
0140
01629
2892

คําอธิบายเพิ่มเติม
การปลูกพืชยืนตนประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การปลูกตนไมเพื่อสกัดเอาน้ําหลอเลี้ยง เชน การปลูกตนเมเปล
การปลูกตนสนและตนสนทีใ่ ชประดับในงานคริสตมาส
การเพาะพันธุก ลาไมยืนตน (ยกเวนกลาไมปา)

กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการเลี้ยงสัตว
กิจกรรมของชางตีเหล็กใสเกือกมา
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01630
0111
01630
0140
01640
0140
01700
0150
02100
0200
02200
0200
02300
0200
02400
0200
03111
0500
03112
0500
03113
0500
03114
0500
03115
0500
03119
0500
03121
0500
03122
0500
03129
0500
03211
0500
03212
0500
03213
0500
03214
0500
03219
0122
03219
0500
03221
0500
03222
0500
03223
0122
03224
0122
03225
0500
03229
0122
03229
0500
05100
1010
05200
1020

คําอธิบายเพิ่มเติม
การเตรียมใบยาสูบ
กิจกรรมหลังการเก็บเกีย่ วพืชผล

การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานและกบทะเล
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําทะเลอื่นๆ

การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานน้ําจืดอื่นๆ (ยกเวนจระเข)
การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําจืดอืน่ ๆ
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คําอธิบายเพิ่มเติม
06100
1110
06200
1110
07100
1310
07210
1200
07291
1320
07292
1320
07299
1320
07300
1320
08101
1410
การทําเหมืองหินที่ใชในการกอสราง
08101
1429
การทําเหมืองหินชิสท (schist) ที่เปนรูปทรง บด หรือแตก
08102
1410
08103
1410
08104
1410
08910
1421
08920
1030
08931
1422
08932
1422
08991
1429
08999
1429
09100
1110
การเปลีย่ นสถานะกาซธรรมชาติใหเปนของเหลว และจากของเหลวใหกลับเปน
กาซ เพื่อการขนสง ที่ดําเนินการ ณ แหลงกาซ
09100
1120
กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
09100
7421
บริการสํารวจที่เกีย่ วของกับการขุดเจาะปโตรเลียมและกาซ
09900
1010
บริการสนับสนุนการทําเหมืองถานหินคุณภาพสูง
09900
1020
บริการสนับสนุนการทําเหมืองถานหินลิกไนต
09900
1030
บริการสนับสนุนการขุดพีต
09900
1200
บริการสนับสนุนการทําเหมืองสินแรยูเรเนียมและทอเรียม
09900
1310
บริการสนับสนุนการทําเหมืองสินแรเหล็ก
09900
1320
บริการสนับสนุนการทําเหมืองสินแรโลหะที่ไมใชสินแรเหล็ก
09900
1410
บริการสนับสนุนการทําเหมืองทราย หิน และดิน
09900
1421
บริการสนับสนุนการทําเหมืองแรที่ใชทําเคมีภัณฑและปุย
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09900
1422
09900
1429
09900
4510
09900
7421
10111
1511
10112
1511
10120
1511
10131
1511
10132
1511
10133
1511
10134
1511
10139
1511
10211
1512
10212
1512
10221
1512
10222
1512
10291
1512
10292
1512
10293
1512
10294
1512
10295
1512
10299
1512
10301
1513
10302
1513
10303
1513
10304
1513
10305
1513
10306
1513
10307
1549
10309
1513
10309
1549

คําอธิบายเพิ่มเติม
บริการสนับสนุนการทําเหมืองเกลือ
บริการสนับสนุนการทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่นๆ
การเจาะทดสอบและการเจาะหลุมทดสอบเพื่อการทําเหมืองแรและเหมือนหิน
การบริการสํารวจเหมือง (ยกเวนการขุดเจาะปโตรเลียมและกาซ)

การแปรรูปและการถนอมผลไมและผักดวยวิธีอื่นๆ
การผลิตเตาหู

593
TSIC-2009 ISIC Rev. 3.0
10411
1514
10412
1514
10413
1532
10414
1514
10419
1514
10420
1514
10491
1514
10499
1514
10501
1520
10502
1520
10503
1520
10504
1520
10505
1520
10509
1520
10611
1531
10612
1531
10613
1531
10614
1531
10615
1531
10616
1531
10617
1531
10619
1531
10621
1532
10622
1532
10623
1532
10629
1532
10711
1541
10712
1541
10713
1541
10721
1542
10722
1542
10723
1542

คําอธิบายเพิ่มเติม
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คําอธิบายเพิ่มเติม
10731
1543
10732
1543
10733
1543
10734
1543
10739
1543
10741
1544
10742
1544
10743
1544
10749
1544
10751
1512
การผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่มีสัตวน้ําเปนสวนประกอบรวมกับวัตถุดิบอื่นๆ
10751
1513
การผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่มีผักและผลไมเปนสวนประกอบรวมกับวัตถุดิบ
อื่นๆ
10751
1544
การผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็งประเภทพาสตา
10751
1549
การผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่มีเนื้อสัตวเปนสวนประกอบรวมกับวัตถุดิบอื่นๆ
เชน พิซซาแชแข็ง
10752
1512
การผลิตอาหารสําเร็จรูปบรรจุในภาชนะปดสนิทโดยวิธีสุญญากาศที่มีสัตวน้ําเปน
สวนประกอบรวมกับวัตถุดบิ อื่นๆ
10752
1513
การผลิตอาหารสําเร็จรูปบรรจุในภาชนะปดสนิทโดยวิธีสุญญากาศที่มีผักและ
ผลไมเปนสวนประกอบรวมกับวัตถุดิบอืน่ ๆ
10752
1544
การผลิตอาหารสําเร็จรูปบรรจุในภาชนะปดสนิทโดยวิธีสุญญากาศประเภทพาสตา
10752
1549
การผลิตอาหารสําเร็จรูปบรรจุในภาชนะปดสนิทโดยวิธีสุญญากาศที่มีเนื้อสัตว
เปนสวนประกอบรวมกับวัตถุดิบอื่นๆ เชน สตูกระปอง
10761
1549
10762
1549
10769
1549
10771
1549
10772
1549
10773
1549
10774
1549
10775
2429
10779
1549
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10791
1549
10792
1549
10793
1549
10794
1549
10795
1549
10796
1549
10799
1549
10801
1533
10802
1533
11011
1551
11012
1551
11021
0113
11021
1552
11022
0113
11022
1552
11029
0113
11029
1552
11030
1553
11041
1554
11042
1554
11043
1554
11044
1554
11049
1554
12001
1600
12002
1600
12009
1600
13111
1711
13112
1711
13113
1711
13121
1711
13122
1711

คําอธิบายเพิ่มเติม

การผลิตไวนจากองุนที่ปลูกเอง
การผลิตไวนองุน
การผลิตไวนจากผลไมที่ปลูกเอง
การผลิตไวนผลไม (ยกเวนองุน)
การผลิตไวนจากพืชที่ปลูกเอง
การผลิตไวนอนื่ ๆ
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13129
1711
13129
2699
13131
1712
13132
1712
13139
1712
13139
1729
13139
1810
13910
1730
13921
1721
13922
1721
13929
1721
13929
3430
13930
13940
13991
13992
13999
13999
14111
14112
14113
14114
14115
14116
14120
14131
14139
14200
14301
14302

1722
1723
1729
1729
1729
3699
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1810
1820
1730
1730

คําอธิบายเพิ่มเติม
การทอผาจากเสนใยอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตเสนใยคารบอน

การแตงสําเร็จสิ่งทอดวยวิธีอนื่ ๆ
การกันน้ําและเคลือบสิ่งทอ
การกันน้ําเครื่องแตงกาย

การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูปอื่นๆ (ยกเวนเครื่องแตงกาย)
การผลิตแผนบุหลังคารถยนต แผนบุประตูหนาตางรถยนต เข็มขัดนิรภัยที่ทําจาก
สิ่งทอ

การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การผลิตพัฟทาแปงและถุงมือมิตต
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15110
1820
15110
1911
15121
1912
15122
1912
15122
3699
15129
1912
15129
1920
15201
1920
15202
1920
15203
1920
15204
1920
15209
1920
16101
2010
16102
2010
16210
2021
16220
2022
16230
2023
16291
2029
16291
3699
16292
2029
16299
1920
16299
2029
16299
3699
17011
2101
17012
2101
17020
2102
17091
1729
17091
17092
17092

2109
2109
2221

คําอธิบายเพิ่มเติม
การตกแตงและยอมสีขนสัตว
การฟอกและตกแตงหนังฟอก
การผลิตเครื่องลากเทียมสัตวและของเลนสัตว
การผลิตแสและแสขี่มา
การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทําจากหนังฟอกหรือหนังอัด
การผลิตเชือกรองเทาที่ทําจากหนัง

การผลิตเครื่องใชในบานที่ทาํ จากไมและไมกอก
การผลิตดามรม ไมเทา และสิ่งของที่คลายกัน
การผลิตสวนประกอบของรองเทาที่ทาํ จากไม (เชน สนรองเทาและหุน ทํารองเทา)
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทําจากไมและไมกอก ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
การผลิตแมพิมพสําหรับผลิตกลองยาเสน

การผลิตแวดดิง้ ที่ทําจากสิ่งทอและสิ่งของที่ทําจากแวดดิ้ง เชน กระดาษอนามัย
กระดาษแทมปอน ฯลฯ
การผลิตผลิตภัณฑที่ทาํ จากกระดาษชนิดใชในครัวเรือนและสุขอนามัย
การผลิตอุปกรณเครื่องเขียนจากกระดาษ
การผลิตสมุดทะเบียน สมุดบัญชี ปกชนิดไบเดอร อัลบั้ม ฯลฯ
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คําอธิบายเพิ่มเติม
17099
2109
การผลิตผลิตภัณฑอนื่ ๆ ที่ทาํ จากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวใน
ที่อื่น
17099
3699
การผลิตของที่ใชในการแสดงที่ทําจากกระดาษ
18111
2221
18112
2109
18119
2221
การพิมพอื่นๆ
18119
2892
การพิมพบนโลหะ
18121
2222
18122
2222
18200
2230
19100
2310
19100
2411
การผลิตพิตชและพิตชโคก
19201
2320
19202
2320
19209
1010
การผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากถานหินคุณภาพสูง
19209
1020
การผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากลิกไนต
19209
2320
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม
20111
2411
20112
2411
20113
2330
การเสริมสมรรถนะแรยูเรเนียมและทอเรียม
20113
2411
การผลิตเคมีภัณฑอนินทรียอ ื่นๆ ขั้นมูลฐาน
20113
2429
การผลิตน้ํากลั่นที่ใชกับแบตเตอรี่
20114
1551
20115
2411
20121
2412
20122
2412
20131
2413
20132
2413
20210
2421
20221
2422
20222
2422
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20231
2424
20232
2424
20291
2429
20291
3699
20292
2429
20293
2429
20294
2429
20299
2429
20300
2430
21001
2330
21001
2423
21002
2423
22111
2511
22112
2511
22191
2519
22192
2519
22193
2519
22199
1920
22199
22199
22199
22210
22210
22210
22220
22230
22291
22292
22299
22299

2519
3610
3699
2519
2520
3699
2520
2520
2520
2520
1920
2109

คําอธิบายเพิ่มเติม

การผลิตวัตถุระเบิด
การผลิตไมขีดไฟ

การผลิตสารที่ใชในการวินจิ ฉัยกัมมันตภาพรังสีในสิ่งมีชีวิต
การผลิตเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค

การผลิตสวนประกอบของรองเทาที่ทําจากยาง เชน พืน้ รองเทายาง แผนใย
สังเคราะห/ซับในรองเทา ฯลฯ
การผลิตผลิตภัณฑยางอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การผลิตที่นอนน้ําที่ทําจากยาง
การผลิตหวี ปน ปกผม ที่มวนผม และแปรงที่ทําจากยางแข็ง
การผลิตกระเบื้องยาง
การผลิตผลิตภัณฑที่ใชในการกอสราง/ประกอบอาคารที่ทําจากพลาสติก
การผลิตเสื่อน้ํามัน

การผลิตสวนประกอบของรองเทาที่ทําจากพลาสติก
การผลิตกระดาษปดผนังที่ทาํ จากพลาสติก
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22299
2520
การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
22299
3610
การผลิตที่นอนน้ําที่ทําจากพลาสติก
22299
3699
การผลิตหวี ทีม่ วนผม ของทีใ่ ชในการแสดงที่ทําจากพลาสติก
23101
2610
23102
2610
23103
2610
23109
2610
23910
2692
23921
2693
23922
2693
23923
2691
23929
2693
23931
2691
23932
2691
23933
2691
23939
2691
23941
2694
23942
2694
23951
2695
23952
2695
23953
2695
23954
2695
23959
2695
23961
2696
23969
2696
23991
2699
23992
2699
23999
2699
24101
2710
24102
2710
24103
2710
24109
2710
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24201
2720
24202
2720
24203
2720
24204
2720
24209
2330
การผลิตโลหะยูเรเนียมจากแรพิทซเบลนดหรือสินแรอื่นๆ การถลุงและการทําให
ยูเรเนียมบริสุทธิ์
24209
2720
การผลิตโลหะอื่นๆ ทีไ่ มใชเหล็กขัน้ มูลฐาน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทีอ่ ื่น
24311
2710
การผลิตอุปกรณติดตั้งหลอดและทอที่ทําจากเหล็กหลอ
24311
2731
24312
2710
การผลิตอุปกรณติดตั้งหลอดและทอที่ทําจากเหล็กกลาหลอ การผลิตหลอดและ
ทอเหล็กกลาไรตะเข็บ โดยการหลอแบบใชแรงเหวี่ยง
24312
2731
24320
2732
25111
2811
25112
2811
25113
2811
25119
2811
25121
2812
25122
2812
25129
2812
25130
2813
25201
2927
25209
2927
25910
2891
25921
2892
25922
2892
25931
2893
25932
2893
25939
2893
การผลิตเครื่องมือที่ใชงานดวยมือและเครื่องโลหะทั่วไปอื่นๆ
25939
2929
การผลิตหีบแบบหลอและแบบหลอ (ยกเวนแบบหลออินกอต)
25941
2899
25949
2899
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25951
2899
25952
2899
25991
2899
25992
2899
25993
2899
25999
2899
การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
25999
3190
การผลิตแมเหล็กถาวร
25999
3699
การผลิตเหยือกและขวดโลหะสุญญากาศ ปายเครื่องหมาย หวี กรอบรูป ฯลฯ
ที่ทําจากโลหะ
26101
3210
26102
3210
26103
3210
26104
2429
การผลิตแผนเวเฟอรของสารกึ่งตัวนําแบบสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป
26104
3210
การผลิตอุปกรณกึ่งตัวนําและวงจรรวม
26109
2520
การผลิต Technical laminates ที่ใชในการผลิตแผนวงจรพิมพ
26109
3000
การผลิตโมเด็มคอมพิวเตอรชนิดติดตั้งภายใน/ภายนอก
26109
3110
การผลิตตัวเหนี่ยวนํา (โชค คอยล หมอแปลง) ชนิดทีเ่ ปนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
26109
3120
การผลิตขั้วตออิเล็กทรอนิกส เชน ชั้นวางและแผง แผนวงจรพิมพ ฯลฯ และการผลิต
สวิตชอิเล็กทรอนิกส เชน สวิตชความไวสูง สวิตชแบบโยก สวิตชกระดก ฯลฯ
สําหรับใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
26109
3130
การผลิตสายสัญญาณเชื่อมตอเครื่องพิมพ สายสัญญาณเชื่อมตอจอ สายสัญญาณ
เชื่อมตออุปกรณ USB ขั้วตอแหลงจายไฟ เปนตน
26109
3210
การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
26109
3230
การผลิตหัวอาน (ดึงขอมูล บันทึกขอมูล อาน/เขียนขอมูล ฯลฯ) เข็มอานแผนเสียง
26201
3000
26202
3000
26203
3000
26209
3000
26301
3220
26302
3220
การผลิตอุปกรณสื่อสารแบบไรสาย
26302
3230
การผลิตเพจเจอร/วิทยุติดตามตัว
26303
3220
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26309
3190
26309
3220
26309
3230
26401
3230
26402
3230
26403
3230
26409
3230
26409
3694
26511
3190
26511
3220
26511
3312
26512
26521
26529
26600
26701
26702
26702
26703
26703
26800
27101
27102
27103
27200
27310
27310
27320
27330

3313
3330
3330
3311
3320
3312
3320
3230
3320
2429
3110
3110
3120
3140
3130
3320
3130
2520

คําอธิบายเพิ่มเติม
การผลิตระบบสัญญาณกันขโมยและระบบสัญญาณแจงอัคคีภัย
การผลิตอุปกรณสื่อสารอื่นๆ
การผลิตอุปกรณอินฟราเรด (เชน เครื่องควบคุมระยะทางไกล)

การผลิตเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ชนิดใชในครัวเรือน
การผลิตวีดิโอเกมคอนโซล
การผลิตเครื่องสรางพัลส
การผลิตอุปกรณหาพิกัดบนพื้นโลก (GPS)
การผลิตเครื่องอุปกรณที่ใชในการวัด การทดสอบ การนํารอง และการควบคุม
(ยกเวนที่ใชในทางอุตสาหกรรม)

การผลิตเครื่องตั้งระยะสายตา
การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร (ยกเวนเลนสทใี่ ชในทางทัศนศาสตร)
การผลิตกลองดิจิทัล
การผลิตอุปกรณถายภาพและถายภาพยนตร

การผลิตเคเบิลใยแกวนําแสงสําหรับสงสัญญาณขอมูล
การผลิตเคเบิลใยแกวนําแสงสําหรับสงสัญญาณการถายทอดสด
การผลิตอุปกรณการเดินสายไฟฟาที่ไมนํากระแสไฟฟาที่ทําจากพลาสติก รวมถึง
กลองชุมสายไฟฟาที่ทําจากพลาสติก หนากากพลาสติก และอุปกรณทคี่ ลายกันที่
ทําจากพลาสติก
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27330
3120
การผลิตอุปกรณการเดินสายไฟฟา
27330
3190
การผลิตแผงสัญญาณ ทอเดินสายไฟและขอตอของทอดังกลาวที่ทําดวยโลหะ
สามัญบุภายในดวยวัตถุที่เปนฉนวน
27401
3150
27409
3150
การผลิตอุปกรณไฟฟาอืน่ ๆ สําหรับใหแสงสวาง
27409
3190
การผลิตเครื่องอุปกรณสําหรับใหแสงสวางที่ใชสําหรับเครื่องอุปกรณขนสง
(เชน ยานยนต อากาศยาน เรือ)
27501
2930
27502
2930
27503
2930
27901
3190
27902
3150
การผลิตเครื่องหมายที่ใชไฟฟา
27902
3190
การผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับใหสัญญาณ (ยกเวนเครื่องหมายทีใ่ ชไฟฟา)
27909
2922
การผลิตอุปกรณไฟฟาทีใ่ ชในการเชื่อมและบัดกรี รวมถึงหัวแรงไฟฟาสําหรับใช
บัดกรีที่ใชงานดวยมือ
27909
2929
การผลิตเครื่องลางดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (ยกเวนชนิดใชในหองปฏิบตั ิการและ
ทันตกรรม)
27909
3110
การผลิตเครื่องอัดประจุไฟฟาแบตเตอรี่ที่ทาํ จากสารกึ่งตัวนํา
27909
3120
การผลิตเครื่องกําจัดกระแสเชอรจ
27909
3130
การผลิตสายไฟสําหรับเครื่องใชไฟฟา สายไฟสําหรับตออุปกรณไฟฟา และชุด
สายไฟอื่นๆ ทีป่ ระกอบดวยลวดที่หุมฉนวนและขัว้ ตอ
27909
3190
การผลิตอุปกรณไฟฟาอืน่ ๆ
27909
3210
การผลิตเซลลเชื้อเพลิง อุปกรณจายพลังงาน (power supplies) อุปกรณไฟฟา (ที่
ไมใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส) เชน ตัวเก็บประจุไฟฟา ตัวตานทาน ที่ไมใช
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
28110
2911
การผลิตเครื่องยนตและเครื่องกังหัน
28110
2912
การผลิตคารบูเรเตอร
28110
3110
การผลิตชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาที่หมุนดวยกังหัน
28110
3430
การผลิตลูกสูบ แหวนลูกสูบ ลิ้นไอดีและลิน้ ไอเสีย สําหรับยานยนต
28110
3530
การผลิตลูกสูบ แหวนลูกสูบ ลิ้นไอดีและลิน้ ไอเสีย สําหรับอากาศยาน
28110
3591
การผลิตลูกสูบ แหวนลูกสูบ ลิ้นไอดีและลิน้ ไอเสีย สําหรับจักรยานยนต
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28120
2519
การผลิตทอออนที่ทําจากยางและอุปกรณติดตั้งอุปกรณควบคุมกําลังของไหล
(ที่ไมใชวาลวหรืออุปกรณทคี่ ลายกัน)
28120
2912
การผลิตเครื่องอุปกรณควบคุมกําลังของไหล
28120
2913
การผลิตเครื่องอุปกรณไฮดรอลิกสําหรับใชในระบบสงกําลัง
28131
2912
28132
2912
28140
2913
28150
2914
การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่องพนหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา
(ยกเวนการติดตั้งและซอมแซม)
28150
2930
การผลิตเครื่องอุปกรณทําความรอนในครัวเรือนที่ไมใชไฟฟา ชนิดติดตั้งถาวร
เตาเผาไฟฟาชนิดใชในครัวเรือน
28160
2915
การผลิตเครื่องอุปกรณที่ใชสาํ หรับยกและขนยาย
28160
3599
การผลิตรถเข็นมือและรถเข็นเล็กมีลอเดียวสําหรับบรรทุกของไมหนัก
28170
2429
การผลิตตลับหมึก
28170
2899
การผลิตกระดานไวทบอรด และกระดานแสดงเครื่องหมาย
28170
3000
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใชสํานักงาน (ยกเวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง)
28170
3230
การผลิตเครื่องบันทึกคําสั่ง
28170
3610
การผลิตกระดานดํา
28180
2922
28191
2919
การผลิตเครื่องทําความเย็น
28191
2930
การผลิตพัดลมระบายอากาศใตหลังคา (พัดลมติดหลังคา ลูกหมุนระบายอากาศบน
หลังคา ฯลฯ)
28199
2919
การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใชในการเกษตรและการปาไม
28199
2922
การผลิตเครื่องอุปกรณทใี่ ชในการเชือ่ ม การเปาแลน และการบัดกรีที่ไมใชไฟฟา
28199
3312
การผลิตเครื่องวัดระดับ สายวัด และเครื่องมือที่ใชงานดวยมือที่คลายคลึงกัน
28211
2921
28219
2921
28221
2922
28229
2922
การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ
28229
3190
การผลิตเครื่องจักรที่ใชเคลือบ/ชุบโลหะดวยไฟฟา
28230
2923
28240
2924
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28250
2925
28261
2926
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเตรียม ปน ทอ และถักนิตสิ่งทอ
28261
2929
การผลิตเครื่องจักรสําหรับเตรียม ผลิต อัดรีด ดึง ทําใหเกิดผิวสัมผัส หรือตัดเสน
ใยสิ่งทอ วัสดุสิ่งทอ หรือดายสิ่งทอประดิษฐ
28269
2926
28291
2929
28292
2929
28299
2929
การผลิตเครื่องจักรทีใ่ ชงานเฉพาะอยางอืน่ ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
28299
3312
การผลิตอุปกรณกําหนดแนวยางและวัดหาความสมดุลยาง อุปกรณวดั หาความ
สมดุล (ยกเวนอุปกรณตั้งศูนยถวงลอรถยนต)
28299
3320
การผลิตอุปกรณสรางลายวงจรดวยแสง (photolithography) สําหรับผลิตสารกึ่ง
ตัวนํา
28299
3530
การผลิตเครื่องปลอยยานอวกาศ เครื่องดีดสงเครื่องบิน และอุปกรณทเี่ กี่ยวของ
28299
3694
การผลิตเครื่องอุปกรณโบวลงิ่ อัตโนมัติ (เชน เครื่องตั้งพิน)
28299
3699
การผลิตมาหมุน ชิงชา เครื่องเลนยิงเปา และเครื่องเลนอื่นๆ ในสวนสนุก
29101
3410
29102
3410
29103
3410
29104
3410
29109
3410
29201
3420
29202
3420
29203
3420
29301
3610
29302
3190
29309
3430
30110
3511
การตอเรือใหญและสิ่งกอสรางลอยน้ํา
30110
3610
การผลิตที่นั่งสําหรับเรือและสิ่งกอสรางลอยน้ํา
30120
3512
30200
3190
การผลิตเครื่องอุปกรณกลและเครื่องกลไฟฟา สําหรับใหสัญญาณ ใหความปลอดภัย
และควบคุมการจราจร สําหรับทางรถไฟ ทางรถราง เสนทางน้ําภายในประเทศ
ถนน สถานที่จอดรถ สนามบิน ฯลฯ
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30200
3520
การผลิตหัวรถจักรและตูสําหรับขนสงทางรถไฟและรถราง (ยกเวนการผลิตที่นั่ง
และสิ่งติดตั้งถาวรที่ใหแสงสวางของรถไฟและการซอมแซม)
30200
3610
การผลิตที่นั่งสําหรับรถไฟ
30300
2927
การผลิตขีปนาวุธวิถีโคงขามทวีป
30300
3530
การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ (ยกเวนการผลิตที่นั่งและสิ่งติดตั้งถาวรที่ให
แสงสวางของอากาศยานและการซอมแซม)
30300
3610
การผลิตที่นั่งสําหรับอากาศยาน
30400
2927
30911
3591
30912
3591
30921
3591
30922
3591
การผลิตรถสําหรับคนพิการ
30922
3699
การผลิตรถเข็นเด็ก
30990
3599
31001
3610
31002
3610
31003
3610
31009
3599
การผลิตรถเข็นที่ตกแตงแลวชนิดใชในรานอาหาร เชน รถเข็นขนมหวาน รถเข็น
อาหาร
31009
3610
การผลิตเฟอรนิเจอรที่ทําจากวัสดุอื่นๆ (ยกเวน การผลิตรถเข็นที่ตกแตงแลว ชนิด
ใชในรานอาหาร)
32111
3330
การผลิตสายนาฬิกาที่ทําจากโลหะมีคา
32111
3691
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยและโลหะมีคา (ยกเวนสายนาฬิกาขอมือที่ทําจาก
โลหะมีคา)
32112
3691
32113
3691
32120
3330
การผลิตสายนาฬิกาขอมือทีท่ ําจากโลหะ (ยกเวนโลหะมีคา)
32120
3699
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวของ (ยกเวนสายนาฬิกา
ขอมูลที่ทําจากโลหะ (ยกเวนโลหะมีคา))
32201
3692
32209
3692
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32301
3693
32302
3693
32303
3693
32309
1920
32309
3693
32401
3694
32402
3694
32409
3694
32501
1721
32501
2423
32501
2919
32501
3311
32501
3312
32501
3320
32502
32502
32901
32902
32903
32903

2423
3311
3699
3699
1810
1912

32903
32903

2029
2519

32903
32903
32903
32903
32903
32904

2520
2699
2899
3311
3693
3699

คําอธิบายเพิ่มเติม

การผลิตรองเทาสกี
การผลิตเครื่องกีฬาอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น (ยกเวนรองเทาสกี)

การผลิตแผนคลุมผาตัด สายรัดทางศัลยกรรม และเข็มขัดรัดไสเลื่อน
การผลิตซีเมนตที่ใชเสริมกระดูก
การผลิตเครื่องหมุนเหวีย่ ง (centrifuges) ชนิดใชในหองปฏิบัติการ
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณในทางการแพทย
การผลิตเครื่องอุปกรณสําหรับการกลั่นชนิดใชในหองปฏิบัติการ
การผลิตสินคาเกี่ยวกับนัยนตา แวนตา แวนตากันแดด เลนสแวนตาตามใบสั่ง
แพทย คอนแทกเลนส แวนตานิรภัย
การผลิตวัสดุอุดฟนและซีเมนตทันตกรรม
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณในทางทันตกรรม

การผลิตเสื้อผาปองกันภัยและปองกันไฟ
การผลิตเข็มขัด/สายรัดนิรภัยสําหรับชางติดตั้งซอมแซมโทรศัพท และเข็มขัด/สาย
รัดอื่นๆ สําหรับใชในทางวิชาชีพ
การผลิตเครื่องชวยชีวิตที่ทําจากไมกอก
การผลิตอุปกรณเพื่อการปองกันดานความปลอดภัยที่ทําจากยาง เชน ถุงมือ
เสื้อชูชีพ ฯลฯ
การผลิตหมวกพลาสติกแข็ง
การผลิตชุดปองกันอัคคีภยั และเครื่องแตงกายชนิดทนไฟที่ทําจากแรอโลหะ
การผลิตเครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัยที่ทําจากโลหะ
การผลิตหนากากปองกันกาซ
การผลิตที่อุดหูและอุดเสียง (เชน สําหรับวายน้ําและปองกันเสียง)
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32909
2211
32909
3699
33110
2811
33110
2812
33110
2813
33110
2892
33110
2893
33110
2899
33110
2927
33110
2929
33110
3420
33121
7250
33121
2911
33121
2912
33121
33121
33121
33121
33121

2913
2914
2915
2919
3000

33121
33121
33122
33122

3110
3230
2921
2922

33122
33122
33122
33122
33122

2923
2924
2925
2926
2929

คําอธิบายเพิ่มเติม
การผลิตลูกโลก
การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การซอมผลิตภัณฑโครงสรางโลหะ
การซอมถังน้ํา ที่เก็บน้ํา และภาชนะบรรจุที่ทําจากโลหะ
การซอมเครื่องกําเนิดไอน้ํา
การซอมดวยการเชื่อมโลหะ
การซอมเครื่องมือที่ใชงานดวยมือและเครือ่ งโลหะทั่วไป
การซอมผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ
การซอมอาวุธ
การซอมหีบแบบหลอและแบบหลอ (ยกเวนแบบหลออินกอต)
การซอมและบํารุงรักษาตูคอนเทนเนอร
การซอมอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน (ยกเวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง)
การซอมเครื่องยนตและเครื่องกังหัน (ยกเวนอากาศยาน ยานยนต และจักรยานยนต)
การซอมเครื่องอุปกรณควบคุมกําลังของไหล เครื่องสูบ คอมเพรสเซอร กอก และ
วาลวอืน่ ๆ
การซอมตลับลูกปน เกียร และอุปกรณทใี่ ชขับเคลื่อน
การซอมเตาอบ เตาเผา และเครื่องพนหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา
การซอมเครื่องอุปกรณที่ใชสําหรับยกและขนยาย (ยกเวนลิฟตและบันไดเลื่อน)
การซอมเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใชงานทั่วไป
การซอมเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณ รวมถึงเครื่อง
คอมพิวเตอรเมนเฟรม (ยกเวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง)
การซอมชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาที่หมุนดวยกังหัน
การซอมเครื่องบันทึกคําสั่ง
การซอมเครื่องจักรที่ใชในการเกษตรและการปาไม
การซอมเครื่องมือกล (ยกเวนเครื่องอุปกรณที่ใชในการเชื่อม การเปาแลน หรือ
บัดกรีชนิดใชไฟฟา)
การซอมเครื่องจักรที่ใชในงานโลหะกรรม
การซอมเครื่องจักรทีใ่ ชในการทําเหมืองแร เหมืองหิน และการกอสราง
การซอมเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
การซอมเครื่องจักรที่ใชในการผลิตสิ่งทอ เสื้อผา เครื่องแตงกาย และเครื่องหนัง
การซอมเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะอยางอืน่ ๆ (ยกเวนเครื่องลางดวยคลืน่ ความถี่สูง)
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33122
3599
33122
3694
33122
3699
33131
3190
33131
3220
33131
3312
33131
3313
33132
3311
33133
33133
33133
33141
33141
33142
33149

3230
3320
5260
3110
3120
3140
2520

33149
33149

2922
2929

33149

3130

33149
33149
33149

3150
3190
3210

33151
33151
33152
33159

3511
3512
3530
3520

คําอธิบายเพิ่มเติม
การซอมรถเข็นมือและรถเข็นเล็กมีลอเดียวสําหรับบรรทุกของไมหนัก
การซอมเครื่องอุปกรณโบวลิ่งอัตโนมัติ (เชน เครื่องตั้งพิน)
การซอมมาหมุน ชิงชา เครื่องเลนยิงเปา และเครื่องเลนอื่นๆ ในสวนสนุก
การซอมเครื่องสรางพัลส
การซอมอุปกรณหาพิกัดบนพื้นโลก (GPS)
การซอมอุปกรณเพือ่ การวัด การทดสอบ การนํารอง และการควบคุม
การซอมอุปกรณควบคุมชนิดใชในทางอุตสาหกรรม
การซอมและบํารุงรักษาเครื่องฉายรังสี เครื่องTไฟฟาทางการแพทยและทาง
กายภาพบําบัด
การซอมกลองดิจิทัล
การซอมอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและอุปกรณถา ยภาพ
การซอมกลอง (ยกเวนกลองดิจิทัล)
การซอมมอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา
การซอมอุปกรณเพื่อการจายและควบคุมกระแสไฟฟา
การซอมหมอสะสมไฟฟาและแบตเตอรี่
การซอมอุปกรณการเดินสายไฟทีไ่ มนาํ ไฟฟาที่ทําจากพลาสติก (เชน กลองแยกสาย
หนากาก ฯลฯ)
การซอมอุปกรณที่ใชในการเชื่อม การเปาแลน หรือการบัดกรีชนิดใชไฟฟา
การซอมเครื่องลางดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (ยกเวนชนิดใชในหองปฏิบัติการและทาง
ทันตกรรม)
การซอมสายไฟและสายเคเบิลทั้งชนิดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ยกเวนสายที่ใช
กับอุปกรณคอมพิวเตอร)
การซอมอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวาง
การซอมอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
การซอมเซลเชื้อเพลิง อุปกรณจายพลังงาน (power supplies) อุปกรณไฟฟา
(ที่ไมใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส) เชน ตัวเก็บประจุไฟฟา ตัวตานทาน ที่ไมใช
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
การซอมและบํารุงรักษาเรือและสิ่งกอสรางลอยน้ํา (ยกเวนเรือที่ใชเพื่อความสําราญ)
การซอมและบํารุงรักษาเรือที่ใชเพื่อความสําราญ
การซอมและบํารุงรักษาหัวรถจักรและรถที่วิ่งบนราง
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33159
3599
33159
6303
33190
1721
33190
1723
33190

2023

33190

2029

33190
33190
33190
33190
33190
33190

2519
2520
2610
2699
3311
3312

33190

3330

33190
33190
33200
33200
33200
33200
33200
33200
33200
33200
33200
33200
33200

3692
3694
2813
2911
2912
2914
2915
2919
2921
2922
2923
2924
2925

คําอธิบายเพิ่มเติม
การซอมรถลากเทียมดวยสัตว
การบํารุงรักษาและซอม rolling stock เล็กๆ นอยๆ
การซอมผลิตภัณฑผาใบ ผาใบคลุมของ ถุงปุย และถุงเก็บเคมีภณ
ั ฑ
การซอมเชือก เชือกเสนใหญ ตาขาย แห อวนที่ใชในการจับสัตวน้ํา
รวมถึงการซอม ปะ ชุน
การซอมหรือปรับปรุงพัลเลต ดรัม และถังไมแบบบารเรลที่ใชในการขนสง
และสิ่งที่คลายกัน
การซอมผลิตภัณฑไมอื่นๆ (ยกเวนสินคาในครัวเรือน) เชน หลอดมวนดาย
กระสวย อะไหลของเครื่องจักรทอผา
การซอมผลิตภัณฑยาง (ยกเวนยางรถยนต)
การซอมผลิตภัณฑพลาสติก
การซอมแกวและผลิตภัณฑแกว
การซอมหินโม หินบด หินขัด หินลับ และผลิตภัณฑขัดถูกธรรมชาติหรือเทียม
การซอมอุปกรณทางศัลยศาสตรกระดูกและอวัยวะเทียม หนากากปองกันไอพิษ
การซอมเครื่องฆาเชื้อชนิดใชในหองปฏิบตั ิการ และอุปกรณสําหรับกลั่นชนิดใช
ในหองปฏิบัตกิ าร
การซอมเครื่องจายเงินสําหรับการจอดรถ เครื่องบันทึกเวลาทํางาน เครื่องบันทึก
เวลา/วันที่ นาฬิกาจับเวลา และอุปกรณจับเวลาที่คลายกัน
การซอมออรแกนและเครื่องดนตรีโบราณอื่นๆ
การซอมเครื่องพินบอลและเกมชนิดหยอดเหรียญ
การติดตั้งเครือ่ งกําเนิดไอน้าํ เครื่องปฏิกรณนวิ เคลียร
การติดตั้งเครือ่ งยนตและเครื่องกังหัน
การติดตั้งเครือ่ งสูบชนิดใชในทางอุตสาหกรรม
การติดตั้งเตาอบและเตาเผา
การติดตั้งเครือ่ งอุปกรณที่ใชสําหรับยกและขนยาย (ยกเวนลิฟตและบันไดเลื่อน)
การติดตั้งเครือ่ งจักรอื่นๆ ที่ใชงานทั่วไป
การติดตั้งเครือ่ งจักรที่ใชในการเกษตร
การติดตั้งเครือ่ งมือกล (เชน เครื่องอัดไฮดรอลิก)
การติดตั้งเครือ่ งจักรที่ใชในงานโลหะกรรม
การติดตั้งเครือ่ งจักรที่ใชในการทําเหมืองแร เหมืองหิน และการกอสราง
การติดตั้งเครือ่ งจักรที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
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คําอธิบายเพิ่มเติม
33200
2926
การติดตั้งเครือ่ งจักรที่ใชในการผลิตสิ่งทอ เสื้อผา เครื่องแตงกาย และเครื่องหนัง
33200
2929
การติดตั้งเครือ่ งจักรที่ใชในงานเฉพาะอยางอื่นๆ
33200
3000
การติดตั้งเครือ่ งคอมพิวเตอรเมนเฟรมและคอมพิวเตอรอื่นที่คลายกัน และ
เครื่องจักรสํานักงานอื่นๆ
33200
3110
การติดตั้งมอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา และหมอแปลงไฟฟา
33200
3220
การติดตั้งเครือ่ งอุปกรณสื่อสาร
33200
3311
การติดตั้งอุปกรณที่ใชในการฉายรังสีและเครื่องอุปกรณที่ใชในการรักษาดวย
ไฟฟา
33200
3313
การติดตั้งอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
33200
4540
การติดตั้งอุปกรณโยนลูกโบวลิ่ง เชน เลนโยนโบวลิ่ง ฯลฯ
35101
4010
35102
4010
35201
4020
35202
4020
35301
4030
35302
4030
36001
4100
36002
4100
36003
4100
36009
4100
37000
9000
38110
9000
38120
2330
สถานีขนถายเชื้อเพลิงนิวเคลียร (สถานที่จัดเก็บชัว่ คราว)
38120
9000
การเก็บรวบรวมของเสียที่เปนอันตราย
38211
9000
38212
9000
38213
2412
การผลิตปุยคอกและปุย หมักจากขยะอินทรีย
38213
9000
การบําบัดและการกําจัดของเสียที่ไมเปนอันตรายโดยวิธชี ีวภาพ
38219
9000
38221
2330
38222
9000
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38300
3710
38300
3720
39000
4510
39000
9000
41001
4520
41002
4520
42101
4520
42102
4520
42201
4520
42202
4520
42901
4520
42909
4520
42909
7010
43110
43120
43120

4510
4510
4550

43210
43221
43222
43223
43291
43299
43299
43301
43301
43302
43303
43309
43901
43901

4530
4530
4530
4530
4530
4530
4540
4530
4540
4540
4540
4540
4520
4550

คําอธิบายเพิ่มเติม
การนําวัสดุประเภทโลหะที่ใชแลวกลับมาใชใหม
การนําวัสดุประเภทอโลหะทีใ่ ชแลวกลับมาใชใหม
การกูกับระเบิดและสิ่งที่คลายคลึงกัน
กิจกรรมการบําบัดและบริการจัดการของเสีย

การกอสรางโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การพัฒนาที่ดนิ (เชน จัดทําถนนและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม) และจัดสรร
แบงขาย
การเตรียมสถานที่กอสราง
การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในงานกอสรางชนิดใชในการเตรียมสถานที่
กอสราง โดยมีผูควบคุม

การติดตั้งสิ่งกอสรางอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
การติดตั้งประตูอัตโนมัติและประตูหมุน
การติดตั้งเฟอรนิเจอร
การติดตั้งสวนประกอบอาคารและอุปกรณตกแตงภายใน

การใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการกอสรางฐานราก โดยมีผคู วบคุม
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คําอธิบายเพิ่มเติม
43909
4520
การประกอบและการแยกชิ้นสวนนั่งราน การมุงหลังคา การทํางานใตดิน
43909
4530
งานกอสรางเพื่อปองกันความชื้นหรือน้ํา เชน การปองกันความชืน้ จากน้ําในดิน
43909
4540
การทําความสะอาดดวยไอน้าํ การพนทราย และกิจกรรมที่คลายกันสําหรับ
ภายนอกอาคาร
43909
4550
การใหเชาเครนโดยมีผูควบคุม การใหเชาเครื่องจักรเกลี่ยคอนกรีต เครื่องจักรปรับ
พื้นผิวคอนกรีต ฯลฯ โดยมีผคู วบคุม
45101
5010
45102
5010
45103
5010
45104
5010
45201
5020
45202
5020
45203
5020
45301
5030
45302
5030
45303
5030
45401
5040
45402
5040
45403
5040
45404
5040
45405
5040
46101
5110
46102
5110
46103
5110
46104
5110
46105
5110
46106
5110
46107
5110
46108
5110
46109
5110
46201
5121
46202
5121
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46203
5121
46204
5121
46205
5121
46206
5121
46209
5121
46311
5122
46312
5122
46313
5122
46314
5122
46315
5122
46316
5122
46317
5122
46318
5122
46319
5122
46321
5122
46322
5122
46323
5122
46411
5131
46412
5131
46413
5131
46414
5131
46415
5131
46421
5139
46422
5139
46431
5139
46432
5139
46433
5139
46434
5139
46439
5139
46441
5139
46442
5139
46443
5139

คําอธิบายเพิ่มเติม
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คําอธิบายเพิ่มเติม
46491
5139
46492
5139
46493
5139
46494
5139
46495
5139
46499
5139
46510
5150
46521
5150
46522
5150
46530
5150
46591
5150
46592
5150
46593
5150
46594
5150
46599
5150
46611
5141
46612
5141
46613
5141
46614
5141
46621
5142
46622
5142
46631
5143
46632
5143
46633
5143
46634
5143
46639
5139
การขายสงกระดาษปดผนัง พรม และสิ่งปูพื้น
46639
5143
การขายสงวัสดุกอสรางอื่นๆ
46691
5149
46692
5149
46693
5149
46694
5149
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คําอธิบายเพิ่มเติม
46695
5149
46699
5149
46900
5190
47111
5211
47112
5211
47113
5211
47114
5211
47190
5219
47211
5220
47212
5220
47213
5220
47214
5220
47215
5220
47219
5220
47221
5220
47222
5220
47230
5220
47300
5050
47411
5239
47412
5239
47413
5239
47420
5233
47511
5232
47512
5232
47513
5232
47521
5234
47522
5234
47523
5234
47524
5234
47525
5234
47530
5233
รานขายปลีกมาน มานตาขายหรือมานโปรง
47530
5239
รานขายปลีกพรม สิ่งปูพื้น และกระดาษปดผนัง
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47591
5233
47592
5233
47593
5233
47594
5233
47595
5233
47599
5233
47611
5239
47612
5239
47620
5233
47630
5239
47640
5239
47691
5239
47699
5239
47711
5232
47712
5232
47713
5232
47721
5231
47722
5231
47723
5231
47731
5239
47732
5239
47733
5239
47734
5239
47735
5239
47739
5239
47741
5240
47742
5240
47743
5240
47744
5240
47745
5240
47749
5240

คําอธิบายเพิ่มเติม
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47811
5252
47812
5252
47813
5252
47821
5252
47822
5252
47891
5252
47892
5252
47893
5252
47894
5252
47895
5252
47896
5252
47897
5252
47899
5252
47911
5251
47912
5251
47912
5259
47991
5259
47999
5259
49110
6010
49120
6010
49201
6021
49202
6021
49203
6021
49204
6021
49209
6021
49310
6021
49321
6022
49322
6022
49329
6022
49329
9241
49331
6023
49332
6023

คําอธิบายเพิ่มเติม

การขายปลีกทางอินเตอรเน็ต
การขายปลีกโดยการประมูลสินคาทางอินเตอรเน็ต

การขนสงผูโดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
การดําเนินงานลิฟตสกี

620
TSIC-2009 ISIC Rev. 3.0
คําอธิบายเพิ่มเติม
49333
6023
49334
6023
49339
6023
49400
6030
50111
6110
50112
6110
50119
6110
50121
6110
50122
6110
50211
6120
50212
6120
50219
6120
50221
6120
50222
6120
51101
6210
51102
6220
51201
6210
51202
6220
52101
6302
52102
6302
52109
6302
52211
6010
การสับรางรถไฟรางแยกสําหรับหยุดรถไฟ
52211
6303
กิจกรรมการบริการที่สนับสนุนการขนสงทางรถไฟ (ยกเวนการสับรางรถไฟราง
แยกสําหรับหยุดรถไฟ)
52212
6303
52213
6303
52214
5020
52219
6303
52221
6303
52229
6303
52231
6303
52239
6303
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คําอธิบายเพิ่มเติม
52241
6301
52242
6301
52291
6309
52292
6309
52293
6309
52299
6309
53100
6411
53200
6412
55101
5510
55102
5510
55103
5510
55109
5510
55200
5510
55901
5510
55909
5510
56101
5520
56101
8532
บริการจัดสงอาหารสําหรับผูสูงอายุหรือผูทตี่ องไดรับการดูแลในที่พกั อาศัย
56102
5520
56103
5520
56210
5520
56291
5520
56292
5520
56299
5520
56301
5520
56302
5520
56303
5520
56304
5520
58111
2211
58112
2211
58113
7240
58114
2211
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58121
2211
58122
7240
58131
2212
58132
2212
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรวารสารและนิตยสารลงบนสื่อตางๆ (ยกเวนทาง
ออนไลน)
58132
2219
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรตารางเวลารายการโทรทัศนหรือวิทยุ หรือ
ตารางเวลาอื่นที่คลายกัน (ยกเวนทางออนไลน)
58133
7240
58134
2212
58191
2219
58192
7240
58193
2219
58201
7220
การจัดทําซอฟตแวรเกมสําเร็จรูป (ยกเวนซอฟตแวรเกมสําเร็จรูปออนไลน)
58201
7240
การจัดทําซอฟตแวรเกมสําเร็จรูปออนไลน
58202
7220
การจัดทําซอฟตแวรสําเร็จรูป (ยกเวนซอฟตแวรเกมสําเร็จรูป และซอฟตแวร
สําเร็จรูปออนไลน)
58202
7240
การจัดทําซอฟตแวรสําเร็จรูปออนไลน
58203
7220
59111
9211
59112
9213
59121
9211
59122
9211
59129
9211
กิจกรรมอื่นๆ ภายหลังการผลิตภาพยนตร วีดิทัศน และรายการโทรทัศน
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่ (ยกเวนกิจกรรมของหองสมุดเก็บฟลมภาพยนตรที่
ตัดเปนตอนหรือเปนชวง)
59129
9231
กิจกรรมของหองสมุดเก็บฟลมภาพยนตรที่ตัดเปนตอนหรือเปนชวง
59131
9211
59132
9211
59140
9212
59201
9213
การผลิตรายการวิทยุที่ไมใชรายการสด
59201
9249
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59202
2211
59202
2213
59202
7240
59203
2213
60101
9213
60102
7240
60201
9213
60202
9213
60203
7240
61101
6420
61102
6420
61109
6420
61109
61201
61202
61209
61301
61302
61900
62011
62012
62021
62022
62023
62090
63111
63112
63120
63911
63912
63990

9309
6420
6420
6420
6420
6420
6420
7220
7220
7210
7220
7230
7290
7230
7230
7240
9220
9220
7499

คําอธิบายเพิ่มเติม
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรหนังสือดนตรีหรือหนังสือโนตเพลง
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรดนตรี (ยกเวนทางออนไลน)
การจัดพิมพจําหนายหรือเผยแพรดนตรีออนไลน

การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบใชสาย (ยกเวนบริการโทรศัพทแบบหยอดเหรียญ
หรือชําระเงินกอนใช)
บริการโทรศัพทแบบหยอดเหรียญหรือชําระเงินกอนใช
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64110
6511
64191
6519
64192
6519
64193
6519
64194
6519
64195
6519
64195
6719
64201
6599
64202
6599
64301
6599
64302
6599
64309
6599
64911
6591
64912
6591
64913
6591
64921
6592
64922
6592
64923
6592
64924
6592
64925
5240
64929
6592
64991
6592
64991
6599
64992
6599
64999
6599
65110
6601
65110
6603
65120
6603
65200
6601
65200
6603
65300
6602

คําอธิบายเพิ่มเติม

สหกรณทเี่ ปนตัวกลางทางการเงิน (ยกเวน กิจกรรมการออกใบสั่งจายเงิน)
กิจกรรมการออกใบสั่งจายเงิน

กิจกรรมแฟคตอริ่ง
การใหเงินทุนนอกเหนือจากการใหกูยืม (ยกเวนกิจกรรมแฟคตอริ่ง)

การประกันชีวติ
การประกันภัยสําหรับความพิการ
การประกันภัยตอดานประกันชีวิต
การประกันภัยตอดานประกันวินาศภัย
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66111
6711
66112
6711
66113
6711
66121
6712
66122
6712
66123
6719
66191
6719
66192
6719
66193
6719
66199
6599
การบริการของผูดูแลผลประโยชน ผูรับมอบหมายอํานาจหรือทรัพยสนิ
โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
66199
6719
กิจกรรมอืน่ ๆ ที่สนับสนุนการใหบริการทางการเงิน ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
66210
6720
66221
6720
66222
6720
66290
6720
66301
6712
66302
6602
68101
7010
68102
7010
68103
7010
การใหเชาและการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองหรือเชา
จากผูอื่น เพื่อการอยูอาศัย ทีไ่ มไดดําเนินการโดยภาครัฐ
68103
7514
การใหเชาและการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองหรือเชา
จากผูอื่น เพื่อการอยูอาศัย ทีด่ ําเนินการโดยภาครัฐ
68104
7010
การใหเชาและการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองหรือเชา
จากผูอื่น ที่ไมใชเพื่อการอยูอ าศัย ที่ไมไดดําเนินการโดยภาครัฐ
68104
7514
การใหเชาและการดําเนินการเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองหรือเชาจาก
ผูอื่น ที่ไมใชเพื่อการอยูอาศัย ที่ดาํ เนินการโดยภาครัฐ
68201
7020
กิจรรมของตัวแทนอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ที่ไมไดดําเนินการโดยภาครัฐ
68201
7514
กิจรรมของตัวแทนอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
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68202
7020
การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ที่ไมไดดําเนินการโดยภาครัฐ
68202
7514
การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง
ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
69100
7411
69200
7412
70100
7414
70201
7414
70202
7414
70209
7414
71101
7421
71102
7421
71103
7421
71201
7422
71202
7422
71209
7422
71209
7523
หองปฏิบัติการตํารวจ
72101
7310
72102
7310
72109
7310
72200
7310
การวิจยั และพัฒนาเชิงสหวิทยาการที่เนนดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
72200
7320
73101
7430
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
73101
7499
การสาธิตสินคา การตกแตงหุนแสดงแบบ
73102
7430
73200
7413
74101
7499
74109
7421
การออกแบบผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ
74109
7499
กิจกรรมการออกแบบเฉพาะดานอื่นๆ
74200
7494
74200
7499
การแปลงภาพและเอกสารใหอยูในรูปของไมโครฟลม
74200
9220
กิจกรรมของชางภาพสื่อมวลชนอิสระ
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74901
7499
74902
7421
74909
6309
การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและการแจงอัตราคาขนสง
74909
7414
นักปฐพีวิทยาและนักเศรษฐศาสตรการเกษตร
74909
7421
กิจกรรมการพยากรณอากาศ นักสํารวจปริมาณงาน การใหคําปรึกษาดานเทคนิคที่
นอกเหนือจากดานวิศวกรรม
74909
7492
การใหคําปรึกษาดานการรักษาความปลอดภัย
74909
7499
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อื่น
75000
8520
77101
7111
77109
7111
77210
7130
77220
7130
77291
7130
77299
7130
77301
7111
77302
7112
77303
7113
77304
7121
77305
7122
77306
7123
77306
7130
การใหเชาเฟอรนิเจอรสํานักงาน เฟอรนิเจอรสถาบัน
77309
7129
77400
6599
78101
9249
78109
7491
78200
7491
78300
7491
79110
6304
79120
6304
79901
6304
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79909
6304
การบริการชวยเหลือนักทองเที่ยว การบริการสํารองที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
การบริการธุรกิจการจัดสรรแบงเวลาในการเขาใชที่พัก
79909
7513
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
79909
9214
การขายตั๋วการแสดงละคร
79909
9219
การขายตั๋วงานมหรสพและงานบันเทิง
79909
9241
การขายตั๋วงานแขงขันกีฬา
80100
7492
80200
5260
ชางกุญแจ
80200
7492
การบริการระบบรักษาความปลอดภัย การเฝาติดตามแบบทั่วไปและแบบทางไกล
80300
7492
81100
7020
81210
7493
81291
7493
81292
7493
81293
7493
81299
7493
การบริการทําความสะอาดสําหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น
81299
9000
การกวาดถนน การกําจัดหรือเคลื่อนยายหิมะและน้ําแข็งออก
81300
0140
การบริการดูแลและบํารุงรักษาภูมิทัศน (ยกเวนบริการรดน้ําหรือลางสวน
สวนสาธารณะ ถนน ตลาด ฯลฯ)
81300
9000
บริการรดน้ําสวน สวนสาธารณะ หรือลางถนน ตลาด ฯล
82110
7499
82191
7499
82199
6411
การใหเชาตูเ ก็บเอกสารสวนตัว
82199
7499
การเตรียมเอกสาร และกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานสํานักงานเฉพาะดานอื่นๆ
82200
7499
82301
7499
82302
7499
82911
7499
82912
7499
82920
7495
82990
7499
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84111
7511
84112
7511
เปนรหัส 84111 (กิจกรรมการบริหารราชการโดยรวม) ของฉบับปรับปรุงโดย สสช
84113
7511
84114
7514
84121
7512
84122
7512
84123
7512
84124
7512
84131
7513
84132
7513
84133
7513
84134
7513
84135
7513
84136
7513
84137
7513
84210
7521
84220
7522
84231
7523
84232
7523
84233
7523
84300
7530
85101
8010
85102
8010
85103
8010
85103
8090
การศึกษาผูใหญในระดับประถมศึกษา
85211
8021
85212
8021
85213
8021
85213
8090
การศึกษาผูใหญในระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา
85220
8022
85220
8090
การศึกษาผูใหญในระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา โรงเรียนสอนการขับขี่
เพื่อเปนผูขับขี่วิชาชีพ
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85301
8030
85302
8030
85303
8030
85410
9241
การศึกษาดานกีฬาและนันทนาการ การสอนกิจกรมนันทนาการ เชน การสอน
การเลนไพบริดจ
85410
9309
กิจกรรมการเรียนการสอนโยคะ
85421
9219
85422
8090
85423
8090
85429
8090
85491
8090
85492
8090
85493
8090
85494
8090
85495
8090
85496
8090
85497
8090
85499
8090
การศึกษาประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
85499
9241
การฝกอบรมเจาหนาที่ชว ยชีวิต
85500
7414
การบริการทดสอบดานการศึกษา
85500
7499
โครงการเกี่ยวกับแผนการแลกเปลี่ยนนักเรียน/นักศึกษาและใหคําปรึกษาดาน
การศึกษา
85500
8532
การบริการปรึกษาแนะนําดานการศึกษา
85601
8010
85602
8010
86101
8511
86102
8511
86201
8512
86202
8512
86203
8512
86901
8519
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86902
8519
86903
8519
86909
8519
87100
8519
87201
8519
การดูแลผูพิการทางสติปญญาที่ใหบริการหองพัก อาหาร การเฝาระวัง การให
คําปรึกษาแนะนํา และการดูแลสุขภาพบางสวนรวมดวย โดยศูนยพักฟน ผูพิการ
ทางสติปญญาหรือสถานที่อื่นที่คลายกัน (ยกเวนโรงพยาบาล)
87201
8531
กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูพิการทางสติปญญา
87202
8519
การดูแลผูมีปญหาสุขภาพจิตที่ใหบริการหองพัก อาหาร การเฝาระวัง การให
คําปรึกษาแนะนํา และการดูแลสุขภาพบางสวนรวมดวย โดยศูนยพักฟน ผูมีปญหา
สุขภาพจิต หรือสถานที่อื่นที่คลายกัน (ยกเวนโรงพยาบาล)
87202
8531
กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูมีปญ
 หาสุขภาพจิต
87203
8519
การดูแลผูติดยาเสพติด ที่ใหบริการหองพัก อาหาร การเฝาระวัง การใหคําปรึกษา
แนะนํา และการดูแลสุขภาพบางสวนรวมดวย โดยศูนยพกั ฟนผูติดยาเสพติดหรือ
สถานที่อื่นที่คลายกัน (ยกเวนโรงพยาบาล)
87203
8531
กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูติดยาเสพติด
87301
8519
กิจกรรมการบริการที่จัดใหโดยชุมชนทีใ่ หการดูแลอยางตอเนื่อง สําหรับผู
เกษียณอายุ
87301
8531
กิจกรรมการใหการดูแลที่ใหที่พักแกผูสูงอายุ
87302
8531
87303
8531
87901
8531
87902
8531
87909
8531
88101
8532
88102
8532
88901
8532
88909
7521
การใหความชวยเหลือทางสังคมแกผูประสบภัย ผูลี้ภัย ผูอพยพ ฯลฯ
88909
8532
กิจกรรมสังคมสงเคราะหอนื่ ๆ ที่ไมใหที่พกั ซึ่งมิไดจดั ประเภทไวในที่อนื่
(ยกเวนผูสูงอายุและผูพกิ าร)
90001
9214
กิจกรรมการสรางสรรคศิลปะ
90001
9220
กิจกรรมของนักหนังสือพิมพอิสระ
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90002
9214
90002
9219
91011
9231
91012
7514
91012
9231
91021
9232
91022
9232
91031
9233
91032
9233
92001
9249
92009
9249
93111
9241
93112
9241
93120
9241
93191
9241
93192
9241
93199
9241
93199
9249
93210
9219
93291
9249
93292
9219
93292
9249
93293
9249
93299
9219
93299
93299

9241
9249

94110
94120
94200

9111
9112
9120

คําอธิบายเพิ่มเติม
กิจกรรมดานความบันเทิง
การแสดงละครสัตว หุนกระบอก
การดําเนินงานหอจดหมายเหตุของรัฐ
กิจกรรมหอจดหมายเหตุ

กิจกรรมอื่นๆ ดานการกีฬา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
กิจกรรมเกีย่ วกับกีฬาตกปลาและบริการทีเ่ กี่ยวของ

กิจกรรมการแสดงโชวเพื่อความบันเทิง
กิจกรรมการแสดงโชวเพื่อการนันทนาการ
การดําเนินการเกี่ยวกับดิสโกเธคและสถานที่เตนรําหรือหองเตนรําที่ไมมีบริการ
เครื่องดื่ม และกิจกรรมดานความบันเทิงอืน่ ๆ
การดําเนินงานสถานที่เลนสกี
การดําเนินงานเกีย่ วกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสงที่ใชในการนันทนาการ
เชน ทาเรือมารีนา และกิจกรรมดานการนันทนาการอื่นๆ
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94910
9191
94920
9192
94991
6599
94991
9199
94992
6599
94992
9199
94993
6599
94993
9199
94994
6599
94994
9199
94999
0150
94999
6599
94999
9199
95110
7250
95120
3220
95120
95210
95210
95220
95230
95240
95240
95291
95292
95293
95294
95295
95299
95299
95299

5260
3230
5260
5260
5260
3610
5260
5260
5260
5260
5260
5260
1712
2892
5260

คําอธิบายเพิ่มเติม

กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยองคการสิทธิมนุษยชน
กิจกรรมองคการสิทธิมนุษยชน
กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยสมาคมเยาวชน
กิจกรรมสมาคมเยาวชน
กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยองคการดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา
กิจกรรมองคการดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา
กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยสมาคมดานวัฒนธรรมและนันทนาการ
กิจกรรมสมาคมดานวัฒนธรรมและนันทนาการ
กิจกรรมสนับสนุนการสงเสริมใหมีการลาและดักจับสัตว
กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยองคการสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อนื่
กิจกรรมองคการสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทีอ่ ื่น
การซอมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมชนิดใชในทางอุตสาหกรรม เชน
กลองโทรทัศน
การซอมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมชนิดใชในครัวเรือน เชน โทรศัพทมือถือ
การซอมเครื่องขยายเสียงและชิ้นสวน
การซอมเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสในครัวเรือน

การซอมเฟอรนิเจอร
การซอมเฟอรนิเจอรชนิดใชในครัวเรือนและของตกแตงบาน

บริการพิมพบนสิ่งทอแบบ “รอรับได”
บริการแกะสลักบนโลหะแบบ “รอรับได”
การซอมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวใน
ที่อื่น
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96101
9309
96102
9309
96103
9302
96104
9302
96109
9309
96201
9301
96202
9301
96203
9301
96301
9303
96302
0140
96303
7494
การบริการถายภาพแบบหยอดเหรียญ
96303
9309
96304
9309
96305
9309
96309
9309
97000
9500
98100
n/a
กิจกรรมเหลานี้เคยเปนสวนหนึ่งในหมวดใหญอื่นๆ เชน หมวดใหญ A, D และ F
เปนตน ที่ไดเปนคาประมาณ
98200
n/a
กิจกรรมเหลานี้ไมเคยถูกจัดประเภทไวใน ISIC Rev.3.0
99001
9900
99009
9900

ซ

