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เศิษฐบห ั ใา้ มี ควำมิูบิ้อ งคิริ้ว นัมำบยห่ งขึ้นััำบบำิิวริวมข้อมู ล บหับิิมทำงเศิษฐบหั ที่เบหกขึ้นั ในัิบรร
เศิษฐบหัของปิบเทศ ทก้งัำบโคิงบำิสำมบโนั/สำิวัที่ผ่ำนัมำของสำนักบงำนัสิหิห แา่งชำิหแลบัำบบำิค้นัคว้ำ
ข้อมูลทำงอหนัเิอิ์เนั็ิ ิวมิึงข้อซกบิำมัำบผู้ใช้งำนัทก้งในัส่วนับลำงแลบส่วนัภูมหภำค เพื่อใช้เป็นัคู่มือในับำิลงิากส
บหับิิมทำงเศิษฐบหัสำาิกรโคิงบำิสำมบโนั/สำิวัิ่ำงๆ ของสำนักบงำนัสิหิหแา่งชำิห
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หมวดใหญ่ A

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

3

หมวดย่อย 01

การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง
01111



ทำไร่/ปลูกข้ำวโพดเพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดแก่



01112



การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่

ทำไร่/ปลูกข้ำวบำร์เล่ย์
ทำไร่/ปลูกข้ำวฟ่ำง

การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวโพด)



ทำไร่/ปลูกข้ำวไรย์
ทำไร่/ปลูกข้ำวสำลี

01113





ทำไร่/ปลูกถั่วขำว
ทำไร่/ปลูกถั่วเขียว
ทำไร่/ปลูกถั่วดำ
ทำไร่/ปลูกถั่วแดง











ทำไร่/ปลูกงำ
ทำไร่/ปลูกงำขำว
ทำไร่/ปลูกงำดำ
ทำไร่/ปลูกงำแดง
ทำไร่/ปลูกดอกคำฝอย








ทำไร่/ปลูกถั่วมะแฮะ
ทำไร่/ปลูกถั่วเมล็ดแห้ง
ทำไร่/ปลูกถั่วลันเตำ
ทำไร่/ปลูกถั่วหัวช้ำง

การปลูกถั่วเหลือง






ทำไร่/ปลูกดอกทำนตะวัน
ทำไร่/ปลูกถั่วลิสง
ทำไร่/ปลูกไนเจอร์
ทำไร่/ปลูกพืชที่เมล็ดให้นำมัน
ทำไร่/ปลูกมัสตำร์ด

ทำนำ/ปลูกข้ำวจ้ำว

ทำนำ/ปลูกข้ำวเหนียว





ทำไร่/ปลูกเรป
ทำไร่/ปลูกละหุ่ง
ทำไร่/ปลูกลินสีด

การปลูกข้าวจ้าว


01122


การปลูกพืชตระกูลถั่ว

การปลูกพืชที่เมล็ดให้น้ามัน (ยกเว้นถั่วเหลือง)

01121




ทำไร่/ปลูกข้ำวโอ๊ต
ทำไร่/ปลูกลูกเดือย

ทำไร่/ปลูกถั่วเหลือง

01115




ทำไร่/ปลูกถั่วบีน
ทำไร่/ปลูกถั่วปำกอ้ำ
ทำไร่/ปลูกถั่วแปบ
ทำไร่/ปลูกถั่วพุ่ม

01114


ปลูกข้ำวโพดที่ใช้เมล็ดแก่

ทำนำ/ปลูกข้ำวจ้ำวเพื่อยังชีพ

การปลูกข้าวเหนียว


ทำนำ/ปลูกข้ำวเหนียวเพื่อยังชีพ

4

01131

















ทำสวน/ปลูกกระถิน
ทำสวน/ปลูกกวำงตุ้ง
ทำสวน/ปลูกกะหล่ำดอก
ทำสวน/ปลูกกะหล่ำดำว
ทำสวน/ปลูกกะหล่ำปลี
ทำสวน/ปลูกขีเหล็ก
ทำสวน/ปลูกคะน้ำ
ทำสวน/ปลูกชะพลู
ทำสวน/ปลูกชะมวง
ทำสวน/ปลูกชิโครี่
ทำสวน/ปลูกต้นกุยช่ำย
ทำสวน/ปลูกตังโอ๋
ทำสวน/ปลูกตำลึง
ทำสวน/ปลูกโต้วเหมียว
ทำสวน/ปลูกบรอกโคลี
ทำสวน/ปลูกใบบัวบก

การปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกินต้น

















01132














ทำไร่/ปลูกข้ำวโพดข้ำวเหนียว
ทำไร่/ปลูกข้ำวโพดเทียน
ทำไร่/ปลูกข้ำวโพดแป้ง
ทำไร่/ปลูกข้ำวโพดฝักอ่อน
ทำไร่/ปลูกข้ำวโพดรับประทำน
ทำไร่/ปลูกข้ำวโพดหวำน
ทำสวน/ปลูกกระเจี๊ยบขำว
ทำสวน/ปลูกกระเจี๊ยบเขียว
ทำสวน/ปลูกแคนตำลูป
ทำสวน/ปลูกซุคคินี
ทำสวน/ปลูกแตงกวำ
ทำสวน/ปลูกแตงกวำญี่ปุ่น
ทำสวน/ปลูกแตงไทย




ทำสวน/ปลูกกระเทียม
ทำสวน/ปลูกแครอท
ทำสวน/ปลูกเทอร์นิป
















ทำสวน/ปลูกผักหนอก
ทำสวน/ปลูกผักหวำน
ทำสวน/ปลูกไผ่ตงเพื่อเอำหน่อ
ทำสวน/ปลูกไผ่เพื่อเอำหน่อ
ทำสวน/ปลูกไผ่หวำนเพื่อเอำหน่อ
ทำสวน/ปลูกพลู
ทำสวน/ปลูกพืชผักกินใบหรือลำต้น
ทำสวน/ปลูกย่ำนำง
ทำสวน/ปลูกสะเดำ
ทำสวน/ปลูกหน่อไม้นำ
ทำสวน/ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
ทำสวน/ปลูกอำร์ทิโชก
ปลูก/เพำะถั่วงอก
ปลูกต้นกระเทียม

การปลูกพืชผักกินผล รวมถึงแตงชนิดต่างๆ














01133


ทำสวน/ปลูกปวยเล้ง
ทำสวน/ปลูกผักกะเฉด
ทำสวน/ปลูกผักกำด
ทำสวน/ปลูกผักกำดแก้ว
ทำสวน/ปลูกผักกำดขำว
ทำสวน/ปลูกผักกำดขำวปลี
ทำสวน/ปลูกผักกำดเขียว
ทำสวน/ปลูกผักกำดหอม
ทำสวน/ปลูกผักกูด
ทำสวน/ปลูกผักขม
ทำสวน/ปลูกผักขมจีน
ทำสวน/ปลูกผักบุ้ง
ทำสวน/ปลูกผักเบีย
ทำสวน/ปลูกผักปรัง
ทำสวน/ปลูกผักแว่น
ทำสวน/ปลูกผักเสียน

ทำสวน/ปลูกแตงโม
ทำสวน/ปลูกแตงร้ำน
ทำสวน/ปลูกถั่วแขก
ทำสวน/ปลูกถั่วฝักยำว
ทำสวน/ปลูกบวบ
ทำสวน/ปลูกพืชจำพวกแตง
ทำสวน/ปลูกฟัก
ทำสวน/ปลูกฟักเขียว
ทำสวน/ปลูกฟักทอง
ทำสวน/ปลูกแฟง
ทำสวน/ปลูกมะเขือ
ทำสวน/ปลูกมะเขือเทศ
ทำสวน/ปลูกมะเขือเปรำะ













ทำสวน/ปลูกมะเขือเปรียว
ทำสวน/ปลูกมะเขือพวง
ทำสวน/ปลูกมะเขือม่วง
ทำสวน/ปลูกมะเขือยำว
ทำสวน/ปลูกมะระ
ทำสวน/ปลูกมะระขีนก
ทำสวน/ปลูกมะระจีน
ทำสวน/ปลูกมะรุม
ทำสวน/ปลูกลูกเนียง
ทำสวน/ปลูกสะตอ
ปลูก/เพำะพันธุ์พืชผักกินผล

การปลูกพืชผักกินรากและหัวใต้ดิน




ทำสวน/ปลูกพืชผักกินรำกและ
หัวใต้ดิน
ทำสวน/ปลูกหอมแดง
ทำสวน/ปลูกหอมหัวใหญ่





ทำสวน/ปลูกหัวไชเท้ำ
ทำสวน/ปลูกหัวผักกำด
ทำสวน/ปลูกแห้ว

5

01134






การปลูกพืชผักจ้าพวกรากและหัวที่ให้สตาร์ชและอินนูลินสูง (ยกเว้นมันส้าปะหลัง)

ทำไร่/ปลูกกลอย
ทำไร่/ปลูกเท้ำยำยม่อม
ทำไร่/ปลูกบุก
ทำไร่/ปลูกเผือก
ทำไร่/ปลูกพญำรำกเดียว







ทำไร่/ปลูกพืชผักจำพวกรำกและ
หัวที่ให้สตำร์ชและอินนูลินสูง
ทำไร่/ปลูกมันแกว
ทำไร่/ปลูกมันต่อเผือก
ทำไร่/ปลูกมันเทศ
ทำไร่/ปลูกมันฝรั่ง

01135






ปลูก/เพำะเห็ด
ปลูก/เพำะเห็ดกระดุม
ปลูก/เพำะเห็ดโคน
ปลูก/เพำะเห็ดชนิดทรัฟเฟิล













ทำสวน/ปลูกชูกำร์บีต
ทำสวน/ปลูกดอกขจร








การเพาะเห็ด



ปลูก/เพำะเห็ดหลินจือ
ปลูก/เพำะเห็ดหอม
ปลูก/เพำะเห็ดหูหนู
โรงเพำะเลียงเห็ดสวนจิตรลดำ



ทำสวน/ปลูกดอกโสน





การปลูกพืชผักอื่นๆ

ทำสวน/ปลูกดอกแค
ทำสวน/ปลูกดอกไม้จีน

01140

การปลูกอ้อย

01150

การปลูกยาสูบ

ทำไร่/ปลูกอ้อย

ทำไร่/ปลูกยำสูบ



01161




การปลูกมันส้าปะหลัง

ปลูก/เพำะเห็ดแชมปิญอง
ปลูก/เพำะเห็ดนำงฟ้ำ
ปลูก/เพำะเห็ดเป๋ำฮือ
ปลูก/เพำะเห็ดฟำง

01139




ทำไร่/ปลูกมันมือเสือ
ทำไร่/ปลูกมันเสำ
ทำไร่/ปลูกไม้เท้ำฤำษี
ทำไร่/ปลูกสำคู
ทำไร่/ปลูกหัวบีท

ทำไร่/ปลูกมันสำปะหลัง

01136




ทำไร่/ปลูกฝ้ำย

แปรรูปใบยำสูบเบืองต้น (เช่น ตำก ม้วน หมัก บ่มใบ
ยำสูบ) ที่ดำเนินกำรในแหล่งเดียวกับที่ปลูก

การปลูกฝ้าย


หีบฝ้ำยที่ดำเนินกำรในแหล่งเดียวกับที่ปลูก

6

01169





แช่พืชเส้นใย (ปอกระเจำ ป่ำน
ลินิน หรือใยมะพร้ำว) ในนำ
เพื่อให้ได้เส้นใยสิ่งทอ
ทำไร่/ปลูกนุ่น
ทำไร่/ปลูกปอกระเจำ







ทำไร่/ปลูกปอแก้ว
ทำไร่/ปลูกปอเทือง
ทำไร่/ปลูกปอสำ
ทำไร่/ปลูกป่ำนแท้
ทำไร่/ปลูกป่ำนรำมี

01191





















การปลูกพืชล้มลุกที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (ยกเว้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

ทำไร่/ปลูกโคลเวอร์
ทำไร่/ปลูกเซนฟอน
ทำไร่/ปลูกแมงโกลด์





ทำไร่/ปลูกรำกพืชที่ใช้เป็นอำหำรสัตว์
ทำไร่/ปลูกสวีด
ทำไร่/ปลูกหญ้ำที่ใช้เป็นอำหำรสัตว์





ทำไร่/ปลูกหญ้ำเลียงสัตว์
ทำไร่/ปลูกหญ้ำแอลฟำลฟำ
ปลูกพืชล้มลุกที่ใช้เป็นอำหำรสัตว์

การปลูกกล้วยไม้

ทำสวน/ปลูกกล้วยไม้

01194




ทำไร่/ปลูกป่ำนลินิน
ทำไร่/ปลูกป่ำนศรนำรำยณ์
ทำไร่/ปลูกป่ำนอะบำกำ

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

01193




ทำไร่/ปลูกข้ำวโพดเลียงสัตว์

01192


การปลูกพืชเส้นใยอื่นๆ

ทำสวน/ปลูกกุหลำบ
ทำสวน/ปลูกแกลดิโอลัส
ทำสวน/ปลูกคำร์เนชั่น
ทำสวน/ปลูกไชนิสฟอร์เกทมีนอท
ทำสวน/ปลูกซองออฟอินเดีย
ทำสวน/ปลูกซำนเวีย
ทำสวน/ปลูกดอกกระดำษ
ทำสวน/ปลูกดอกพุด
ทำสวน/ปลูกดอกรัก
ทำสวน/ปลูกดอกสร้อยทอง
ทำสวน/ปลูกดำวกระจำย
ทำสวน/ปลูกดำวเรือง
ทำสวน/ปลูกดำหลำ
ทำสวน/ปลูกดิฟเฟนบำเทีย

การปลูกไม้ดอกอื่นๆ (ยกเว้นกล้วยไม้)














ทำสวน/ปลูกทิวลิป
ทำสวน/ปลูกธรรมรักษำ
ทำสวน/ปลูกบัว
ทำสวน/ปลูกบัวสวรรค์
ทำสวน/ปลูกบัวสำย
ทำสวน/ปลูกบัวหลวง
ทำสวน/ปลูกบำนชื่น
ทำสวน/ปลูกบำนไม่รู้โรย
ทำสวน/ปลูกเบญจมำศ
ทำสวน/ปลูกเบิรด์ ออฟพำรำไดส์
ทำสวน/ปลูกปทุมมำ
ทำสวน/ปลูกปักษำสวรรค์
ทำสวน/ปลูกมะลิ















ทำสวน/ปลูกไม้ดอกเพื่อเอำเมล็ด
พันธุ์ (ยกเว้น กล้วยไม้)
ทำสวน/ปลูกไม้ตัดดอก
ทำสวน/ปลูกเยอบีรำ
ทำสวน/ปลูกรักเร่
ทำสวน/ปลูกรักแรก
ทำสวน/ปลูกลิปโซฟิลลำ
ทำสวน/ปลูกลิลลี่
ทำสวน/ปลูกหงอนไก่
ทำสวน/ปลูกหน้ำวัว
ทำสวน/ปลูกอัลสโตรมีเรีย
ทำสวน/ปลูกแอสเตอร์
ทำสวน/ปลูกฮอลลีฮอค
ทำสวน/ปลูกเฮลิโคเนีย

7

01199


ปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น


ปลูกเมล็ดบีต

01210




ทำไร่/ปลูกสับปะรดนำงแล
ทำไร่/ปลูกสับปะรดภูเก็ต










ทำสวน/ปลูกทุเรียนก้ำนยำว
ทำสวน/ปลูกทุเรียนชะนี







ปลูกทุเรียน



ทำสวน/ปลูกมะม่วงอกร่อง



ทำสวน/ปลูกกล้วยหักมุก

การปลูกทุเรียน

01223

การปลูกล้าไย

01224

การปลูกมะม่วง

ทำสวน/ปลูกลำไย

ทำสวน/ปลูกมะม่วงเขียวเสวย
ทำสวน/ปลูกมะม่วงนำดอกไม้



ทำสวน/ปลูกมะม่วงมหำชนก

ทำสวน/ปลูกกล้วยไข่
ทำสวน/ปลูกกล้วยนำว้ำ




ทำสวน/ปลูกมังคุด

การปลูกกล้วย

ทำสวน/ปลูกกล้วยเล็บมือนำง
ทำสวน/ปลูกกล้วยหอม

01226


ปลูกสับปะรด

การปลูกสับปะรด

ทำสวน/ปลูกทุเรียนหมอนทอง

01225




การปลูกองุ่น

ทำไร่/ปลูกสับปะรดศรีรำชำ

01222


ปลูกหญ้ำแฝก

ทำไร่/ปลูกองุ่น

01221




การปลูกมังคุด
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01227


ทำสวน/ปลูกเงำะโรงเรียน



01228















ทำสวน/ปลูกกระท้อน
ทำสวน/ปลูกแก้วมังกร
ทำสวน/ปลูกขนุน
ทำสวน/ปลูกจำก
ทำสวน/ปลูกจำปำดะ
ทำสวน/ปลูกชมพู่
ทำสวน/ปลูกตำล
ทำสวน/ปลูกตำลโตนด
ทำสวน/ปลูกทับทิม
ทำสวน/ปลูกน้อยหน่ำ
ทำสวน/ปลูกน้อยโหน่ง
ทำสวน/ปลูกฝรั่ง
ทำสวน/ปลูกพุทรำ






ทำสวน/ปลูกส้มเกลียง
ทำสวน/ปลูกส้มเขียวหวำน
ทำสวน/ปลูกส้มจุก















ทำสวน/ปลูกแพสชั่นฟรุต
ทำสวน/ปลูกมะขำมเทศ
ทำสวน/ปลูกมะขำมป้อม
ทำสวน/ปลูกมะขำมหวำน
ทำสวน/ปลูกมะดัน
ทำสวน/ปลูกมะเดื่อฝรั่ง
ทำสวน/ปลูกมะตูม
ทำสวน/ปลูกมะปรำง
ทำสวน/ปลูกมะพลับ
ทำสวน/ปลูกมะไฟ
ทำสวน/ปลูกมะมุด
ทำสวน/ปลูกมะยง
ทำสวน/ปลูกมะยม







ทำสวน/ปลูกเกรปฟรุท
ทำสวน/ปลูกมะกรูด




ทำสวน/ปลูกแพร์





ทำสวน/ปลูกส้มสำยนำผึง



ทำสวน/ปลูกส้มโอ



ทำสวน/ปลูกแอปเปิ้ล












การปลูกไม้ผลตระกูลส้มอื่นๆ
ทำสวน/ปลูกมะนำว
ทำสวน/ปลูกเลมอน

01241




ทำสวน/ปลูกมะละกอ
ทำสวน/ปลูกระกำ
ทำสวน/ปลูกลองกอง
ทำสวน/ปลูกละมุด
ทำสวน/ปลูกละไม
ทำสวน/ปลูกลำงสำด
ทำสวน/ปลูกสละ
ทำสวน/ปลูกสำเก
ทำสวน/ปลูกเสำวรส
ทำสวน/ปลูกหยี
ทำสวน/ปลูกอโวคำโด
ทำสวน/ปลูกอินทผำลัม



การปลูกส้ม

ทำสวน/ปลูกส้มเช้ง
ทำสวน/ปลูกส้มโชกุน
ทำสวน/ปลูกส้มแมนดำริน

01239


ทำสวน/ปลูกลินจี่จักรพรรดิ์

การปลูกไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อนอื่นๆ

01231


ทำสวน/ปลูกเงำะสีชมพู

การปลูกลิ้นจี่

ทำสวน/ปลูกลินจี่

01229


การปลูกเงาะ

การปลูกไม้ตระกูลแอปเปิ้ล

ทำสวน/ปลูกสำลี่
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01249




ทำสวน/ปลูกเชอร์รี่
ทำสวน/ปลูกท้อ (พีช)
ทำสวน/ปลูกบ๊วย

การปลูกไม้ผลชนิดเมล็ดแข็งอื่นๆ
ทำสวน/ปลูกพรุน
ทำสวน/ปลูกพลับ
ทำสวน/ปลูกพลัม





01251





ทำสวน/ปลูกกระจับ
ทำสวน/ปลูกเกำลัด
ทำสวน/ปลูกพิสตำชิโอ
ทำสวน/ปลูกมะม่วงหิมพำนต์



ทำสวน/ปลูกกีวี
ทำสวน/ปลูกกูสเบอร์รี่

ทำสวน/ปลูกมันฮ่อ
ทำสวน/ปลูกแมคคำดิเมีย
ทำสวน/ปลูกลูกนัตที่บริโภคได้
ทำสวน/ปลูกวอลนัท









ทำสวน/ปลูกเคอร์แรนต์
ทำสวน/ปลูกบลูเบอร์รี่

ทำไร่/ปลูกต้นหมำก(สำหรับเคียว)





ทำสวน/ปลูกมะพร้ำว







ทำสวน/ปลูกรำสพ์เบอร์รี่
ทำสวน/ปลูกสตรอเบอร์รี่

ทำสวน/ปลูกโลคัสบีน

ทำสวน/ปลูกต้นนำมันตุง
ทำสวน/ปลูกพมักเยำ




ทำไร่/ปลูกชำ
ทำไร่/ปลูกชำเขียว



การปลูกมะพร้าว

ทำสวน/ปลูกมะพร้ำวกะทิ



ทำสวน/ปลูกมะพร้ำวนำหอม



ทำสวน/ปลูกสลอดดำ



ทำไร่/ปลูกชำมำเต้

การปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆ ที่ให้น้ามัน
ทำสวน/ปลูกมะกอก
ทำสวน/ปลูกสบู่ดำ

01271




ทำสวน/ปลูกปำล์มนำมัน

01269




การปลูกปาล์มน้้ามัน

01262


ทำสวน/ปลูกอัลมอนด์
ทำสวน/ปลูกเฮเซลนัต

การปลูกไม้ผลยืนต้นอื่นๆ

01261




การปลูกไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่ม

01259


ทำสวน/ปลูกแอปริคอต

การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้

01252




การปลูกชา

ทำไร่/ปลูกชำจีน
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01272


ทำไร่/ปลูกกำแฟ

01279



ทำไร่/ปลูกโกโก้
ทำสวน/ปลูกกระเจี๊ยบแดง

การปลูกพืชอื่นๆ ที่น้าไปท้าเครื่องดื่ม


ทำสวน/ปลูกเก็กฮวย

01281



ทำสวน/ปลูกพริก
ทำสวน/ปลูกพริกขีหนู




ทำสวน/ปลูกพริกไทย

01289

























ทำสวน/ปลูกหม่อนที่ใช้ทำ
เครื่องดื่ม



ทำสวน/ปลูกพริกหยวก
ทำสวน/ปลูกพริกเหลือง

การปลูกพริก

ทำสวน/ปลูกพริกชีฟ้ำ
ทำสวน/ปลูกพริกลำว

01282


การปลูกกาแฟ



การปลูกพริกไทย


ทำสวน/ปลูกพริกไทยดำ

การปลูกพืชอื่นๆ ที่น้าไปท้าเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์

ทำไร่/ปลูกกระท่อม
ทำไร่/ปลูกกัญชำ
ทำไร่/ปลูกฝิ่น
ทำสวน/ปลูกกระชำย
ทำสวน/ปลูกกระวำน
ทำสวน/ปลูกกะเพรำ
ทำสวน/ปลูกกำนพลู
ทำสวน/ปลูกขมิน
ทำสวน/ปลูกขมินชัน
ทำสวน/ปลูกข่ำ
ทำสวน/ปลูกขิง
ทำสวน/ปลูกขิงแดง
ทำสวน/ปลูกคึ่นช่ำย
ทำสวน/ปลูกจันทน์เทศ
ทำสวน/ปลูกชะเอมเทศ
ทำสวน/ปลูกดีปลี
ทำสวน/ปลูกต้นหอม
ทำสวน/ปลูกตะไคร้
ทำสวน/ปลูกตะไคร้หอม
ทำสวน/ปลูกเตย
ทำสวน/ปลูกทองพันชั่ง
ทำสวน/ปลูกเทียนข้ำวเปลือก






















ทำสวน/ปลูกบอระเพ็ด
ทำสวน/ปลูกประคำดีควำย
ทำสวน/ปลูกโป๊ยกั๊ก
ทำสวน/ปลูกผักชี
ทำสวน/ปลูกผักชีฝรั่ง
ทำสวน/ปลูกผักชีล้อม
ทำสวน/ปลูกพญำไร้ใบ
ทำสวน/ปลูกพืชที่ใช้ทำนำมัน
หอมระเหย
ทำสวน/ปลูกพืชที่ใช้ในทำงเภสัชกรรม
ทำสวน/ปลูกพืชที่ใช้สำหรับฆ่ำแมลง
ฆ่ำรำ
ทำสวน/ปลูกเพกำ
ทำสวน/ปลูกไพล
ทำสวน/ปลูกฟ้ำทะลำยโจร
ทำสวน/ปลูกมะเกลือ
ทำสวน/ปลูกมะขำมแขก
ทำสวน/ปลูกมะแว้ง
ทำสวน/ปลูกมะหวด
ทำสวน/ปลูกมัสตำร์ด
ทำสวน/ปลูกมินท์
ทำสวน/ปลูกแมงลัก






















ทำสวน/ปลูกยี่หร่ำ
ทำสวน/ปลูกเร่ว
ทำสวน/ปลูกลูกใต้ใบ
ทำสวน/ปลูกโล่ติ๊น
ทำสวน/ปลูกว่ำน
ทำสวน/ปลูกว่ำนหำงจระเข้
ทำสวน/ปลูกวำนิลำ
ทำสวน/ปลูกส้มป่อย
ทำสวน/ปลูกสมอไทย
ทำสวน/ปลูกสลอด
ทำสวน/ปลูกสะระแหน่
ทำสวน/ปลูกสีเสียด
ทำสวน/ปลูกโสม
ทำสวน/ปลูกหญ้ำฝรั่น
ทำสวน/ปลูกหนุมำนประสำนกำย
ทำสวน/ปลูกหอมแบ่ง
ทำสวน/ปลูกเหงือกปลำหมอ
ทำสวน/ปลูกโหระพำ
ทำสวน/ปลูกอบเชย (คำเนลล่ำ)
ทำสวน/ปลูกฮอฟ
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01291


ทำสวน/ปลูกยำงพำรำ



01292



ปลูกกระจูด
ปลูกต้นกก




01299


ปลูกต้นเมี่ยง




























องค์กำรสวนยำง (อ.ส.ย.)

การปลูกพืชที่ใช้ในการถักสาน
ปลูกไผ่เพื่อใช้เป็นวัสดุถักสำน
ปลูกพืชที่ใช้ในกำรถักสำน




ปลูกหวำย
ปลูกอ้อ

การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น


ปลูกต้นสนที่ใช้ประดับในงำน
คริสต์มำส

01301


การปลูกต้นยางพารา

ทำไร่/ปลูกหญ้ำ
ทำไร่/ปลูกหญ้ำญี่ปุ่น
ทำไร่/ปลูกหญ้ำประดับสวน
ทำไร่/ปลูกหญ้ำปูสนำม
ทำไร่/ปลูกหญ้ำมำเลเซีย
ทำไร่/ปลูกหญ้ำหนวดแมว
ทำไร่/ปลูกหญ้ำแห้วหมู
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์กระดังงำ/กำรเวก
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์กระบองเพชร
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์กวนอิมเขียว
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์กุหลำบหิน
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุแ์ ก้ว
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์โกสน
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์เข็ม
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์เข็มกุดั่น
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์เขียวหมืน่ ปี
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์เงินไหลมำ
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์จำปำ
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์จำปี
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ชวนชม
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ไชนิสฟอร์เกทมีนอท
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ซองออฟอินเดีย
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ซ่อนกลิ่น
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ดิฟเฟนบำเทีย
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์เดรฟ
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ต้นคริสต์มำส
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ทองหลำงด่ำง



ปลูกเมเปิล

การท้าสวนไม้ประดับ




























ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์เทียนหยด
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์บอนสี
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ใบเงิน
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ใบทอง
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ใบนำค
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ปทุมมำ
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ปรง
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ปำล์มจีบ
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ปำล์มประดับ
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ปำล์มหำงจิงจก
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์เป็ปเปอร์โมเนีย
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์แปรงล้ำงขวด
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์โป๊ยเซียน
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์โปร่งฟ้ำ
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ไผ่ประดับ
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ไผ่ฟลิ ิปปินส์
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์พลูด่ำง
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ฟิโลเดนดรอน
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์เฟิร์น
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์เฟิร์นข้ำหลวง
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์เฟื่องฟ้ำ
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ไม้ประดับ
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ยี่โถ
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ลั่นทม
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ลินมังกร
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์เล็บครุฑ
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์ว่ำน
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ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์วำสนำ
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์สร้อยฟ้ำ
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์สำวน้อยปะแป้ง
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์แสงจันทร์
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์หมำกเขียว






01302




































ขยำยพันธุ์/เพำะชำกระชำย
ขยำยพันธุ์/เพำะชำกะเพรำ
ขยำยพันธุ์/เพำะชำกุหลำบ
ขยำยพันธุ์/เพำะชำขมิน
ขยำยพันธุ์/เพำะชำขมินชัน
ขยำยพันธุ์/เพำะชำข่ำ
ขยำยพันธุ์/เพำะชำขิง
ขยำยพันธุ์/เพำะชำไม้ดอก
ขยำยพันธุ์/เพำะชำโหระพำ
ขยำยพันธุ์/เพำะพันธุ์กล้ำไม้ยำง
ขยำยพันธุ์กระเจี๊ยบ
ขยำยพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
ขยำยพันธุ์กระเจี๊ยบแดง
ขยำยพันธุ์กระท้อน
ขยำยพันธุ์กระวำน
ขยำยพันธุ์กล้วย
ขยำยพันธุ์กล้วยไข่
ขยำยพันธุ์กล้วยนำว้ำ
ขยำยพันธุ์กล้วยไม้
ขยำยพันธุ์กล้วยเล็บมือนำง
ขยำยพันธุ์กล้วยหอม
ขยำยพันธุ์กล้วยหักมุก
ขยำยพันธุ์กล้ำไม้ยืนต้น (ยกเว้น
กล้ำไม้ป่ำ)
ขยำยพันธุ์กำนพลู
ขยำยพันธุ์กำแฟ
ขยำยพันธุ์กีวี
ขยำยพันธุ์เก๊กฮวย
ขยำยพันธุ์เกำลัด
ขยำยพันธุ์แกลดิโอลัส
ขยำยพันธุ์แก้วมังกร
ขยำยพันธุ์โกโก้
ขยำยพันธุ์ขนุน
ขยำยพันธุ์คำร์เนชั่น
ขยำยพันธุ์แคนตำลูป
ขยำยพันธุ์แครอท






































ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์หมำกแดง
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์หมำกประดับ
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์อโกรนีมำ
ทำสวน/ปลูก/ขยำยพันธุ์เอืองหมำยนำ

การขยายพันธุ์พืช
ขยำยพันธุ์เงำะ
ขยำยพันธุ์จันทน์เทศ
ขยำยพันธุ์จำก
ขยำยพันธุ์จำปำดะ
ขยำยพันธุ์ชมพู่
ขยำยพันธุ์ชำ
ขยำยพันธุ์ชำเขียว
ขยำยพันธุ์ชำมำเต้
ขยำยพันธุ์เชอร์รี่
ขยำยพันธุ์ซุคคินี
ขยำยพันธุ์เซเลอรี่
ขยำยพันธุ์ดอกกระดำษ
ขยำยพันธุ์ดอกพุด
ขยำยพันธุ์ดอกไม้จีน
ขยำยพันธุ์ดอกรัก
ขยำยพันธุ์ดอกรักแรก
ขยำยพันธุ์ดอกสร้อยทอง
ขยำยพันธุ์ดำวกระจำย
ขยำยพันธุ์ดำวเรือง
ขยำยพันธุ์ดำหลำ
ขยำยพันธุ์ต้นหอม
ขยำยพันธุ์ตำล
ขยำยพันธุ์ตำลโตนด
ขยำยพันธุ์แตงกวำ
ขยำยพันธุ์แตงกวำญี่ปุ่น
ขยำยพันธุ์แตงไทย
ขยำยพันธุ์แตงโม
ขยำยพันธุ์แตงร้ำน
ขยำยพันธุ์ทับทิม
ขยำยพันธุ์ทิวลิป
ขยำยพันธุ์ทุเรียน
ขยำยพันธุ์ธรรมรักษำ
ขยำยพันธุ์น้อยหน่ำ
ขยำยพันธุ์น้อยโหน่ง
ขยำยพันธุ์บลูเบอร์รี่
ขยำยพันธุ์บ๊วย






































ขยำยพันธุ์บัว
ขยำยพันธุ์บัวสวรรค์
ขยำยพันธุ์บัวสำย
ขยำยพันธุ์บัวหลวง
ขยำยพันธุ์บำนชื่น
ขยำยพันธุ์บำนไม่รู้โรย
ขยำยพันธุ์เบญจมำศ
ขยำยพันธุ์ปทุมมำ
ขยำยพันธุ์ปวยเหล็ง
ขยำยพันธุ์ปักษำสวรรค์
ขยำยพันธุ์โปร่งฟ้ำ
ขยำยพันธุ์ผลไม้
ขยำยพันธุ์ผลไม้เขตร้อน
ขยำยพันธุ์ผัก
ขยำยพันธุ์ผักกำด
ขยำยพันธุ์ผักกำดแก้ว
ขยำยพันธุ์ผักกำดขำว
ขยำยพันธุ์ผักกำดขำวปลี
ขยำยพันธุ์ผักกำดเขียว
ขยำยพันธุ์ผักกำดหอม
ขยำยพันธุ์ผักกูด
ขยำยพันธุ์ผักขม
ขยำยพันธุ์ผักขมจีน
ขยำยพันธุ์ผักชี
ขยำยพันธุ์ผักชีฝรั่ง
ขยำยพันธุ์ผักชีล้อม
ขยำยพันธุ์ไผ่ตง
ขยำยพันธุ์ไผ่หวำน
ขยำยพันธุ์ฝรั่ง
ขยำยพันธุ์พริก
ขยำยพันธุ์พริกขีหนู
ขยำยพันธุ์พริกชีฟ้ำ
ขยำยพันธุ์พริกไทย
ขยำยพันธุ์พริกหยวก
ขยำยพันธุ์พริกเหลือง
ขยำยพันธุ์พรุน
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ขยำยพันธุ์พลับ
ขยำยพันธุ์พลัม
ขยำยพันธุ์พีช
ขยำยพันธุ์พืชสวน
ขยำยพันธุ์พุทรำ
ขยำยพันธุ์แพร์
ขยำยพันธุ์แพสชั่นฟรุต
ขยำยพันธุ์ฟัก
ขยำยพันธุ์ฟักเขียว
ขยำยพันธุ์ฟักทอง
ขยำยพันธุ์แฟง
ขยำยพันธุ์มะกอก
ขยำยพันธุ์มะกูด
ขยำยพันธุ์มะขำมเทศ
ขยำยพันธุ์มะขำมเปรียว
ขยำยพันธุ์มะขำมหวำน
ขยำยพันธุ์มะเขือ
ขยำยพันธุ์มะเขือเทศ
ขยำยพันธุ์มะเขือเปรำะ
ขยำยพันธุ์มะเขือเปรียว
ขยำยพันธุ์มะเขือพวง
ขยำยพันธุ์มะเขือม่วง
ขยำยพันธุ์มะเขือยำว
ขยำยพันธุ์มะดัน
ขยำยพันธุ์มะเดื่อ
ขยำยพันธุ์มะเดื่อฝรั่ง
ขยำยพันธุ์มะตูม
ขยำยพันธุ์มะนำว
ขยำยพันธุ์มะปรำง
ขยำยพันธุ์มะพร้ำว
ขยำยพันธุ์มะพร้ำวกะทิ
ขยำยพันธุ์มะพร้ำวนำหอม
ขยำยพันธุ์มะพลับ
ขยำยพันธุ์มะไฟ
ขยำยพันธุ์มะม่วง
ขยำยพันธุ์มะม่วงหิมพำนต์
ขยำยพันธุ์มะมุด







































ขยำยพันธุ์มะยง
ขยำยพันธุ์มะยม
ขยำยพันธุ์มะระ
ขยำยพันธุ์มะระขีนก
ขยำยพันธุ์มะระจีน
ขยำยพันธุ์มะรุม
ขยำยพันธุ์มะละกอ
ขยำยพันธุ์มะลิ
ขยำยพันธุ์มะหวด
ขยำยพันธุ์มังคุด
ขยำยพันธุ์แมคคำดิเมีย
ขยำยพันธุ์ไม้ดอก
ขยำยพันธุ์ยี่หร่ำ
ขยำยพันธุ์เยอบีรำ
ขยำยพันธุ์ระกำ
ขยำยพันธุ์รักเร่
ขยำยพันธุ์ลองกอง
ขยำยพันธุ์ละมุด
ขยำยพันธุ์ละไม
ขยำยพันธุ์ลำงสำด
ขยำยพันธุ์ลินจี่
ขยำยพันธุ์ลิปโซฟิลลำ
ขยำยพันธุ์ลิลลี่
ขยำยพันธุ์วอลนัท
ขยำยพันธุ์สตรอเบอร์รี่
ขยำยพันธุ์ส้มเกลียง
ขยำยพันธุ์ส้มเขียวหวำน
ขยำยพันธุ์ส้มจุก
ขยำยพันธุ์ส้มเช้ง
ขยำยพันธุ์ส้มโชกุน
ขยำยพันธุ์ส้มสำยนำผึง
ขยำยพันธุ์ส้มโอ
ขยำยพันธุ์สร้อยทอง
ขยำยพันธุ์สละ
ขยำยพันธุ์สะเดำ
ขยำยพันธุ์สะตอ
ขยำยพันธุ์สับปะรด

01411





ผลิตนำเชือโคขุน
ผลิตนำเชือโคนม
ผลิตนำเชือโคเนือ
ผลิตนำเชือวัว











































ขยำยพันธุ์สำเก
ขยำยพันธุ์สำลี่
ขยำยพันธุ์เสำวรส
ขยำยพันธุ์หงอนไก่
ขยำยพันธุ์หน่อไม้นำ
ขยำยพันธุ์หน่อไม้ไผ่ตง
ขยำยพันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง
ขยำยพันธุ์หน้ำวัว
ขยำยพันธุ์หม่อน
ขยำยพันธุ์หมำก
ขยำยพันธุ์หยี
ขยำยพันธุ์หัวไชเท้ำ
ขยำยพันธุ์หัวผักกำด
ขยำยพันธุ์องุ่น
ขยำยพันธุ์อบเชย
ขยำยพันธุ์อโวคำโด
ขยำยพันธุ์อัลมอนด์
ขยำยพันธุ์อัลสโตรมีเรีย
ขยำยพันธุ์อินทผำลัม
ขยำยพันธุ์แอปปริคอท
ขยำยพันธุ์แอปเปิ้ล
ขยำยพันธุ์แอสเตอร์
ขยำยพันธุ์ฮอลลีฮอค
ขยำยพันธุ์เฮเซลนัท
เพำะเชือเห็ด
เพำะเชือเห็ดกระดุม
เพำะเชือเห็ดโคน
เพำะเชือเห็ดแชมปิญอง
เพำะเชือเห็ดนำงฟ้ำ
เพำะเชือเห็ดเป๋ำฮือ
เพำะเชือเห็ดฟำง
เพำะเชือเห็ดหลินจือ
เพำะเชือเห็ดหอม
เพำะเชือเห็ดหูหนู
เพำะเนือเยื่อกล้วยไม้
เพำะส่ำเห็ด

การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ

ผลิตนำนมดิบทีไ่ ด้จำกกำรเลียงโคนม
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์โคขุน
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์โคนม
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์โคเนือ






โรงโคนมสวนจิตรดำ
เลียง/ฟำร์มโคขุน
เลียง/ฟำร์มโคนม
เลียง/ฟำร์มโคเนือ
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01412



ผลิตนำเชือกระบือนม
ผลิตนำเชือกระบือเนือ

การเลี้ยงกระบือนมและกระบือเนื้อ



01419











เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์มำ้
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์มำ้ แข่ง
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุล์ ่อ
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุล์ ำ








ผลิตนำนมดิบที่ได้จำกกำรเลียงอูฐ





ผลิตขนแกะดิบทีไ่ ด้จำกกำรตัด
ผลิตนำนมดิบทีไ่ ด้จำกกำรเลียงแกะ









ผลิตนมแพะในแหล่งเดียวกับที่
เลียงสัตว์







เพำะพันธุ์/ผสมพันธุส์ ุกร
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์หมูป่ำ





เลียง/ฟำร์มอูฐ



เลียง/ฟำร์มแกะ




ฟำร์มแพะ
เลียงแพะ



เลียง/ฟำร์มหมูป่ำ

การเลี้ยงแกะ

เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์แกะ

การเลี้ยงแพะ

ผลิตนำนมดิบทีไ่ ด้จำกกำรเลียงแพะ
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์แพะ

01450



เลียง/ฟำร์มลำ
เลียง/ฟำร์มลำมะ



การเลี้ยงอูฐ

เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์อูฐ

01442




เลียง/ฟำร์มกระบือเพื่อกำรกีฬำ
เลียง/ฟำร์มกระบือเพื่อกำรท่องเทีย่ ว
เลียง/ฟำร์มกระบือเพื่อกำรอนุรักษ์
เลียง/ฟำร์มโคเพื่อกำรกีฬำ
เลียง/ฟำร์มโคเพื่อกำรท่องเที่ยว
เลียง/ฟำร์มโคเพื่อกำรอนุรักษ์

เพำะพันธุ์/ผสมพันธุล์ ำมะ
เลียง/ฟำร์มม้ำ
เลียง/ฟำร์มม้ำแข่ง
เลียง/ฟำร์มล่อ

01441




เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์กระบือเนือ
เลียง/ฟำร์มกระบือนม
เลียง/ฟำร์มกระบือเนือ

การเลี้ยงม้า ลา ล่อ ม้าล่อ และสัตว์อื่นๆ ที่คล้ายกัน

01430




การเลี้ยงโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์กระบือเพื่อกำรกีฬำ
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์กระบือเพื่อกำรท่องเที่ยว
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์กระบือเพื่อกำรอนุรักษ์
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์โคเพื่อกำรกีฬำ
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์โคเพื่อกำรท่องเที่ยว
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์โคเพื่อกำรอนุรักษ์

01420


ผลิตนำนมดิบทีไ่ ด้จำกกำรเลียง
กระบือนม
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์กระบือนม

การเลี้ยงสุกร

เลียง/ฟำร์มสุกร
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01461



ผลิตไข่ไก่สด
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุไ์ ก่ไข่



โรงฟักไข่ไก่

01462



เพำะพันธุ์/ผสมพันธุไ์ ก่กระทง
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุไ์ ก่ตอน







ผลิตไข่เป็ดสด
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์เป็ดไข่
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์เป็ดเทศ













ผลิตไข่ห่ำนสด
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุไ์ ก่งวง
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุไ์ ก่แจ้
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุไ์ ก่ชน
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุไ์ ก่ต๊อก
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุไ์ ก่ตะเภำ
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุไ์ ก่เบตง









01491



ดำเนินกำรฟักไข่นกระจอกเทศ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้
จำกฟำร์มนกกระจอกเทศ เช่น
เนือ หนัง



ปลูกต้นหม่อนเพื่อเลียงไหม
ผลิตไข่ไหม



เลียง/ฟำร์มไก่ตอน
เลียง/ฟำร์มไก่เนือ







เลียง/ฟำร์มเป็ดเทศ
เลียง/ฟำร์มเป็ดเนือ
เลียง/ฟำร์มเป็ดโป้ยฉ่ำย

การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่นๆ

เพำะพันธุ์/ผสมพันธุไ์ ก่พืนเมือง
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุไ์ ก่ฟ้ำ
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุไ์ ก่อู
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์ห่ำน
เลียง/ฟำร์มไก่งวง
เลียง/ฟำร์มไก่แจ้
เลียง/ฟำร์มไก่ชน



เลียง/ฟำร์มไก่ต๊อก
เลียง/ฟำร์มไก่ตะเภำ
เลียง/ฟำร์มไก่เบตง
เลียง/ฟำร์มไก่พืนเมือง
เลียง/ฟำร์มไก่ฟ้ำ
เลียง/ฟำร์มไก่อู
เลียง/ฟำร์มห่ำน



เลียง/ฟำร์มนกอีมู



เลียง/ฟำร์มแมลง
เลียง/ฟำร์มไหม








การเลี้ยงนกกระจอกเทศและนกอีมู




01492


เลียง/ฟำร์มไก่ไข่

การเลี้ยงเป็ด

เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์เป็ดเนือ
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์เป็ดโป้ยฉ่ำย
เลียง/ฟำร์มเป็ดไข่

01469



การเลี้ยงไก่เนื้อ

เพำะพันธุ์/ผสมพันธุไ์ ก่เนือ
เลียง/ฟำร์มไก่กระทง

01463


การเลี้ยงไก่ไข่




เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์
นกกระจอกเทศ
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์นกอีมู
เลียง/ฟำร์มนกกระจอกเทศ

การเลี้ยงไหม ผีเสื้อ และแมลง
ผลิตรังไหมดิบ
เลียง/ฟำร์มผีเสือ
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01493


ผลิตนำผึงจำกฟำร์มเลียงผึง



ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้
จำกกำรเลียงผึง เช่น นำผึง ขีผึง

01494


ดำเนินกิจกำรบ้ำนหรือคอนโด
เพื่อเลียงนกนำงแอ่น



ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้
จำกกำรเลียงงู เช่น เนือ หนัง



01496










คัดสำยพันธุ์แมว
คัดสำยพันธุส์ ุนัข
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์นกกรงหัวจุก
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์นกแก้ว
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์นกเขำ
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์นกสวยงำม
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์นกหงส์หยก
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์แมว
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุส์ ุนัข

01499









เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์กระต่ำย
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์กระแต
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์กระรอก
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์กวำง
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์จิงหรีดขำยส่ง
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์นกกระทำ
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์นกพิรำบ
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์มิงค์




เพำะพันธุ์/ขยำยพันธุผ์ ึง
เลียง/ฟำร์มผึง

การเลี้ยงนกนางแอ่น

ผลิตผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จำกกำรเลียง
นกนำงแอ่น เช่น รังนกดิบ

01495


การเลี้ยงผึ้ง



เพำะพันธุ์/ขยำยพันธุ์นกนำงแอ่น
เลียง/ฟำร์มนกนำงแอ่น



เลียง/ฟำร์มงู



การท้าฟาร์มงู

เพำะพันธุ์/ขยำยพันธุ์งู

การท้าฟาร์มสัตว์เลี้ยง (ยกเว้นสัตว์น้า)










เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์หนูแกสบี
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์หนูขวัญ
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์หนูตะเภำ
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์หนูแฮมสเตอร์
เพำะพันธุ์สุนัขร็อตไวเลอร์
เลียง/ฟำร์มนกกรงหัวจุก
เลียง/ฟำร์มนกแก้ว
เลียง/ฟำร์มนกเขำ
เลียง/ฟำร์มนกสวยงำม









เลียง/ฟำร์มนกหงส์หยก
เลียง/ฟำร์มแมว
เลียง/ฟำร์มสุนัข
เลียง/ฟำร์มหนูแกสบี
เลียง/ฟำร์มหนูขวัญ
เลียง/ฟำร์มหนูตะเภำ
เลียง/ฟำร์มหนูแฮมสเตอร์

การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น









เพำะพันธุ์/ผสมพันธุส์ ุนัขจิงจอก
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุไ์ ส้เดือน
เพำะพันธุ์/ผสมพันธุ์หนอน
เลียง/ฟำร์มกระต่ำย
เลียง/ฟำร์มกระแต
เลียง/ฟำร์มกระรอก
เลียง/ฟำร์มกวำง
เลียง/ฟำร์มจิงหรีด










เลียง/ฟำร์มทำก
เลียง/ฟำร์มนกกระทำ
เลียง/ฟำร์มนกพิรำบ
เลียง/ฟำร์มมิงค์
เลียง/ฟำร์มสุนัขจิงจอก
เลียง/ฟำร์มไส้เดือน
เลียง/ฟำร์มหนอน
เลียง/ฟำร์มหอยที่อำศัยบนบก
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01500 การท้าฟาร์มผสมผสาน


ปลูกพืชร่วมกับเลียงสัตว์ โดยปลูกพืชไม่เกิน 2 ใน 3
ของกิจกรรมทังหมด

01611






































บริกำร/รับจ้ำงฉีดพ่นพืชผลทำงกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงฉีดพ่นยำฆ่ำแมลงในไร่/นำ/สวน/ฟำร์ม
บริกำร/รับจ้ำงฉีดพ่นสำรเคมี/ยำฆ่ำแมลงทำงกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงโปรยหรือฉีดพ่นสำรกำจัดศัตรูพืชทำงกำร
เกษตร
บริกำรฉีดพ่นยำฆ่ำหญ้ำ

การด้าเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น้าและเครื่องมือชลประทานทางการเกษตร

โครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำฝำยกันนำ
ทำฝนเทียม
บริกำรแจกจ่ำยนำสำหรับกำรชลประทำนเพื่อกำรเกษตร
บริกำรอุปกรณ์ให้นำทำงกำรเกษตร

01619


ปลูกพืชร่วมกับเลียงสัตว์ โดยเลียงสัตว์ไม่เกิน 2 ใน 3
ของกิจกรรมทังหมด

การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช

จับ/ดักหนู
จับตั๊กแตน
บริกำร/รับจ้ำงกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ทำงกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงกำจัดหรือควบคุมวัชพืชทำงกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงควบคุมแมลงและศัตรูพืชทำงกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงควบคุมโรคระบำดทำงกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงควบคุมศัตรูพืชทำงกำรเกษตร

01612






บริกำรอุปกรณ์ให้นำแบบฉีดฝอย/สปริงเกอร์ทำง
กำรเกษตร
บริกำรอุปกรณ์ให้นำแบบนำหยดทังทำงผิวดินและใต้ดิน
ในทำงกำรเกษตร

กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการผลิตพืชผล

จัดหำเครื่องจักรทำงกำรเกษตรพร้อมผู้ควบคุมและคนงำน
จัดหำแรงงำนด้ำนกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงเก็บเกี่ยวพืชผลทำงกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงเก็บใบยำสูบ
บริกำร/รับจ้ำงเก็บผลไม้
บริกำร/รับจ้ำงเก็บรวบรวมพืชผลทำงกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงเกีย่ วข้ำว
บริกำร/รับจ้ำงขับรถไถในทำงกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงขับรถแทรกเตอร์ปรับหน้ำดินในไร่เกษตร
บริกำร/รับจ้ำงขึนมะพร้ำว
บริกำร/รับจ้ำงขุดมัน
บริกำร/รับจ้ำงขุดหญ้ำและพรวนดินในไร่/นำ/สวน/ฟำร์ม
บริกำร/รับจ้ำงซ่อมแซมต้นไม้ในสวนผลไม้
บริกำร/รับจ้ำงซ่อมแซมและตัดแต่งต้นไม้ในไร่/สวน/ฟำร์ม
บริกำร/รับจ้ำงดำยหญ้ำในพืนที่เพำะปลูก
บริกำร/รับจ้ำงดำนำ
บริกำร/รับจ้ำงดูแลทำงหรือช่องว่ำงระหว่ำงแปลงเพำะปลูก
บริกำร/รับจ้ำงดูแลพืช
บริกำร/รับจ้ำงดูแลสวน





















บริกำร/รับจ้ำงตัด แทงปำล์มนำมัน
บริกำร/รับจ้ำงตัดช่อข้ำวโพด
บริกำร/รับจ้ำงตัดแต่งกิ่งสวนผลไม้
บริกำร/รับจ้ำงตัดแต่งไม้ผลและไม้เลือย
บริกำร/รับจ้ำงตัดปอแก้ว
บริกำร/รับจ้ำงตัดมัน
บริกำร/รับจ้ำงตัดอ้อย
บริกำร/รับจ้ำงตำกข้ำว
บริกำร/รับจ้ำงเตรียมดิน
บริกำร/รับจ้ำงเตรียมแปลงเพำะปลูกพืช
บริกำร/รับจ้ำงเตรียมพืนที่เพำะปลูก
บริกำร/รับจ้ำงถอนรำกวัชพืชด้วยเครื่องจักร
บริกำร/รับจ้ำงถำงหรือดำยหรือตัดหญ้ำในไร่/นำ/สวน/ฟำร์ม
บริกำร/รับจ้ำงไถนำ
บริกำร/รับจ้ำงไถสวนเพื่อเตรียมกำรเพำะปลูก
บริกำร/รับจ้ำงทำควำมสะอำดไร่
บริกำร/รับจ้ำงทำฟ่อนหญ้ำ
บริกำร/รับจ้ำงทำไม้คำสำหรับต้นไม้ในไร่/สวน/ฟำร์ม
บริกำร/รับจ้ำงทำสวนผลไม้
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บริกำร/รับจ้ำงทำหญ้ำให้แห้ง
บริกำร/รับจ้ำงปรับสภำพดินที่เสียเพื่อกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงปลูกต้นไม้ (ไม่ใช่ปลูกในป่ำ)
บริกำร/รับจ้ำงปลูกผลไม้
บริกำร/รับจ้ำงปักดำข้ำว
บริกำร/รับจ้ำงปักดำต้นกล้ำทำงกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงโปรย/ฉีดพ่นปูนขำวเพื่อปรับปรุงดินในทำง
กำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงโปรยพืชผลทำงกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงพรวนดิน
บริกำร/รับจ้ำงเพำะปลูกพืชผลทำงกำรเกษตรโดยใช้เครื่องจักร
บริกำร/รับจ้ำงใส่ปยุ๋ ในไร่/นำ/สวน/ฟำร์ม
บริกำร/รับจ้ำงใส่ปยุ๋ พืชผล
บริกำร/รับจ้ำงใส่สำรเคมีในดินสำหรับปลูกพืช
บริกำร/รับจ้ำงหว่ำนปูนขำวทำงกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงหว่ำนเมล็ดพืช
บริกำรเครื่องครำดหรือเครื่องไถทำงกำรเกษตร
บริกำรเครื่องจักรเก็บเกี่ยวข้ำว
บริกำรเครื่องจักรเก็บเกี่ยวข้ำวโพด
บริกำรเครื่องจักรเก็บเกี่ยวถั่วลิสง
บริกำรเครื่องจักรเก็บเกี่ยวผลไม้ทำงกำรเกษตร

01621




บริกำรขยำยพันธุ์/เพำะพันธุ/์
ผสมพันธุ์ปศุสัตว์
บริกำรขยำยพันธุ์/เพำะพันธุ/์
ผสมพันธุส์ ัตว์ปีก
บริกำรคอกผสมพันธุส์ ัตว์พร้อม
อำหำรสำหรับปศุสัตว์











ทำเกือกม้ำ
ทำควำมสะอำดเล้ำ
บริกำร/รับจ้ำงตัดขนแกะ
บริกำร/รับจ้ำงตีขนสัตว์
บริกำรเก็บมูลสัตว์
บริกำรขึนทะเบียนปศุสตั ว์ เช่น
โค กระบือ
บริกำรคัดขนำดขนแกะ
บริกำรดูแลปศุสัตว์
บริกำรตรวจเพศลูกไก่
บริกำรตอนไก่





















บริกำรเครื่องจักรเก็บเกี่ยวฝ้ำย
บริกำรเครื่องจักรเก็บเกี่ยวพืชผลทำงกำรเกษตร
บริกำรเครื่องจักรทำงกำรเกษตรพร้อมผู้ควบคุมหรือลูกมือ
บริกำรเครื่องแช่เย็นผลไม้แบบสุญญำกำศ
บริกำรจัดหำแรงงำนเกษตร
บริกำรผสมเกสรดอกไม้
บริกำรรถรับจ้ำงไถนำพร้อมผูค้ วบคุม
บำรุงรักษำ/ใส่ยำเร่งผลผลิตทำงกำรเกษตร
รับจ้ำงกรีดยำง ให้กับหลำยๆ สถำนประกอบกำร
รับจ้ำงเก็บฟำงในนำข้ำว
รับจ้ำงทำนำ
รับจ้ำงปลูกมันสำปะหลัง
รับเหมำเกี่ยวข้ำวด้วยเครื่องจักร
รับเหมำไถสวนเพื่อเตรียมกำรเพำะปลูก
รับเหมำไถสวนลำไย
ศูนย์จัดหำแรงงำนด้ำนกำรเกษตร
ให้เช่ำเครื่องครำดหรือเครื่องไถทำงกำรเกษตรพร้อมผู้ควบคุม
ให้เช่ำเครื่องจักรกลสำหรับเก็บเกีย่ วผลไม้และผักพร้อมผู้
ควบคุม
ให้เช่ำเครื่องจักรเก็บเกี่ยวข้ำวพร้อมผู้ควบคุม
ให้เช่ำรถเกี่ยวข้ำวพร้อมคนขับ

กิจกรรมที่สนับสนุนการแพร่พันธุ์สัตว์
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บริกำรจัดเก็บนำเชือของวัว
บริกำรผลิตและจัดเก็บนำเชือของสัตว์
บริกำรผสมเทียมปศุสัตว์
บริกำรผสมเทียมสัตว์ปีก
บริกำรพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์
บริกำรเพำะเชือปศุสตั ว์





รับจ้ำงผสมเทียมโคนม
ศูนย์ผลิตนำเชือแช่แข็งพ่อพันธุ์
ผสมเทียม
สถำนีผสมเทียมปศุสตั ว์

กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์











บริกำรตอนปศุสัตว์
บริกำรต้อนฝูงสัตว์
บริกำรตอนสัตว์ปีก
บริกำรตีเหล็กใส่เกือกม้ำ
บริกำรถลกหนังสัตว์
บริกำรถอนเขำปศุสัตว์
บริกำรทดสอบฝูงปศุสัตว์
บริกำรทำควำมสะอำดคอกปศุสัตว์
บริกำรทำควำมสะอำดเล้ำสัตว์ปีก
บริกำรที่พักพร้อมอำหำรและกำร
ดูแลสัตว์ในฟำร์ม









บริกำรที่พักพร้อมอำหำรสำหรับม้ำ
บริกำรที่พักพร้อมอำหำรสำหรับ
เลียงสัตว์ในฟำร์ม
บริกำรบันทึกและประกำศสำย
พันธุ์สัตว์
บริกำรบันทึกสำยพันธุ์สัตว์
บริกำรฝึกม้ำ (ยกเว้นม้ำแข่ง)
บริกำรเลียงสัตว์
รับจ้ำงเลียงวัว
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บ่มใบยำสูบ
บ่มใบยำสูบโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำร/รับจ้ำงกะเทำะเปลือกถั่ว
บริกำร/รับจ้ำงกะเทำะเปลือกถั่วลิสง
บริกำร/รับจ้ำงกะเทำะเปลือกนัท วอลนัท
บริกำร/รับจ้ำงกะเทำะเปลือกผลไม้เปลือกแข็ง
บริกำร/รับจ้ำงกะเทำะเปลือกมะม่วงหิมพำนต์
บริกำร/รับจ้ำงกะเทำะเปลือกเมล็ดอัลมอนด์
บริกำร/รับจ้ำงกะเทำะเปลือกและแช่นำปอและป่ำน
บริกำร/รับจ้ำงกะเทำะมะพร้ำวสำหรับขูด
บริกำร/รับจ้ำงกะเทำะเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์
บริกำร/รับจ้ำงแกะกระเทียม
บริกำร/รับจ้ำงแกะเปลือกข้ำวโพด
บริกำร/รับจ้ำงแกะเปลือกข้ำวโพดฝักอ่อน
บริกำร/รับจ้ำงแกะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์
บริกำร/รับจ้ำงแกะฝักถั่ว
บริกำร/รับจ้ำงแกะเมล็ดฝ้ำย
บริกำร/รับจ้ำงคัดขนำด ทำควำมสะอำด และบรรจุหีบ
ห่อผลไม้และผัก
บริกำร/รับจ้ำงคัดขนำดใบยำสูบ
บริกำร/รับจ้ำงคัดขนำดผลผลิตทำงกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงคัดขนำดพืช
บริกำร/รับจ้ำงคัดแยกประเภทผลไม้
บริกำร/รับจ้ำงเคลือบผิวผลไม้ด้วยขีผึง
บริกำร/รับจ้ำงเคลือบหรือแว๊กซ์ผวิ ผลไม้
บริกำร/รับจ้ำงแช่เย็นผักหรือผลไม้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่ง
บริกำร/รับจ้ำงแช่เย็นผักหรือผลไม้แบบสุญญำกำศ
บริกำร/รับจ้ำงเด็ดพริก
บริกำร/รับจ้ำงตัดแต่งพืช
บริกำร/รับจ้ำงตำกข้ำวโพด
บริกำร/รับจ้ำงตำกผักและผลไม้
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กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล































บริกำร/รับจ้ำงตำกพริกไทย
บริกำร/รับจ้ำงตำกเมล็ดธัญพืช
บริกำร/รับจ้ำงตำกเมล็ดพืช
บริกำร/รับจ้ำงเตรียมใบยำสูบ
บริกำร/รับจ้ำงเตรียมเมล็ดโกโก้
บริกำร/รับจ้ำงทำควำมสะอำดถั่ว
บริกำร/รับจ้ำงทำควำมสะอำดพืชหลังเก็บเกี่ยว
บริกำร/รับจ้ำงทำควำมสะอำดเมล็ดธัญพืช
บริกำร/รับจ้ำงทำควำมสะอำดเมล็ดพืช
บริกำร/รับจ้ำงทำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรให้ปรำศจำก
เชือโรค
บริกำร/รับจ้ำงนวดข้ำว
บริกำร/รับจ้ำงบ่มมะม่วง
บริกำร/รับจ้ำงบรรจุหีบห่อผลผลิตทำงกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงบรรจุหีบห่อผักและผลไม้
บริกำร/รับจ้ำงปอกเปลือกมะพร้ำว
บริกำร/รับจ้ำงปอกมะพร้ำว
บริกำร/รับจ้ำงมัดหอม
บริกำร/รับจ้ำงแยกประเภทผลผลิตทำงกำรเกษตร
บริกำร/รับจ้ำงหีบฝ้ำย
บริกำร/รับจ้ำงหีบสำหร่ำย
บริกำร/รับจ้ำงอบเมล็ดพืช
บริกำร/รับจ้ำงอัดฝ้ำย
บริกำรฆ่ำเชือโรคพืช
บริกำรฉำยรังสีผลผลิตทำงกำรเกษตร
บริกำรฉำยรังสีผลไม้และผัก
บริกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวพืช
โรงงำนหีบฝ้ำย
โรงนวดข้ำว
ลำนตำกข้ำว
ลำนตำกข้ำวโพด

การจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์

กระบวนกำรจัดกำรเมล็ดพันธุ์เพื่อกำรขยำยพันธุ์
บริกำรกำจัดควำมชืนของเมล็ดพันธุ์
บริกำรเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์ก่อนนำออกจำหน่ำยในตลำด
บริกำรคัดขนำดเมล็ดพันธุ์
บริกำรคัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกแมลง
หรือเครื่องจักร








บริกำรคัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ขนำด
บริกำรคัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์
บริกำรคัดแยกสิ่งเจือปนออกจำกเมล็ดพันธุ์
บริกำรดูแลเมล็ดพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรม
บริกำรทำควำมสะอำดเมล็ดพันธุ์
บริกำรทำเมล็ดพันธุ์ให้แห้ง
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การล่าสัตว์ การดักสัตว์ และกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จับ/ล่ำแมวนำ
ดำเนินกำรสถำนที่ลภัี ยสำหรับพักฟื้นสัตว์ป่ำ
ถลกหนังสัตว์ป่ำที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
ถลกหนังสัตว์ล่ำเพื่อกำรค้ำ
ผลิตขนนกทีไ่ ด้จำกกำรล่ำหรือดัก
ผลิตขนสัตว์ทไี่ ด้จำกกำรล่ำ
ผลิตขนสัตว์ล่ำ
ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์ป่ำที่ยังไม่ได้ตกแต่ง









ผลิตหนังสัตว์ป่ำที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
ผลิตหนังสัตว์เลือยคลำนที่ได้จำกกำรล่ำหรือดัก
แพร่พันธุ์สัตว์ลำ่
ล่ำ/ดักนกป่ำสำหรับใช้ในสวนสัตว์หรือฟำร์มสัตว์ล่ำ
ล่ำ/ดักสัตว์ทมี่ ีขนเพื่อเอำขนสัตว์
ล่ำ/ดักสัตว์ปำ่ เพื่อเอำขนสัตว์และหนังสัตว์
ล่ำ/ดักสัตว์ปำ่ สำหรับใช้ในสวนสัตว์หรือฟำร์มสัตว์ล่ำ
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ขยำยพันธุ์กล้ำไม้ป่ำ
ขยำยพันธุ์กล้ำไม้สำหรับปลูกป่ำ
ดูแลทำงเพื่อชักลำกไม้
ตัดสำงขยำยระยะต้นไม้ป่ำ
บริกำรปลูกต้นไม้ป่ำ
บริกำรปลูกป่ำทดแทน

วนวัฒนวิทยาและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้







ปลูกต้นไม้เพื่อใช้ทำเชือเพลิง
ปลูกต้นไม้เพื่อใช้ทำเยื่อกระดำษ
ปลูกต้นสัก
ปลูกป่ำทดแทน
ปลูกป่ำละเมำะ
ปลูกไม้ป่ำยืนต้น
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เก็บไม้ในป่ำมำเผำถ่ำนด้วยกรรมวิธี
ดังเดิม
เก็บไม้ฟืนจำกแหล่งธรรมชำติ
โค่น/ตัดต้นไม้
โค่นไม้สำหรับทำเสำโทรศัพท์ เสำโทรเลข
ไม้หมอนรถไฟ
ซือไม้มำเผำถ่ำนด้วยกรรมวิธีดังเดิม
ตัดฟืนในป่ำ
ตัดไม้โกงกำง
ตัดไม้จำกป่ำเพื่อทำฟืน
ตัดไม้เป็นชินๆ ในป่ำ
























เก็บ/หำของป่ำ
เก็บ/หำขีค้ำงคำวจำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำไข่มดแดงจำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำครั่งดิบจำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำชันหอมจำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำดอกไม้ป่ำ
เก็บ/หำตอไม้จำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำนำผึงป่ำ
เก็บ/หำบอระเพ็ดจำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำใบไม้จำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำเปลือกไม้จำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำผลเบอร์รี่ป่ำ


















ปลูกไม้ยูคำลิปตัส
ปลูกสวนป่ำ
เพำะเมล็ดพันธุ์กล้ำไม้ป่ำ
ศูนย์ปลูกป่ำ

การท้าไม้

ตัดไม้เป็นท่อนๆ ในป่ำ
ตัดไม้ไผ่
ตัดไม้เพื่อทำฟืนในป่ำ
ตัดไม้ยูคำลิปตัส
ตัดไม้รวก
ตัดไม้สำหรับทำเสำเข็ม ไม้รัว หรือไม้คำ
ทำไม้คำยันที่ยังไม่ได้แปรรูป
ทำไม้ซุงในป่ำ
ทำไม้โดยได้รับสัมปทำนหรือโดย
ผู้รับเหมำ
ทำสัมปทำนไม้และตัดไม้
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การป่าไม้และการท้าไม้












ปำงทำไม้
ปำงไม้
ผลิตถ่ำนไม้ในป่ำ
เผำถ่ำนไม้โดยกรรมวิธีแบบดังเดิม
เผำถ่ำนไม้ในป่ำ
ไม้ป่ำและไม้ไผ่ของดอยคำ
รับเหมำตัดไม้ยำงพำรำ
รับเหมำตัดไม้สำหรับทำเยื่อกระดำษ
รับเหมำทำไม้ (โค่น ตัด ลอก)
องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้

การเก็บหาของป่า

เก็บ/หำผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) ผลโอ๊ก
เมล็ดเกำลัดที่ขึนในป่ำ
เก็บ/หำผลึกบอลเซิม (ยำงไม้หอม
ชนิดหนึ่งใช้บรรเทำควำมปวด)
เก็บ/หำไผ่เพื่อใช้เป็นวัสดุถักสำน
เก็บ/หำมอสจำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำไม้ก๊อกจำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำยำงดิบในป่ำ
เก็บ/หำยำงไม้จำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำยำงสนจำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำลูกสนจำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำไลเคนจำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำสมุนไพรจำกแหล่งธรรมชำติ













เก็บ/หำโสมป่ำ
เก็บ/หำหญ้ำคำมำมุงหลังคำ
เก็บ/หำหนอนจำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำหน่อไม้จำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำหวำยจำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำเห็ดโคนจำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บ/หำเห็ดที่ขึนในป่ำ
เก็บตำลึงข้ำงรัวไปขำย
เก็บรังนกจำกแหล่งธรรมชำติ
เก็บหน่อไม้ไปขำย
เจ้ำของสัมปทำนรังนก (ที่เก็บ
รังนกเอง)
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02400













บริกำร/รับเหมำล่องซุง
บริกำรควบคุมสัตว์รบกวน/ทำลำยป่ำไม้
บริกำรคัดขนำดท่อนไม้
บริกำรคัดแยกประเภทท่อนไม้
บริกำรจัดกำรพืนที่ป่ำ
บริกำรชักลำกท่อนไม้ในป่ำ
บริกำรดับไฟป่ำทำงอำกำศ
บริกำรดูแลทำงเพื่อชักลำกไม้
บริกำรดูแลรักษำป่ำไม้
บริกำรตรวจตรำไฟป่ำ
บริกำรตรวจตรำลำดตระเวนป่ำ
บริกำรตีรำคำท่อนไม้

การบริการที่สนับสนุนการป่าไม้













บริกำรทำทำงชักลำกไม้
บริกำรที่สนับสนุนกำรทำป่ำไม้
บริกำรประเมินคุณภำพไม้
บริกำรป้องกันและกำรดับไฟป่ำ
บริกำรรดนำป่ำไม้ทำงอำกำศที่ดำเนินงำนตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรรักษำพืนที่ว่ำงระหว่ำงต้นไม้
บริกำรวัด/คำนวณพืนที่ป่ำ
บริกำรวัดขนำดต้นไม้
บริกำรวัดขนำดท่อนไม้
บริกำรสำรวจทรัพยำกรป่ำไม้
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรป่ำไม้
ศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันรักษำป่ำ
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หมวดย่อย 03

การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
03111







จับ/ตก/หำ/ประมงปลำกะพง
จับ/ตก/หำ/ประมงปลำฉลำม
จับ/ตก/หำ/ประมงปลำทะเล
จับ/ตก/หำ/ประมงปลำทู
จับ/ตก/หำ/ประมงปลำทูน่ำ







จับ/ตก/หำ/ประมงปลำนำดอกไม้
จับ/ตก/หำ/ประมงปลำสำลี
จับ/ตก/หำ/ประมงปลำไหลทะเล
จับ/ตก/หำ/ประมงปลำอินทรี
จับวำฬ

03112





จับ/ตก/หำ/ประมงกังกระดำน
จับ/ตก/หำ/ประมงกังตั๊กแตน
จับ/ตก/หำ/ประมงกุ้งกุลำดำ
จับ/ตก/หำ/ประมงกุ้งกุลำลำย








จับ/หำ/ประมงปูทะเล
จับ/หำ/ประมงปูม้ำ





จับ/ตก/หำ/ประมงหมึกกระดอง
จับ/ตก/หำ/ประมงหมึกกล้วย
จับ/ตก/หำ/ประมงหมึกสำย







ขุดลอกหอยนำงรม
ขุดหำหอยกำบ
ขุดหำหอยทะเล
จับ/หำ/ประมงปลิงทะเล
จับ/หำ/ประมงแมงกะพรุน









จับ/หำเคย
แปรรูปกุ้งบนเรือประมง
ที่ดำเนินกำรต่อเนื่องจำกกำร
ประมง



แปรรูปปูบนเรือประมงที่ดำเนินกำรต่อเนื่องจำกกำรประมง

การจับหมึก


03115

แปรรูปปลำบนเรือประมง
ที่ดำเนินกำรต่อเนื่องจำกกำร
ประมง

การจับปูทะเล


03114



การจับกุ้งทะเล

จับ/ตก/หำ/ประมงกุ้งแชบ๊วย
จับ/ตก/หำ/ประมงกุ้งทะเล
จับ/ตก/หำ/ประมงกุ้งมังกร
จับ/ตก/หำ/ประมงกุ้งเหลือง

03113


การจับปลาทะเล

แปรรูปหมึกบนเรือประมง ที่ดำเนินกำรต่อเนื่องจำกกำร
ประมง

การจับหอยทะเล

จับ/หำ/ประมงหอยแครง
จับ/หำ/ประมงหอยทะเล
จับ/หำ/ประมงหอยนำงรม
จับ/หำ/ประมงหอยแมลงภู่
จับ/หำ/ประมงหอยลำย



แปรรูปหอยบนเรือประมง
ที่ดำเนินกำรต่อเนื่องจำกกำร
ประมง
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03119





เก็บ/หำกัลปังหำ
เก็บ/หำไข่มุกทะเลธรรมชำติ
เก็บ/หำปะกำรัง
เก็บ/หำฟองนำทะเล






เก็บ/หำสำหร่ำยทะเล
เก็บ/หำหนอนทะเล
จับ/หำ/ประมงเต่ำทะเล
จับ/หำ/ประมงนำกทะเล

03121





จับ/หำ/ประมงปลำฉลำมนำจืด
จับ/หำ/ประมงปลำช่อน
จับ/หำ/ประมงปลำดุก
จับ/หำ/ประมงปลำตะเพียน








จับ/หำ/ประมงกุ้งนำง
จับ/หำ/ประมงกุ้งนำจืด








เก็บไข่มุกนำจืดธรรมชำติ
เก็บฟองนำนำจืด
เก็บสำหร่ำยนำจืด
ขุดหำหอยนำจืด












บ่อเลียงปลำทะเล
บ่อเลียงปลำนำเค็ม
ฟำร์มเพำะพันธุ/์ อนุบำลลูกปลำแซลมอน
ฟำร์มเพำะพันธุ/์ อนุบำลลูกปลำเทรำท์
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำกะพงขำว

03212







บ่อเลียงกุ้งกุลำดำ
บ่อเลียงกุ้งทะเล
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงกังทะเล
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงกุ้งกุลำดำ
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงกุ้งแชบ๊วย
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงกุ้งทะเล





จับ/หำ/ประมงปลำแรด
จับ/หำ/ประมงปลำไหลนำจืด



จับ/หำ/ประมงกุ้งแม่นำ



จับ/หำ/ประมงหอยขม
จับ/หำ/ประมงหอยนำจืด
จับ/หำ/ประมงหอยหวำน
จับ/หำปูดำ



การประมงน้้าจืดอื่นๆ

จับ/หำ/ประมงกบ
จับ/หำ/ประมงเต่ำนำจืด
จับ/หำ/ประมงนำกนำจืด
จับ/หำ/ประมงปูนำจืด

03211



จับ/หำ/ประมงเม่นทะเล
จับนำกด้วยอวน
จับเพรียงหัวหอม

การจับกุ้งน้้าจืด

จับ/หำ/ประมงกุ้งฝอย

03129



การจับปลาน้้าจืด

จับ/หำ/ประมงปลำทับทิม
จับ/หำ/ประมงปลำนำจืด
จับ/หำ/ประมงปลำนิล
จับ/หำ/ประมงปลำไน

03122


การประมงทะเลอื่นๆ





การเพาะเลี้ยงปลาทะเล





ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำกะรัง
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำทะเล
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ์/อนุบำล/เลียงปลำทะเลในกระชัง
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำ
นวลจันทร์ทะเล

การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล






ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงกุ้งมังกร
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงลูกกุ้งกุลำดำ
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงลูกกุ้งทะเล
รับจ้ำงล้ำงเลนบ่อกุ้งกุลำดำ
รับจ้ำงเลียงกุ้งกุลำดำ
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03213





ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงหอยแครง
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงหอยทะเล
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงหอยนำงรม
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงหอยเป๋ำฮือ

03214

















ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงจระเข้นำเค็ม
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงเต่ำทะเล
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลิงทะเล
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปูทะเล

บ่อเลียงปลำนำจืด
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำช่อน
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำดุก
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำตะเพียน
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำทับทิม

บ่อเลียงกุ้งนำจืด
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงกุ้งก้ำมกรำม
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงกุ้งนำจืด
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงกุ้งแม่นำ

03223




ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงกบ

ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงหอยมุกทะเล
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงหอยแมลงภู่
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงหอยลำย





ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงม้ำนำ
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงสัตว์ทะเล
สวยงำม
เลียงพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ทะเลสวยงำมเพื่อเพำะพันธุ์

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทะเลอื่นๆ

03222




ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงดอกไม้ทะเล
ปะกำรัง เห็ดทะเล
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำกำร์ตูน
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ์/อนุบำล/เลียงปลำทะเลสวยงำม

03221




การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม

03219


การเพาะเลี้ยงหอยทะเล





ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงเม่นทะเล
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงสำหร่ำยทะเล
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงหนอนทะเล

การเพาะเลี้ยงปลาน้้าจืด






ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำนำจืด
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำนิล
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำไน
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำแรด
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำสลิด

การเพาะเลี้ยงกุ้งน้้าจืด




ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงลูกกุ้งก้ำมกรำม
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงลูกกุ้งนำจืด
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงลูกกุ้งแม่นำ

การเพาะเลี้ยงกบ
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03224


ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จำกฟำร์มจระเข้ เช่น หนัง

03225





ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำกัด
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำคร๊ำฟ
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำเงิน
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำทอง

03229





การเพาะเลี้ยงจระเข้

ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงตะพำบนำ
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงเต่ำนำจืด
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงไรแดง
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงเต่ำ



ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงจระเข้นำจืด

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสวยงาม





ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ์/อนุบำล/เลียงปลำนำจืดสวยงำม
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงปลำหำงนกยูง
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงพันธุ์ไม้นำ
เลียงพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์นำจืดสวยงำมเพื่อกำรเพำะพันธุ์

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอื่นๆ




ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงสำหร่ำยนำจืด
ฟำร์มเพำะเลียง/เพำะพันธุ/์ อนุบำล/เลียงหอยมุกนำจืด
โรงเพำะเลียงสำหร่ำยเกลียวทองสวนจิตรลดำ

หมวดใหญ่ B

การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน
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หมวดย่อย 05

การท้าเหมืองถ่านหินและลิกไนต์

05100











การท้าเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง

คัดคุณภำพถ่ำนหินซับบิทูมินสั
คัดคุณภำพถ่ำนหินบิทูมินสั
ทำควำมสะอำดถ่ำนหินบิทูมินสั
ทำเหมือง/ขุดแอนทรำไซต์
ทำเหมืองถ่ำนหินคุณภำพสูง
ทำเหมืองถ่ำนหินซับบิทูมินสั
ทำเหมืองถ่ำนหินที่มีโลหะผสม
ทำเหมืองถ่ำนหินบิทูมินัส
ทำเหมืองถ่ำนหินแอนทรำไซต์
ทำเหมืองบิทูมินัส












05200



ทำเหมืองถ่ำนหินสีนำตำล
ทำเหมืองลิกไนต์



ทำเหมืองแร่กึ่งแอนทรำไซต์
บด/แยก/ร่อน/ล้ำงถ่ำนหินซับบิทมู ินัส
บด/แยก/ร่อน/ล้ำงถ่ำนหินบิทูมินสั
บด/แยก/ร่อน/ล้ำงแอนทรำไซต์
บ่อถ่ำนหินซับบิทูมินัส
บ่อถ่ำนหินบิทูมินัส
แยกก๊ำซจำกถ่ำนหิน ณ แหล่งแร่
แยกของเหลวจำกถ่ำนหิน ณ แหล่งแร่
แยกถ่ำนหินคุณภำพสูงออกจำกเศษถ่ำนหิน
แยกถ่ำนหินโดยใช้ควำมร้อน ณ แหล่งแร่

การท้าเหมืองลิกไนต์

บด/ล้ำงลิกไนต์



บ่อถ่ำนหินลิกไนต์
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หมวดย่อย 06
06100







ขุดเจำะ/ทำเหมือง/ผลิตนำมันดิบ
ขุดเจำะ/ทำเหมือง/ผลิตนำมันปิโตรเลียมดิบ
ขุดเจำะ/ทำเหมืองทรำยนำมัน
ขุดเจำะ/ทำเหมืองนำมันนอกชำยฝั่ง
ขุดเจำะ/ทำเหมืองบิทูมินัสแซนด์
ขุดเจำะ/ทำเหมืองหินนำมัน

06200











กระบวนกำรเผำไหม้ก๊ำซธรรมชำติ
กลั่นเพื่อแยกก๊ำซธรรมชำติเหลว ณ แหล่งก๊ำซ
ขุดเจำะ/ทำเหมือง/ผลิตก๊ำซไฮโดรคำร์บอนดิบ
ขุดเจำะ/ทำเหมืองก๊ำซธรรมชำติเหลว
ขุดเจำะ/ทำเหมืองก๊ำซบิวเทนเหลว
ขุดเจำะ/ทำเหมืองก๊ำซมีเทน
ขุดเจำะ/ทำเหมืองเพนเทนธรรมชำติ
ขุดเจำะ/ทำเหมืองไฮโดรคำร์บอนเหลว
ดำเนินงำนของแท่นขุดเจำะก๊ำซธรรมชำติ
บ่อก๊ำซธรรมชำติ

การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ
การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบ







ดำเนินงำนของแท่นขุดเจำะนำมันปิโตรเลียมดิบ
ทำเหมืองบิทูมินัสออยล์แซนด์เพื่อสกัดนำมัน
บ่อนำมันปิโตรเลียมดิบตำมธรรมชำติ
เปลี่ยนสภำพนำมันดิบหนักให้เป็นนำมันดิบ
สกัด/แยกปิโตรเลียมดิบจำกหินนำมัน/ทรำยนำมัน
สัมปทำนปิโตรเลียม

การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ











ผลิตก๊ำซโซลีนธรรมชำติ
ผลิตบิวเทนธรรมชำติ
ผลิตโพรเพนธรรมชำติ
ผลิตอีเทนธรรมชำติ
ผลิตไอโซบิวเทนธรรมชำติ
แยกสิ่งเจือปนจำกก๊ำซธรรมชำติ
สกัดซัลเฟอร์จำกก๊ำซธรรมชำติ
สกัดแนฟทำจำกก๊ำซธรรมชำติ
สกัดฮีเลียมจำกก๊ำซธรรมชำติ
เหมืองสูบก๊ำซธรรมชำติ
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หมวดย่อย 07
07100




ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ซิเดอ
ไรต์/หินแทโคไนต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่แทโคไนต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่แมกนีไทต์




07210









ทำเหมือง/ขุด/แต่งแร่กัมมันตรังสี
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่คำร์โนไตต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ทอเรียม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ไธยำมูไนต์














การท้าเหมืองสินแร่เหล็ก

ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่แมกโน
เฟอร์ไรต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่แมงกำนิ
เฟอร์รัสไอออน





ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ไลมอไนต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่เหล็ก
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ฮมี ำไทต์

การท้าเหมืองสินแร่ยูเรเนียมและทอเรียม





ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่พิตช์เบลนด์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่โมนำไซต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ยูเรเนียม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ยูเรไนต์

07291

การท้าเหมืองสินแร่ดีบุก

07292

การท้าเหมืองสินแร่สังกะสี





ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่เรเดียม
ล้ำงแร่ทอเรียม ณ แหล่งแร่
ล้ำงแร่ยูเรเนียม ณ แหล่งแร่

ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ดีบุก

ทำเหมือง/ขุด/แต่งแร่ซิงค์เบลนด์ (แร่สังกะสีชนิดหนึ่งมีสี
เหลืองหรือดำ)

07299


การท้าเหมืองสินแร่โลหะ



ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่สังกะสี
ทำเหมืองสินแร่สังกะสี

การท้าเหมืองสินแร่โลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินแร่เหล็ก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อนื่

ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่กะลีนำ (แร่ตะกั่วจำพวกลีดซัลไฟด์)
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่คำลำไมน์ (ชิงค์คำร์บอเนต)
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่คำลำวิไรต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่คิวไพร์ท (แร่สีแดงของทองแดง)
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่แคลโคไซต์ (แร่ทองแดงซัลไฟต์)
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่แคลโคไพไรต์ (แร่ซลั ไฟต์ของ
เหล็กและทองแดง)
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่โคบอลต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่โครเมียม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่โครไมต์ (แร่เฟอรัสโครเมท)
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่โคลัมเบียม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่โคลัมไบต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ซิงโคเนียม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ซินไซด์















ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ซินนำบำร์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ซิลวำไนต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ซีเรียม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่เซอรูไซต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ไซโลเมลีน
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ตะกั่ว
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ทองแดง
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ทองแดงซัลไฟต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ทังสเตน
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่แทนทำลัม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่แทนทำไลต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ไททำนิเฟอร์รัสและแมกเนไทท์
ที่ประกอบด้วยไทเทเนียมเป็นส่วนใหญ่
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ไททำเนียม
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ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่นิกเกิล
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่นิกเกิลซัลไฟด์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่นิกเกิลออกไซด์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่บอกไซด์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่บำสต์นำไซท์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่เบริลเลียม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ปรอท
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่พลวง
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่พำเลเดียม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ไพโรลูไซต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่เฟอแบไรต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่เฟอรัสโครเมท
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่แมกนีเซียม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่แมงกำนิส
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่แมงกำไนต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่โมลิบเดนัม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่โมลิบเดไนต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่โมลิบไดต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ไมโครไลต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่รไู ทล์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่รูธีเนียม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่แรร์เอิร์ธ

07300







ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่โกลด์ควอร์ทซ
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ควิกซิลเวอร์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่เงิน
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ทองคำ
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ทองคำขำว
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ทองคำที่ยังไม่บริสุทธิ์
























ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่โรเดียม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่โรโดโครไซต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่วิลลิไมต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่วูลฟรำไมต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่วูลฟิไนต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่เวนำเดียม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่เวเนเดียมไฮดรอมิกำ
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่สดีไลต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่สฟำเลไรต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่สมิธโซไนต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ออสเมียม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่อะลูมิเนียม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่อิลเมไนต์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่อีทเทรียม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ไอริเดียม
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่ฮิวบ์เนอไรต์
บด/ย่อยสินแร่โคบอลต์ ณ แหล่งแร่
บด/ย่อยสินแร่โครไมต์ ณ แหล่งแร่
บด/ย่อยสินแร่ตะกั่ว ณ แหล่งแร่
บด/ย่อยสินแร่ทองแดง ณ แหล่งแร่
บด/ย่อยสินแร่นิกเกิล ณ แหล่งแร่
บด/ย่อยสินแร่สังกะสี ณ แหล่งแร่

การท้าเหมืองสินแร่โลหะมีค่า






ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่เทลลูไรด์ (ทอง)
ทำเหมือง/ขุด/แต่งสินแร่โลหะมีคำ่
ทำเหมืองสินแร่โลหะมีค่ำ
บด/ย่อย/ล้ำงสินแร่เงิน
ร่อนแร่ทองคำ
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หมวดย่อย 08

การท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ

08101







ตัด/แต่งหินแกรนิตในลักษณะ
หยำบๆ ณ เหมืองหิน
ตัด/แต่งหินชนวนในลักษณะ
หยำบๆ ณ เหมืองหิน
ตัด/แต่งหินทรำยในลักษณะ
หยำบๆ ณ เหมืองหิน
ตัด/แต่งหินอ่อนในลักษณะ
หยำบๆ ณ เหมืองหิน
ทำเหมือง/บด/ย่อยหินแกบโบร
ทำเหมือง/บด/ย่อยหินแกรนิต

08102






ตัดหินปูน ณ เหมืองหิน
ทำเหมือง/บด/ย่อยครำบหินปูน
(travertine)
ทำเหมือง/บด/ย่อยควอร์ตไซต์
ทำเหมือง/บด/ย่อยชอล์ก
ทำเหมือง/บด/ย่อยโดโลไมต์

การท้าเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง











ทำเหมือง/บด/ย่อยหินชนวน
ทำเหมือง/บด/ย่อยหินชีสต์
ทำเหมือง/บด/ย่อยหินดินดำนดิบ
ทำเหมือง/บด/ย่อยหินไดออไรต์
ทำเหมือง/บด/ย่อยหินไดอะเบส
ทำเหมือง/บด/ย่อยหินทรำย
ทำเหมือง/บด/ย่อยหินไนส์
ทำเหมือง/บด/ย่อยหินบะซอลต์
ทำเหมือง/บด/ย่อยหินปูพืน
ทำเหมือง/บด/ย่อยหินอ่อน














ทำเหมือง/บด/ย่อยยิปซัม
ทำเหมือง/บด/ย่อยยิปซัมดิบ
ทำเหมือง/บด/ย่อยยิปไซต์
ทำเหมือง/บด/ย่อยแอนไฮไดรต์
ทำเหมือง/บด/ย่อยไฮดรัส
แคลเซียมซัลเฟต (ยิบซัม่ )

ท่ำทรำย
ทำเหมือง/ขุด/บด/ย่อย/ร่อนกรวดหยำบ
ทำเหมือง/ขุด/บด/ย่อย/ร่อนทรำย
ทำเหมือง/ขุด/บด/ย่อย/ร่อนทรำยแก้ว
ทำเหมือง/ขุด/บด/ย่อย/ร่อนทรำยควอร์ตดิบ
ทำเหมือง/ขุด/บด/ย่อย/ร่อนทรำยซิลิกำ
ทำเหมือง/ขุด/บด/ย่อย/ร่อนทรำยดิบ





ท่ำดิน
ทำเหมือง/ขุดโคลนเจำะ
ทำเหมือง/ขุดดินขำว (เคโอลิน)
ทำเหมือง/ขุดดินไชน่ำ

















ทำเหมือง/ระเบิด/บด/ย่อย/โม่หินปูน
ทำเหมือง/ระเบิด/บด/ ย่อยโดโลไมต์ดิบ
ทำเหมืองไลม์สโตนฟลักซ์
บริกำรระเบิดเหมืองหินปูน
โรงโม่หินปูน

การขุดกรวดและทราย








08104




ทำเหมือง/บด/ย่อยหินอ่อนโดโลมิติก
ทำเหมือง/บด/ย่อยหินอ่อนโอนิกซ์
ทำเหมือง/บด/ย่อยหินแอนดีไซต์
ทำเหมือง/โม่/บด/ย่อยหินเกล็ด
ทำเหมืองหินกำบ
ผลิตหินกำบในลักษณะหยำบๆ
ณ เหมืองหิน
โรงโม่หินเกล็ด

การท้าเหมืองหินปูน ยิปซัม ชอล์ก และโดโลไมต์

08103




ทำเหมือง/ขุด/บด/ย่อย/ร่อนทรำยอุตสำหกรรม
ทำเหมือง/ขุด/บด/ย่อย/ร่อนหินกรวด
ทำเหมือง/ขุด/บด/ย่อย/ร่อนหินกรวดมน
ทำเหมือง/บด/ย่อยซิลิกำ
บ่อดูดทรำย
รับดูดทรำย
รับเหมำขุดทรำย

การท้าเหมืองดิน

ทำเหมือง/ขุดดินทนไฟ
ทำเหมือง/ขุดดินฟลินต์
ทำเหมือง/ขุดดินสำหรับทำภำชนะหิน





ทำเหมือง/ขุดดินสำหรับปั้นอิฐทนไฟ
(fire clay)
ทำเหมือง/ขุดดินเหนียว
ทำเหมืองดินและแร่ที่ใช้ทำเซรำมิก
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การท้าเหมืองแร่ที่ใช้ท้าเคมีภัณฑ์และปุ๋ย

เก็บมูลนกและมูลค้ำงคำว
ทำเหมือง/ขุด/แต่งแร่กรีนแซนด์
ทำเหมือง/ขุด/แต่งแร่โซดำไฟ
ทำเหมือง/ขุด/บด/ย่อย/ร่อนโพแทส
ทำเหมือง/ขุด/บด/ย่อยมำร์ล (ดินร่วนที่ประกอบด้วยดิน
เหนียวกับแคลเซียมคำร์บอเนต)
ทำเหมือง/ขุด/บด/ย่อยแร่บอแรกซ์ดิบ
ทำเหมือง/ขุดเกลือกลอเบอร์
ทำเหมือง/ขุดเกลือโปแตสเซียมธรรมชำติ
ทำเหมือง/ขุดเกลือแมกนีเซียมซัลเฟตธรรมชำติ
ทำเหมือง/ขุดเซลิน (ยกเว้นเกลือทั่วไป)
ทำเหมือง/ขุดโซเดียมคำร์บอเนตธรรมชำติ
ทำเหมือง/ขุดดินเผำสีนำตำลที่ใช้ทำสีย้อม
ทำเหมือง/ขุดดินสี
ทำเหมือง/ขุดมูลค้ำงคำวหรือปุ๋ยขีนก
ทำเหมือง/ขุดแร่ฟอสเฟตธรรมชำติ
ทำเหมือง/บด/ย่อยมำร์ล
ทำเหมือง/บด/ย่อยแร่ซัลเฟอร์ดิบ
ทำเหมือง/บด/ย่อยแร่ซัลเฟอร์ธรรมชำติ
ทำเหมืองบดแร่บอแรกซ์ดิบ
ทำเหมืองโพแทส
ทำเหมืองโพรเพอร์ไทต์
ทำเหมืองไพโรไทต์
ทำเหมืองฟลูออสปำร์
ทำเหมืองแร่กำมะถัน
ทำเหมืองแร่เคอไนต์
ทำเหมืองแร่โคลมำไนต์
ทำเหมืองแร่ซลิ ิสไตต์
ทำเหมืองแร่โซเดียมซัลเฟต
ทำเหมืองแร่ที่ให้เม็ดสี

08920



คัดแยกพีต
ทำเหมือง/ขุด/สกัดพีต
































ทำเหมืองแร่โทรนำ
ทำเหมืองแร่แบเรียมคำร์บอเนตธรรมชำติ
ทำเหมืองแร่แบเรียมซัลเฟตธรรมชำติ
ทำเหมืองแร่แบไรต์
ทำเหมืองแร่โบรอน
ทำเหมืองแร่โบเรทธรรมชำติ
ทำเหมืองแร่ไพไรต์
ทำเหมืองแร่ฟลูออไรต์
ทำเหมืองแร่ฟลูออสปำร์
ทำเหมืองแร่มำร์คำไซต์
ทำเหมืองแร่มรู ิเอตของโพแทส
ทำเหมืองแร่แมกนีเซียมซัลเฟตธรรมชำติ
ทำเหมืองแร่ยูเลไซต์
ทำเหมืองแร่ลเิ ทียม
ทำเหมืองแร่ลิพโิ ดไลต์
ทำเหมืองแร่วิทไรต์
ทำเหมืองแร่สทรอนเซียม
ทำเหมืองแร่สปอดูมีน
ทำเหมืองแร่อลูไนต์
ทำเหมืองแร่ออร์พิเมนต์ (ใช้เป็นสีผง)
ทำเหมืองแร่อัมเบอร์ (ดินสีนำตำลอมแดงที่ประกอบด้วย
สำรประกอบออกไซด์ของเหลว ของเหล็ก และแมงกำนีส
ให้เป็นสีย้อม)
ทำเหมืองแร่อำร์เซนิก
ทำเหมืองแร่แอพำไทต์
ทำเหมืองแร่แอมบลิโกไนต์
ทำเหมืองสำรส้มธรรมชำติ
ทำเหมืองเอพโซไมต์
ทำเหมืองโอเคอร์ (ดินชนิดหนึ่งมีสว่ นผสมของออกไซด์
ของเหล็กและสำรอื่นๆ)

การขุดพีต

ทำเหมือง/ขุด/สกัดพีตแก้ว
บด/ย่อยพีต

08931




กระบวนกำรทำเกลือสินเธำว์ให้บริสุทธิ์ ณ เหมือง



อัดพีตให้เป็นก้อน

การท้าเหมืองเกลือสินเธาว์


ทำเหมือง/ต้มเกลือสินเธำว์
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กระบวนกำรทำเกลือสมุทรให้บริสทุ ธิ์ ณ เหมือง
ทำเหมือง/ทำนำเกลือสมุทร

08991









ทำเหมืองไดอะทอไมต์
ทำเหมืองทับทิม
ทำเหมืองบุษรำคัม
ทำเหมืองผลึกควอร์ต (บริสุทธิ์)
ทำเหมืองพลอย
ทำเหมืองเพชร
ทำเหมืองมรกต
ทำเหมืองแร่โกเมน

08999


























การท้าเหมืองเกลือสมุทร



ทำเหมืองแร่เกลือหิน (เพื่อให้ได้เกลือสินเธำว์)
นำเกลือจำกทะเลขึนมำกลั่นหรือทำให้ตกตะกอน

การท้าเหมืองแร่รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ








ทำเหมืองแร่คอรันดัม
ทำเหมืองแร่แซฟไฟร์
ทำเหมืองแร่เทอร์คอยซ์
ทำเหมืองแร่เพทำย
ทำเหมืองแร่โมรำ (แร่ควอร์ตที่มี
ผนึกขนำดเล็ก มีหลำยสี)
ทำเหมืองแร่ไมกำหรือกลีบหิน
ทำเหมืองแร่รตั นชำติ/กึ่งรัตนชำติ







ทำเหมืองแร่แอไพลต์ (หินอัคนี
สีอ่อนจำง มีแร่ควอร์ตเป็นหลัก)
ทำเหมืองแร่แอเมทิสต์ (แร่ควอร์ต มี
สีม่วงโปร่งใส)
ทำเหมืองหยก
ทำเหมืองหินมีค่ำ/กึ่งมีค่ำ
เหมืองนิล

การท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

ทำเหมือง/บด/ย่อยแร่เฟลดสปำร์
ทำเหมือง/บด/ย่อยหินไมกำชีสต์
ทำเหมืองทัลก์ (แร่ซิลเิ กตชนิดหนึง่ ใช้ประกอบกำรทำสี
เครื่องสำอำง เครื่องปั้นดินเผำและกระดำษ)
ทำเหมืองเปลือกหอย
ทำเหมืองผงขัดถูธรรมชำติ (ยกเว้น ทรำย)
ทำเหมืองฟลูเลอร์เอิร์ธ (ดินเหนียวดูดซึมใช้เป็นแป้งโรยที่
กรองและขจัดไขมันจำกสิ่งทอ)
ทำเหมืองแร่กรำฮำไนต์
ทำเหมืองแร่กิลโซไนต์
ทำเหมืองแร่แกรไฟต์
ทำเหมืองแร่ครอซิโดไลต์ (แร่ใยหินสีนำเงินชนิดหนึ่ง)
ทำเหมืองแร่คริสโซไทล์
ทำเหมืองแร่แคทลิไนต์
ทำเหมืองแร่แคลไซต์
ทำเหมืองแร่ไครโอไลต์ (หินนำแข็ง โซเดียมอะลูมิเนียมฟลูออไรด์)
ทำเหมืองแร่ซลิ ลิมำไนต์
ทำเหมืองแร่ไซยำไนต์
ทำเหมืองแร่โทแพช ที่ไม่ใช่อัญมณี
ทำเหมืองแร่บรูไซต์
ทำเหมืองแร่บิทูเมนธรรมชำติ
ทำเหมืองแร่พัมมิไซต์
ทำเหมืองแร่เพอร์ไรต์
ทำเหมืองแร่ไพโรไฟลไลต์
ทำเหมืองแร่เฟลด์สปำร์
ทำเหมืองแร่โฟลโกไฟต์
ทำเหมืองแร่ไฟไนต์



























ทำเหมืองแร่มสั โคไวต์หรือแร่กลีบหินขำว (แร่ไมกำชนิด
หนึ่งใช้เป็นฉนวนควำมร้อนและไฟฟ้ำและใช้ใน
อุตสำหกรรมกระดำษ ยำง สีทนไฟ)
ทำเหมืองแร่แมกนีไซด์
ทำเหมืองแร่และเหมืองหินเมียร์เฌม (แร่ซิลิเกตของ
แมกนีเซียมลักษณะเป็นก้อนสีขำวคล้ำยดินเหนียว ใช้ทำ
กล้องยำสูบ)
ทำเหมืองแร่เวอร์มิคูไลต์
ทำเหมืองแร่อำโมไซต์
ทำเหมืองแร่เอเมรี (กำกหรือผงแร่ที่ใช้เป็นผงกระดำษ
ทรำยหรือที่ลบั มีด)
ทำเหมืองแร่แอสเบสทอส (เยื่อหินทนไฟ)
ทำเหมืองแร่โอโซคีไรต์ (ไขพำรำฟินธรรมชำติ)
ทำเหมืองแร่โอลิวีน (ที่มิใช่อัญมณี)
ทำเหมืองวัทซิไลต์
ทำเหมืองเส้นใยคริสโซไทล์
ทำเหมืองหินซีไนท์
ทำเหมืองหินไซธ์
ทำเหมืองหินทรำยที่มีบิทมู ินัสผสมอยู่
ทำเหมืองหินเนฟิลีนไซอีไนต์
ทำเหมืองหินเพกมำไทต์ (เฟลด์สปำร์)
ทำเหมืองหินสเตียไทต์ (หินสบู่)
ทำเหมืองหินแอสเบสทอส
ทำเหมืองหินแอสฟัลต์
ทำเหมืองแอคติโนไลต์
ทำเหมืองแอสฟัลต์ตำมธรรมชำติ
ทำเหมืองไอซ์แลนด์สปำร์
โม่บดเส้นใยแอสเบสทอส
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กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการท้าเหมืองแร่

กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

บริกำรขุดเจำะก๊ำซ/นำมัน โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม
สัญญำจ้ำง
บริกำรขุดเจำะนำโคลนบริเวณบ่อแร่และหลุมใต้ดิน โดย
ได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรขุดเจำะนำมันนอกชำยฝั่ง โดยได้รับค่ำตอบแทน
หรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรขุดเจำะนำมันปิโตรเลียมดิบ โดยได้รับค่ำตอบแทน
หรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรขุดเจำะบ่อก๊ำซ/บ่อนำมัน โดยได้รับค่ำตอบแทน
หรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรคนงำนที่เป็นกรรมกรบ่อเจำะนำมัน
บริกำรควบคุมเพลิงไหม้บริเวณบ่อนำมัน/บ่อก๊ำซ
บริกำรเคลื่อนย้ำยนำมันแก๊สโซลีนที่ผ่ำนกำรแยก
สิ่งเจือปนออกจำกแหล่งผลิต
บริกำรเจำะทดสอบที่เกี่ยวข้องกับกำรขุดเจำะปิโตรเลียม
และก๊ำซ
บริกำรเจำะรูเพื่อวำงท่อกรุบ่อก๊ำซ/บ่อนำมัน
บริกำรชำระล้ำงทำควำมสะอำดบ่อก๊ำซ/บ่อนำมัน
บริกำรซ่อมแซมแท็งก์บรรจุก๊ำซ/นำมัน ณ แหล่งขุดเจำะ
บริกำรซ่อมแซมแท่นขุดเจำะบ่อนำมัน/บ่อก๊ำซ
บริกำรดึงท่อกรุบ่อก๊ำซ/บ่อนำมันออก
บริกำรดูแลรักษำบ่อก๊ำซ/บ่อนำมัน
บริกำรตรวจสอบท่อลำเลียงบริเวณบ่อนำมัน/บ่อก๊ำซ
บริกำรตัดท่อกรุบ่อก๊ำซ/บ่อนำมัน
บริกำรติดตังแท็งก์บริเวณบ่อนำมัน/บ่อก๊ำซ
บริกำรเติมซีเมนต์เพื่อยึดขอบบ่อก๊ำซ/บ่อนำมัน
บริกำรทำควำมสะอำดถังนำมันบริเวณบ่อนำมัน/บ่อก๊ำซ






















บริกำรทำควำมสะอำดบริเวณปำกบ่อก๊ำซ/บ่อนำมัน
บริกำรทำควำมสะอำดบ่อก๊ำซ/บ่อนำมัน
บริกำรนำของเหลวออกจำกบ่อก๊ำซ/บ่อนำมัน
บริกำรนำโคลนออกจำกบ่อก๊ำซ/บ่อนำมัน
บริกำรนำนำออกจำกบ่อนำมัน/บ่อก๊ำซ
บริกำรปิดและละทิงบ่อที่ไม่ใช้แล้ว
บริกำรเปลี่ยนสถำนะก๊ำซธรรมชำติให้เป็นของเหลวและ
เปลี่ยนกลับให้เป็นก๊ำซ เพื่อกำรขนส่ง ณ แหล่งผลิต
บริกำรผู้เชี่ยวชำญหรือช่ำงซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรที่
บริเวณบ่อนำมัน/บ่อก๊ำซ
บริกำรเพิ่มแรงดันให้ก๊ำซ (ก๊ำซธรรมชำติ) ณ แหล่งขุดเจำะ
บริกำรระบำย/สูบก๊ำซและนำมัน โดยได้รับค่ำตอบแทน
หรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรรือถอนเครื่องมือขุดเจำะนำมัน/ก๊ำซ
บริกำรรือถอนแท่นขุดเจำะบ่อนำมัน/บ่อก๊ำซ
บริกำรสร้ำงฐำนรำกของบ่อก๊ำซ/บ่อนำมัน
บริกำรสร้ำงแท่นขุดเจำะบ่อนำมัน/บ่อก๊ำซ
บริกำรสำรวจทำงธรณีวิทยำเพื่อหำแหล่งนำมัน/ก๊ำซ
ที่ดำเนินงำนตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรสำรวจบ่อก๊ำซ/บ่อนำมัน (ยกเว้น กำรวัดกำร
สั่นสะเทือนที่เกิดจำกแผ่นดินไหว)
บริกำรสำรวจแหล่งนำมัน/ก๊ำซ
บริกำรสุ่มตัวอย่ำงนำมันให้กับบริษัทนำมัน
บริกำรสูบนำมันจำกบ่อ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม
สัญญำจ้ำง
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์ขุดเจำะนำมัน/ก๊ำซ พร้อมผู้ควบคุม
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กิจกรรมที่สนับสนุนการท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ

บริกำรเก็บตัวอย่ำงแร่เพื่อกำรสำรวจ
บริกำรขุดเจำะถ่ำนหิน โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม
สัญญำจ้ำง
บริกำรขุดเจำะในเหมืองสินแร่เหล็ก โดยได้รับ
ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรขุดเจำะสำหรับทำเหมืองโลหะ/อโลหะ (ยกเว้น
เชือเพลิง) โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรขุดเจำะเหมืองถ่ำนหินบิทูมนิ ัส แอนทรำไซต์
และลิกไนต์ โดยได้รบั ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรขุดสำรวจเหมืองโลหะ/อโลหะ (ยกเว้นเชือเพลิง)
บริกำรเจำะทดสอบเพื่อทำเหมืองแร่/เหมืองหิน
บริกำรเจำะรูทดสอบเพื่อทำเหมืองแร่โลหะ/อโลหะ
(ยกเว้นเชือเพลิง)












บริกำรสนับสนุนกำรทำเหมืองทรำย
บริกำรสนับสนุนกำรทำเหมืองพีต
บริกำรสนับสนุนกำรทำเหมืองยิปซัม
บริกำรสนับสนุนกำรทำเหมืองหินปูน
บริกำรสำรวจทำงธรณีวิทยำเพื่อหำแหล่งแร่
ที่ดำเนินงำนตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรสำรวจแร่โลหะ/อโลหะ (ยกเว้นเชือเพลิง)
บริกำรสำรวจเหมืองแร่/เหมืองหิน
บริกำรสำรวจเหมืองแร่อโลหะ
บริกำรสำรวจเหมืองโลหะ
บริกำรสำรวจแหล่งแร่

หมวดใหญ่ C

การผลิต

41

หมวดย่อย 10
10111








ไขมัน/มันหมูไม่มเี นือติดที่ยังไม่
เจียว ที่เป็นผลพลอยได้จำกกำรฆ่ำ
โครงกระดูกวัว ที่เป็นผลพลอยได้
จำกโรงฆ่ำสัตว์
โครงแกะ ที่เป็นผลพลอยได้
จำกโรงฆ่ำสัตว์
โครงวัว ที่เป็นผลพลอยได้จำก
โรงฆ่ำสัตว์
โครงหมู ที่เป็นผลพลอยได้จำก
โรงฆ่ำสัตว์จำกโรงฆ่ำสัตว์
ฆ่ำและชำแหละควำย
ฆ่ำและชำแหละเนือควำย

10112









ชำแหละ/ตัดแต่งเนือควำย
ชำแหละ/ตัดแต่งเนือแพะ
ชำแหละ/ตัดแต่งเนือวัว
ชำแหละ/ตัดแต่งเนือสุนัข
ชำแหละ/ตัดแต่งเนือหมู
ชำแหละมันหมู
ชำแหละหัวหมู
ผลิตเนือกระต่ำยสด/แช่แข็ง/
บรรจุกล่อง

10120













ฆ่ำ/ชำแหละ/ตัดแต่งไก่เนือ
ฆ่ำ/ชำแหละ/ตัดแต่งไก่บ้ำน
ฆ่ำ/ชำแหละ/ตัดแต่งเนือไก่
ฆ่ำ/ชำแหละ/ตัดแต่งเนือไก่งวง
ฆ่ำ/ชำแหละ/ตัดแต่งเนือเป็ด
ฆ่ำ/ชำแหละ/ตัดแต่งเนือสัตว์ปีก
ฆ่ำ/ชำแหละ/ตัดแต่งเนือห่ำน
ชำแหละชินส่วนไก่
ผลิตไก่ชำแหละแช่แข็ง
ผลิตไก่สด/แช่แข็ง
ผลิตไก่สดชำแหละ
ผลิตไก่สับ













การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)

ฆ่ำและชำแหละเนือแพะ
ฆ่ำและชำแหละเนือวัว
ฆ่ำและชำแหละเนือหมู
ฆ่ำและชำแหละแพะ
ฆ่ำและชำแหละวัว
ฆ่ำและชำแหละหมู
ฆ่ำและตัดแต่งเนือกระต่ำย
ฆ่ำและตัดแต่งเนือสัตว์ล่ำขนำดเล็ก
ฆ่ำและตัดแต่งเนือสุกร
เชือดกระบือขำย
ซือหมูมำฆ่ำขำย










ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ ที่เป็น
ผลพลอยได้จำกโรงฆ่ำสัตว์
โรงฆ่ำวัว
โรงฆ่ำหมู
โรงเชือดวัว
โรงเชือดหมู
หนังวัวดิบ ที่เป็นผลพลอยได้
จำกโรงฆ่ำสัตว์
หนังสัตว์ที่ยังไม่ผ่ำนกำรแปรรูป
ที่เป็นผลพลอยได้จำกโรงฆ่ำสัตว์
หนังสัตว์และหนังดิบ ที่เป็นผล
พลอยได้จำกโรงฆ่ำสัตว์

การผลิตเนื้อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง









ผลิตเนือกระบือสด/แช่แข็ง/บรรจุกล่อง
ผลิตเนือแกะตัดแต่งแล้ว
ผลิตเนือโคสด/แช่แข็ง/บรรจุกล่อง
ผลิตเนือม้ำสด/แช่แข็ง/บรรจุกล่อง
ผลิตเนือลูกวัวตัดแต่งแล้ว
ผลิตเนือวัวสด/แช่แข็ง/บรรจุกล่อง
ผลิตเนือสัตว์ล่ำขนำดเล็กสด/แช่แข็ง/
บรรจุกล่อง
ผลิตเนือหมูตัดแต่งแล้ว











ผลิตเนือหมูสด/แช่แข็ง/บรรจุกล่อง
ผลิตหมูบดส่งตลำดสด
ผลิตหมูสับ
รับจ้ำงเผำขนหมู
รับชำแหละสุกร
รับบดหมู
รับล้ำงไส้หมู
รับเลำะหนังหมู
รับแล่เนือวัว

การฆ่าสัตว์ปีกและการผลิตเนื้อสัตว์ปกี สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง













ผลิตชินส่วนไก่สด
ผลิตตีนไก่ (เล็บมือนำง)
ผลิตเนือไก่งวงสด/แช่แข็ง/บรรจุกล่อง
ผลิตเนือไก่สด/แช่แข็ง/บรรจุกล่อง
ผลิตเนือไก่สดเสียบไม้
ผลิตเนือเป็ดสด/แช่แข็ง/บรรจุกล่อง
ผลิตเนือสัตว์ปีกสด/แช่แข็ง/บรรจุกล่อง
ผลิตเนือสัตว์ล่ำสดขนำดเล็กบรรจุกล่อง
ผลิตเนือห่ำนสด/แช่แข็ง/บรรจุกล่อง
ผลิตเป็ดชำแหละ
ผลิตเล็บมือนำง (ตีนไก่)
แยกชินส่วนไก่













รับขูดเนือไก่
รับซือไก่มำฆ่ำและชำแหละส่งโรงงำน
รับถอดกระดูกขำไก่
รับทำควำมสะอำดเครื่องในไก่
รับเลำะขำไก่
รับเลำะตีนไก่ (เอำกระดูกออก)
รับแล่เนือไก่
โรงฆ่ำ/เชือดไก่
โรงฆ่ำ/เชือดเป็ด
โรงฆ่ำสัตว์ปีก
โรงเลำะเนือไก่สด
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เก็บถนอมเนือสัตว์ โดยกำรแช่
นำเกลือ ทำให้แห้ง ใส่เกลือ
ดองเค็มเนือสัตว์
ผลิตตุ๊กแกตำกแห้ง
ผลิตเนือไก่แดดเดียว

10132










การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกที่ท้าให้แห้ง ท้าเค็ม หรือรมควัน




ผลิตไก่จ๊อ
ผลิตไก่ยอ
ผลิตจิ๊นส้มหมู
ผลิตซำลำมิ
ผลิตโบโลน่ำ
ผลิตลูกชินไก่
ผลิตลูกชินเนือวัว
ผลิตลูกชินหมู
ผลิตลูกรอก























ผลิตกบบรรจุกระป๋อง
ผลิตคอร์นบีฟกระป๋อง
ผลิตเนือไก่งวงบรรจุกระป๋อง

10134




ผลิตเนือเค็มตำกแห้ง
ผลิตเนือแดดเดียว
ผลิตเนือวัวแดดเดียว
ผลิตเนือวัวแห้ง
ผลิตเนือหมูแดดเดียว






ผลิตเบคอน
ผลิตหมูเค็ม
ผลิตหมูแฮม
ผลิตแฮม

การผลิตไส้กรอก ลูกชิ้น และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกัน ที่ท้าจากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก

10133




เจียวนำมันไก่ขำย
เจียวนำมันหมูขำย
เจียวและกลั่นนำมันจำกไขมันหมู
และไขมันสัตว์อื่นๆ ที่บริโภคได้
ผลิต/ต้มก้อนเลือดไก่
ผลิต/ต้มก้อนเลือดหมู
ผลิต/ต้มเลือดหมูขำยส่ง
ผลิตกำกหมู
ผลิตไขมันจำกสัตว์และสัตว์ปีกที่
รับประทำนได้

ผลิตส้มเนือ
ผลิตส้มหมู
ผลิตไส้กรอกไก่
ผลิตไส้กรอกแดงรมควัน (โบโลน่ำ)
ผลิตไส้กรอกเนือ
ผลิตไส้กรอกเยอรมัน
ผลิตไส้กรอกหมู
ผลิตไส้กรอกอีสำน
ผลิตไส้อั่ว











ผลิตหม่ำเนือ
ผลิตหม่ำหมู
ผลิตหมูยอ
ผลิตหอยจ๊อ
ผลิตแหนมไก่
ผลิตแหนมเนือ
ผลิตแหนมหมู
ผลิตฮอตดอกหมู/ไก่/เนือ
โรงงำนผลิตกุนเชียง

การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง




ผลิตเนือไก่สดบรรจุกระป๋อง
ผลิตเนือเป็ดบรรจุกระป๋อง
ผลิตเนือสัตว์บรรจุกระป๋อง




ผลิตเนือสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง
ผลิตเนือห่ำนบรรจุกระป๋อง

การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก










ผลิตไขมันหมู
ผลิตนำปลำจำกหนังสัตว์หมักเกลือ
ผลิตนำมันทีร่ ับประทำนได้ ที่เป็น
ผลพลอยได้จำกโรงฆ่ำสัตว์
ผลิตนำมันหมู
ผลิตรังนกกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตรังนกสดพร้อมปรุง
ผลิตรังนกแห้ง
ผลิตหนังกระบือตำกแห้ง
ผลิตหนังเค็ม









ผลิตหนังวัวตำกแห้ง
ผลิตหนังวัวหมักเกลือ
ผลิตหนังสัตว์แช่นำเกลือ
ผลิตหนังสัตว์ตำกแห้ง
ผลิตหนังสัตว์อำบนำยำ
โรงต้มเลือดหมู
สกัดไขมันและนำมันหมู
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ต้มไก่ขำยส่งในตลำด
ต้มเป็ดขำยส่งในตลำด
ผลิตไก่ตม้
ผลิตไก่ตม้ นำปลำ
ผลิตไก่ปิ้ง
ผลิตไก่ย่ำงยำกิโทริ
ผลิตไก่อบ
ผลิตไก่อบนำผึง
ผลิตขนมจีบหมู
ผลิตขำหมู
ผลิตแคบไก่อบไวน์ส่งตำมร้ำน
ผลิตแคบควำย
ผลิตแคบเนือ
ผลิตแคบหมูทอด

10211




























ผลิตแคบหมูไร้มัน
ผลิตเนือไก่ปรุงรสส่งออก
ผลิตเนือไก่ห่อสำหร่ำยทอด
ผลิตเนือทุบ
ผลิตเนือเบอร์เกอร์
ผลิตเนือสวรรค์
ผลิตเนือสัตว์คลุกแป้ง
ผลิตเนือหมูสวรรค์
ผลิตเป็ดต้ม
ผลิตเป็ดพะโล้เพื่อขำยส่ง
ผลิตสเต็กไก่
ผลิตหนังหมู
ผลิตหนังหมูทอดกรอบ
ผลิตหมูแดงหมักไวน์








ผลิตกระเพำะปลำ (ดิบ)
ผลิตไข่ปลำ
ผลิตเนือปลำตัดเป็นชินๆ
ผลิตเนือปลำแบบฟิลเล
ผลิตเนือปลำแปรรูป
ผลิตปลำกะตักแช่แข็ง



















ผลิตหมูตม้
ผลิตหมูทอด
ผลิตหมูทุบ
ผลิตหมูแผ่น
ผลิตหมูฝอย
ผลิตหมูพะโล้
ผลิตหมูสวรรค์
ผลิตหมูสะเต๊ะ
ผลิตหมูเส้น
ผลิตหมูหย็อง
ผลิตหมูหวำน
ผลิตหมูอบ
ผลิตหัวหมูพะโล้








ผลิตปลำเกล็ดแช่แข็ง
ผลิตปลำแช่แข็ง
ผลิตปลำทะเลแช่แข็ง
ผลิตปลำสดทังตัวเยือกแข็ง
ผลิตปลำสดแล่เยือกแข็ง
ล้งปลำ

การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้า (ยกเว้นปลา) สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง

บริกำร/รับจ้ำงแกะกุ้ง
บริกำร/รับจ้ำงแกะปู
บริกำร/รับจ้ำงแกะหอยนำงรม
บริกำร/รับจ้ำงป่นก้ำมปู
บริกำร/รับจ้ำงแปรรูปเนือปู
บริกำร/รับจ้ำงลอกปลำหมึก








บริกำร/รับจ้ำงล้ำงขีปลำหมึก
บริกำร/รับจ้ำงแล่เนือปลำหมึก
ผลิตกุ้งกุลำดำแช่แข็ง
ผลิตกุ้งแช่แข็ง/เยือกแข็ง
ผลิตเนือปูแกะ
ผลิตเนือปูแช่แข็ง
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การผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง

บริกำร/รับจ้ำงชำแหละปลำ
บริกำร/รับจ้ำงชำแหละและแล่เนือปลำ
บริกำร/รับจ้ำงแปรรูปเนือปลำ
บริกำร/รับจ้ำงแล่เนือปลำฉลำม
บริกำร/รับจ้ำงแล่เนือปลำทูน่ำ
บริกำร/รับจ้ำงแล่ปลำ

10212


การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก







ผลิตปลำหมึกแช่แข็ง/เยือกแข็ง
ผลิตปลำหมึกสด
ผลิตหอยแมลงภู่สด
โรงงำนแกะกุ้ง
โรงงำนผลิตปลำหมึกแช่แข็ง

การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง

ผลิตไข่ปลำบรรจุกระป๋อง/บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปิดสนิทอื่นๆ
ผลิตปลำคำร์เวียกระป๋อง/บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปิดสนิทอื่นๆ
ผลิตปลำเค็มแช่นำมันบรรจุกระป๋อง/บรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทอื่นๆ
ผลิตปลำซำร์ดีนในซอสมะเขือเทศบรรจุกระป๋อง/บรรจุ
ภัณฑ์ที่ปดิ สนิทอื่นๆ
ผลิตปลำทูน่ำกระป๋อง/บรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทอื่นๆ








ผลิตปลำทูน่ำในนำเกลือบรรจุกระป๋อง/บรรจุภัณฑ์ทปี่ ิดสนิทอื่นๆ
ผลิตปลำทูน่ำในนำมันบรรจุกระป๋อง/บรรจุภัณฑ์ที่ปดิ สนิทอื่นๆ
ผลิตปลำบรรจุกระป๋อง
ผลิตปลำแมคเคอเรลกระป๋อง/บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปิดสนิทอื่นๆ
โรงงำนปลำแซลมอนบรรจุกระป๋อง/บรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทอื่นๆ
โรงงำนผลิตปลำกระป๋อง/บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปิดสนิทอื่นๆ
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ผลิตกุ้งกระป๋อง/บรรจุภัณฑ์ที่ปดิ สนิทอื่นๆ
ผลิตเนือปูในนำเกลือบรรจุกระป๋อง/บรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทอื่นๆ
ผลิตเนือปูบรรจุกระป๋อง/บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปิดสนิทอื่นๆ
ผลิตปลำหมึกกระป๋อง/บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปิดสนิทอื่นๆ
ผลิตปูอัดกระป๋อง/บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปดิ สนิทอื่นๆ
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ผลิตหอยลำยกระป๋อง/บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปิดสนิทอื่นๆ
ผลิตหอยลำยในนำเกลือบรรจุกระป๋อง/บรรจุภัณฑ์ที่ปดิ
สนิทอื่นๆ
โรงงำนปลำหมึกแห้งกระป๋อง/บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปิดสนิทอื่นๆ
โรงงำนล็อบสเตอร์กระป๋อง/บรรจุภัณฑ์ที่ปดิ สนิทอื่นๆ

การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ท้าให้แห้ง รมควัน ท้าเค็ม แช่เกลือหรือน้้าส้มสายชู

เก็บถนอมสัตว์นำ โดยกำรผลิตให้แห้ง ดองเกลือ ทำเค็ม
และรมควัน
บริกำร/รับจ้ำงบดหมึกแห้ง
บริกำร/รับจ้ำงรมควันปลำ
ปลำเกลือ
ผลิตกระเพำะปลำแห้ง
ผลิตกังแช่นำเกลือ (ยกเว้นบรรจุกระป๋อง)
ผลิตกังแช่นำปลำ (ยกเว้นบรรจุกระป๋อง)
ผลิตกังแช่นำมัน (ยกเว้นบรรจุกระป๋อง)
ผลิตกุ้งแช่นำเกลือ (ยกเว้นบรรจุกระป๋อง)
ผลิตกุ้งแช่นำปลำ (ยกเว้นบรรจุกระป๋อง)
ผลิตกุ้งแช่นำมัน (ยกเว้นบรรจุกระป๋อง)
ผลิตกุ้งแห้ง
ผลิตปลำกระเบนตำกแห้ง
ผลิตปลำกะตักตำกแห้ง/อบแห้ง
ผลิตปลำเค็ม
ผลิตปลำเค็มแช่นำมัน (ยกเว้นบรรจุกระป๋อง)
ผลิตปลำจิงจังตำกแห้ง
ผลิตปลำแช่นำเกลือ (ยกเว้นบรรจุกระป๋อง)
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การผลิตสัตว์น้า (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋อง

กุนเชียงปลำ
บริกำร/รับจ้ำงแล่เนือปลำส่ง
โรงงำนทำลูกชิน
ผลิตเกี๊ยวปลำ
ผลิตซูริมิแช่แข็ง
ผลิตเนือกุ้งบด
ผลิตเนือปลำขูด




















ผลิตปลำแช่นำปลำ (ยกเว้นบรรจุกระป๋อง)
ผลิตปลำแช่นำมัน (ยกเว้นบรรจุกระป๋อง)
ผลิตปลำแดดเดียว
ผลิตปลำตัวเล็กตำกแห้ง
ผลิตปลำตำกแห้ง/อบแห้ง
ผลิตปลำนิลแดดเดียว
ผลิตปลำสลิดตำกแห้ง
ผลิตปลำหมึกตำกแห้ง
ผลิตปลำหมึกแว่นแห้ง
ผลิตปูเค็ม/ปูดอง
ผลิตแมงกะพรุนดอง
ผลิตหมึกกะตอยแห้ง
ผลิตหอยกะพงตำกแห้ง
ผลิตหอยดอง
ผลิตหอยตำกแห้ง/อบแห้ง
ผลิตหูฉลำมตำกแห้ง
ผลิตอำหำรทะเลอบแห้ง
โรงงำนผลิตกุ้งแห้ง

การผลิตไส้กรอก ลูกชิ้น และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกัน ที่ท้าจากสัตว์น้า








ผลิตเนือปลำบด
ผลิตเนือปลำบดแช่แข็ง
ผลิตเนือปูบด
ผลิตปลำยอ
ผลิตปลำเส้น
ผลิตปูอัด
ผลิตปูอัดแช่แข็ง







ผลิตลูกชินกุ้ง
ผลิตลูกชินปลำกรำย
ผลิตลูกชินปู
ผลิตไส้กรอกปลำ
ผลิตแหนมปลำ
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การผลิตน้้าปลาและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าที่ได้จากการหมัก

ผลิตกะปิ
ผลิตกุ้งจ่อม
ผลิตไตปลำ
ผลิตนำบูดู
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ผลิตปลำจ่อม
ผลิตปลำเจ่ำ
ผลิตปลำร้ำ
ผลิตปลำร้ำหมัก
















ผลิตสำหร่ำยทอด
ผลิตสำหร่ำยทะเล (เช่น dulse)

เกล็ดปลำตำกแห้ง
ต้มขีหมึก
ปลำหมึกต้ม
ปลำหวำน
ผลิต/อบปลำกรอบ
ผลิตกุ้งชุบแป้งทอด
ผลิตกุ้งม้วน
ผลิตขนมจีบกุ้ง/ปู
ผลิตทอดมันกุ้ง (ยังไม่ทอด)
ผลิตทอดมันปลำ (ยังไม่ทอด)
ผลิตปลำกรอบทรงเครื่อง
ผลิตปลำกรอบสำมรส
ผลิตปลำกะตักสำมรส












ผลิตกระเทียมสดแช่เย็น
ผลิตกล้วยหอมสดแช่เย็น
ผลิตข้ำวโพดฝักอ่อนสดแช่เย็น
ผลิตข้ำวโพดหวำนแช่แข็ง
ผลิตสะเดำแช่แข็ง
ผลิตทุเรียนแช่เย็น

การแปรรูปสาหร่าย

ผลิตสำหร่ำยทะเลสำเร็จรูป
ผลิตสำหร่ำยปรุงรส



ผลิตสำหร่ำยอบแห้ง

การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูปอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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โรงงำนผลิตปลำป่นที่นำไปใช้เป็นอำหำรสัตว์
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ผลิตปลำส้ม
ผลิตปลำหม่ำ
โรงงำนผลิต/หมักปลำร้ำ
โรงงำนผลิตนำปลำ

การผลิตปลาป่นส้าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์
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ผลิตปลำแก้วสำมรส
ผลิตปลำจิงจังทรงเครื่อง
ผลิตปลำจิงจังอบกรอบ
ผลิตปลำชุบขนมปังป่น
ผลิตปลำทูเข่ง
ผลิตปลำทูน่ำสวรรค์
ผลิตปลำร้ำตำกแห้ง
ผลิตปลำร้ำทรงเครื่อง
ผลิตปลำร้ำอบ
ผลิตปลำสวรรค์
ผลิตปลำเส้นปรุงรส
ผลิตปลำหมึกย่ำงสำเร็จรูป
ผลิตปลำหมึกสำมรส













ผลิตปลำหมึกแห้งปรุงรส
ผลิตปลำหยอง
ผลิตปลำแห้งป่นสำหรับบริโภค
ผลิตปลำอัดเม็ด
ผลิตปอเปี๊ยะกุ้งแช่แข็ง
ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์นำแปรรูปอื่นๆ
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตฮะเก๋ำกุ้ง
โรงงำนผลิตกุ้งชุบแป้งทอด
โรงงำนผลิตปลำทูนึ่ง
โรงงำนผลิตปลำป่นสำหรับมนุษย์บริโภค
โรงงำนผลิตปลำหวำน

การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง
ผลิตผักและผลไม้แช่แข็ง
ผลิตผักและผลไม้แช่เย็น
ผลิตผักสดแช่แข็ง
ผลิตพืชตระกูลถั่วแช่แข็ง
ผลิตมะม่วงแช่เย็น
ผลิตลำไยแช่เย็น







ผลิตสตอเบอร์รสี่ ดแช่แข็ง
ผลิตสับปะรดเยือกแข็ง
ผลิตเสำวรสแช่แข็ง
ผลิตหน่อไม้ฝรั่งสดแช่เย็น
ผลิตหัวหอมแช่เย็น
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ผลิตข้ำวโพดบรรจุกระป๋อง
ผลิตข้ำวโพดฝักอ่อนในภำชนะบรรจุ
ผลิตแครอทบรรจุกระป๋อง
ผลิตเงำะกระป๋อง
ผลิตเงำะสอดไส้สัปปะรดใน
ภำชนะบรรจุ
ผลิตถั่วลันเตำกระป๋อง
ผลิตผลไม้ในนำเชื่อมบรรจุกระป๋อง
ผลิตผักกำดดองในภำชนะบรรจุ
ผลิตผักดองกระป๋อง/บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ปิดสนิทอื่นๆ

การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง
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ผลิตเครื่องดืม่ นำผลไม้แท้
ผลิตเครื่องดืม่ นำส้มแขก
ผลิตไซเดอร์ ชนิดไม่มีแอลกอฮอล์
ผลิตนำแครอท
ผลิตนำตำลสดบรรจุขวด
ผลิตนำผลไม้กระป๋อง
ผลิตนำผลไม้แท้ 100% บรรจุ
กระป๋อง/ขวด
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ผลิตผักดองผสมบรรจุกระป๋อง/
บรรจุภัณฑ์ที่ปดิ สนิทอื่นๆ
ผลิตผักบรรจุกระป๋อง/บรรจุ
ภัณฑ์ที่ปดิ สนิทอื่นๆ
ผลิตมะเขือเทศอัดกระป๋อง/ใน
ภำชนะบรรจุ
ผลิตมะม่วงในนำเชื่อมบรรจุกระป๋อง
ผลิตมะรุมบรรจุกระป๋อง
ผลิตลำไยในนำเชื่อมบรรจุกระป๋อง
ผลิตลินจี่ในนำเชื่อมบรรจุกระป๋อง
ผลิตลูกตำลกระป๋อง
ผลิตลูกเบอร์รี่บรรจุกระป๋อง













ผลิตว่ำนหำงจระเข้กระป๋อง
ผลิตหน่อไม้ฝรั่งกระป๋อง
ผลิตหน่อไม้อดั กระป๋อง/ใน
ภำชนะบรรจุ
ผลิตหน่อไม้อดั ปี๊บ
ผลิตหัวบีทบรรจุกระป๋อง
ผลิตเห็ดฟำงบรรจุกระป๋อง
ผลิตแห้วกระป๋อง
ผลิตอำทิโชคบรรจุกระป๋อง
ผลิตแอสพำรำกัสบรรจุกระป๋อง
โรงงำนแปรรูปผักผลไม้กระป๋อง
โรงงำนผลิตสับปะรดกระป๋อง

การผลิตน้้าผลไม้และน้้าผัก
ผลิตนำผลไม้และนำผักชนิดเข้มข้น
ผลิตนำผลไม้เสำวรสแครอท
ผลิตนำผักบรรจุกระป๋อง/ขวด
ผลิตนำผักและนำผลไม้สด
ผลิตนำฝรั่ง
ผลิตนำพุทรำ
ผลิตนำมะนำวสดบรรจุขวด
ผลิตนำมะพร้ำวแช่เย็น










ผลิตนำมะพร้ำวอ่อน
ผลิตนำลูกยอ
ผลิตนำว่ำนหำงจระเข้
ผลิตนำส้มแขก
ผลิตนำส้มคันบรรจุขวด/กระป๋อง/ถุง
ผลิตนำเสำวรส
ผลิตนำอ้อย
ผลิตนำแอปเปิลสด

การถนอมผลไม้และผัก โดยท้าให้แห้ง ท้าเค็ม แช่ในน้้ามันหรือน้้าส้มสายชู

บริกำรขจัดควำมชืนออกจำกผักและผลไม้
บริกำรขจัดนำออกจำกผักและผลไม้
ผลิตกระท้อนดอง
ผลิตกระเทียมดอง
ผลิตกล้วยตำก
ผลิตกล้วยตำกแผ่น
ผลิตกล้วยอบนำผึง
ผลิตกล้วยอบม้วน
ผลิตขมินชันแห้ง
ผลิตขิงดองเกลือ
ผลิตขิงแห้ง
ผลิตไชโป๊หวำน/ไชโป๊เค็ม
ผลิตดอกเก๊กฮวยแห้ง
ผลิตตังฉ่ำย
ผลิตแตงกวำดอง















ผลิตเนือหัวบีทตำกแห้ง
ผลิตบ๊วยเค็ม
ผลิตผักดอง (ยกเว้นบรรจุกระป๋อง/
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปิดสนิทอื่นๆ)
ผลิตผักดองเค็ม
ผลิตพริกแห้ง
ผลิตมะกอกดอง
ผลิตมะกอกแห้ง
ผลิตมะขำมดอง
ผลิตมะดันดอง
ผลิตมะนำวดอง
ผลิตมะปรำงดอง
ผลิตมะม่วงดอง
ผลิตมะยมดอง















ผลิตเมี่ยง (ได้จำกกำรหมักบ่ม
ใบเมี่ยง)
ผลิตลูกท้อดอง
ผลิตหน่อไม้ดอง
ผลิตหมำกตำกแห้ง
ผลิตหัวไชโป๊ดอง
ผลิตแอปเปิลแห้ง
โรงงำนต้มหน่อไม้
โรงงำนแปรรูป/อบกระเทียม
โรงงำนผลิตผลไม้อบแห้ง
โรงงำนผลิตผักกำดดอง
โรงงำนผลิตผักอบแห้ง
โรงงำนผลิตลำไยอบแห้ง
โรงงำนอบแห้งพืชไร่
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ทำเฉำก๊วยก้อน
ผลิตกระท้อนหยีกวน
ผลิตกล้วยกวน
ผลิตขนมมันกวน
ผลิตทุเรียนกวน
ผลิตผลไม้กวน
ผลิตผักกวน
ผลิตเผือกกวน
ผลิตพุทรำกวน

การผลิตแยม มาร์มาเลด และเยลลี










10306



ผลิตขนมขบเคียวจำกมันฝรั่ง
ผลิตแป้ง/แป้งหยำบจำกมันฝรั่ง

10307










บริกำร/รับจ้ำงคั่วถั่วลิสง
บริกำร/รับจ้ำงต้มถั่วลิสง
ผลิตเกำลัดอบ
ผลิตขนมตุ๊บตั๊บ
ผลิตขนมถั่วกวน
ผลิตขนมถั่วแผ่นจำกถั่วลิสงและแป้ง
ผลิตขนมถั่วอัด
ผลิตถั่งลิสงทอดกรอบ
ผลิตถั่วกรอบ

10309















กล้วยสอดไส้มะขำมกวน
เจียวหอมแดง
ทำมะขำมเปียก
บริกำร/รับจ้ำงขูดมะพร้ำว
บริกำร/รับจ้ำงคว้ำนผลไม้
บริกำร/รับจ้ำงซอยขิง
บริกำร/รับจ้ำงปอกมะพร้ำวขูด
บริกำร/รับจ้ำงปอกมะม่วงส่งโรงงำน
บริกำร/รับจ้ำงปอกมะละกอส่งโรงงำน
บริกำร/รับจ้ำงปอกลูกตำลสด
บริกำร/รับจ้ำงปอกสับปะรดส่งโรงงำน
บริกำร/รับจ้ำงหั่นมะพร้ำว
แปรรูปเต้ำเจียวจำกถั่วเหลือง
ผลิตกระเทียมเจียว




ผลิตพุทรำแผ่น
ผลิตมะขำมกวน
ผลิตมะม่วงกวน
ผลิตมะยมกวน
ผลิตมะยมหยีกวน
ผลิตมำร์มำเลด
ผลิตแยมกล้วยหอม
ผลิตแยมถั่วแดง
ผลิตแยมเปลือกส้ม










ผลิตแยมผลไม้
ผลิตแยมผิวส้ม
ผลิตแยมและเยลลี่จำกผลไม้
(วุ้นที่เกิดจำกผลไม้กวน)
ผลิตแยมสตอเบอร์รี่
ผลิตแยมสับปะรด
ผลิตลูกหยีกวน
ผลิตส้มโอกวน
ผลิตสับปะรดกวน

การแปรรูปและการถนอมมันฝรั่ง
ผลิตเฟรนฟรำยด์แช่แข็ง
ผลิตมันบดทีส่ กัดนำออกแล้ว




ผลิตมันฝรั่งแช่แข็งที่ปรุงแล้ว
ผลิตมันฝรั่งทอดแผ่นบำง

การผลิตผลิตภัณฑ์จากผลไม้เปลือกแข็ง (นัท)










ผลิตถั่วกวน
ผลิตถั่วเค็ม
ผลิตถั่วบรรจุกระป๋อง
ผลิตถั่วปรุงรส
ผลิตถั่วแผ่น
ผลิตถั่วโรยเกลือ
ผลิตถั่วลิสงคั่ว
ผลิตถั่วลิสงทอด
ผลิตถั่วลิสงป่น











ผลิตถั่วแห้งบรรจุกระป๋อง
ผลิตถั่วอบเกลือ
ผลิตถั่วอบเนย
ผลิตถั่วอบสมุนไพร
ผลิตผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) อบ
ผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์อบเกลือ
ผลิตอัลมอนด์แผ่น
โรงงำนอบถั่วลิสง
โรงงำนอบเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์

การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธอี ื่นๆ















ผลิตกล้วยกรอบแก้ว
ผลิตกล้วยกรอบคลุกงำ
ผลิตกล้วยอบชำววัง
ผลิตกล้วยอบเนย
ผลิตกะทิคัน
ผลิตกะทิบรรจุกระป๋อง
ผลิตกะทิผง
ผลิตกะทิสำเร็จรูป
ผลิตกะทิอัดกระป๋อง
ผลิตขนมกล้วยอบ
ผลิตขนุนทอด
ผลิตขนุนทอดกรอบ
ผลิตเต้ำหู้
ผลิตเต้ำหู้ก้อน
















ผลิตเต้ำหู้ขำว
ผลิตเต้ำหู้ถั่วเหลือง
ผลิตเต้ำหู้แผ่น
ผลิตเต้ำหูย้ ี
ผลิตเต้ำหูห้ ลอด
ผลิตเต้ำหูเ้ หลือง
ผลิตถั่วเน่ำ
ผลิตถั่วเน่ำแผ่น
ผลิตถั่วในซอสมะเขือเทศ
ผลิตทุเรียนทอด
ผลิตเนือมะพร้ำวอบแห้ง
ผลิตแป้งจำกผลไม้
ผลิตโปรตีนเกษตร
ผลิตโปรตีนเข้มข้นจำกถั่วเหลือง
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ผลิตเผือกอบเนย
ผลิตฟองเต้ำหู้
ผลิตมะขำมคลุก
ผลิตมะขำมคลุกบ๊วย
ผลิตมะพร้ำวขูด
ผลิตมะพร้ำวคั่ว
ผลิตมะพร้ำวต้ม
ผลิตมะพร้ำวรมควัน
ผลิตมะพร้ำวหั่น

ผลิตมะพร้ำวอบแห้ง
ผลิตมะพร้ำวอ่อนเผำ
ผลิตมันอบเนย
ผลิตเมล็ดแตงโมอบ
ผลิตเมล็ดแตงโมอบเกลือ
ผลิตเมล็ดทำนตะวันกระเทำะเปลือก
ผลิตเมล็ดทำนตะวันอบแห้ง
ผลิตเมล็ดฟักทองอบ
ผลิตวำซำบิ











10411





กำกถั่วเหลืองที่ได้จำกกำรผลิตนำมันถั่วเหลือง
บริกำร/รับจ้ำงขจัดกลิ่นหืนจำกนำมันถั่วเหลือง
บริกำร/รับจ้ำงแยกโปรตีนออกจำกถั่วเหลือง
ผลิตนำมันถั่วเหลืองดิบ








กลั่นนำมันรำข้ำวให้บริสุทธิ์
กำกรำข้ำวที่ได้จำกกำรผลิตนำมันรำข้ำว








กำกข้ำวโพดที่ได้จำกกำรผลิตนำมันข้ำวโพด
ผลิตนำมันจำกกำกข้ำวโพด
ผลิตนำมันจำกข้ำวโพดที่ยังไม่ผ่ำนกรรมวิธี จำกกำรโม่-สี
เวทคอร์น

10414


กำกมะพร้ำวที่ได้จำกกำรผลิต
นำมันมะพร้ำว




10419







ผลิตนำมันโคลซำ
ผลิตนำมันงำ
ผลิตนำมันจำกนัท
ผลิตนำมันโจโจบำ
ผลิตนำมันดอกคำฝอย
ผลิตนำมันดอกทำนตะวัน







ผลิตนำมันถั่วเหลืองสำหรับอุตสำหกรรมเรซิน สี และวำร์นิช
ผลิตเลคซิตินจำกถั่วเหลืองที่ทำจำกโรงงำนโม่บด
โรงงำนผลิตนำมันถั่วเหลืองสำหรับบริโภค

การผลิตน้้ามันร้าข้าว


10413



ผลิตสลัดผักสด
ผลิตสำรสกัดจำกผลไม้ (ยกเว้นกำแฟ)
ผลิตหอมเจียว
แผงลอยขำยปลีกมะพร้ำวขูด
รับจ้ำงแกะมะขำม
รับซือมะพร้ำวมำปอกเปลือกแล้วขำยส่ง
เสียบหมำก

การผลิตน้้ามันถั่วเหลือง


10412



ผลิตนำมันรำข้ำว
ผลิตนำมันรำข้ำวดิบโดยวิธีกลั่นเย็นหรือกดทับ

การผลิตน้้ามันข้าวโพด



ผลิตนำมันที่รับประทำนได้ จำกกำรโม่-สีเวทคอร์น
ผลิตนำมันสำหรับประกอบอำหำรจำกกำรโม่-สีเวทคอร์น

การผลิตน้้ามันมะพร้าว

ผลิตนำมันมะพร้ำวดิบ
โรงกลั่นนำมันมะพร้ำว




โรงงำนผลิตนำมันมะพร้ำว
สกัดนำมันมะพร้ำว

การผลิตน้้ามันพืชอื่นๆ (ยกเว้นน้้ามันปาล์ม)







ผลิตนำมันถั่วลิสงสำหรับบริโภค
ผลิตนำมันที่ได้จำกกำรบดเมล็ดปอและเมล็ดป่ำน
ผลิตนำมันมะกอก
ผลิตนำมันมัสตำร์ด
ผลิตนำมันเมล็ดทำนตะวัน
ผลิตนำมันเมล็ดนุ่น
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ผลิตนำมันเมล็ดฝ้ำย
ผลิตนำมันเมล็ดฝ้ำยสำหรับบริโภค
ผลิตนำมันเรป
ผลิตนำมันละหุ่งสำหรับอุตสำหกรรมเรซิน สี และวำร์นิช

10420



ผลิต/สกัดไขมันและนำมันจำก
สัตว์ชนิดรับประทำนไม่ได้

10499





















ผลิต/สกัดนำมันปำล์มดิบ
ผลิตนำมันปำล์มและกำกปำล์ม

การผลิตน้้ามันและไขมันจากสัตว์
ผลิตขีผึง
ผลิตไขปลำวำฬ



ผลิตไขผึง

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากน้้ามันพืช ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น



ผลิตแป้งถั่วเหลือง
ผลิตเมลอง (melange)

การผลิตนมสด นมพาสเจอไรส์ นมสเตอริไลส์ นมโฮโมจีไนส์ และ/หรือยูเอชที

กระบวนกำรผลิตนม (เช่น กำรบรรจุขวด กำรฆ่ำเชือโรค
ด้วยวิธีโฮโมจีไนส์ พำสเจอไรส์ กำรเติมวิตำมิน)
ผลิตเครื่องดืม่ ที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก
ผลิตเครื่องดืม่ สำเร็จรูปรสช็อกโกแลตที่มีนมเป็น
ส่วนประกอบหลัก
ผลิตนม UHT
ผลิตนมช็อกโกแลต
ผลิตนมแช่แข็ง

10502




ผลิตนำมันลินซีดและกำกจำกเมล็ดต้นแฟลกซ์
ผลิตนำมันและกำกผลละหุ่งที่ทำจำกโรงงำนโม่บด
ผลิตนำมันวอลนัท (ยกเว้น ที่ใช้เป็นวัสดุของจิตรกร)
ผลิตเลคซิตินจำกเมล็ดฝ้ำยที่ทำจำกโรงงำนโม่บด

การผลิตน้้ามันปาล์ม

ผลิตเนยขำว (shortening)
ผลิตเนยเทียม/มำร์กำรีน

10501




กำกปำล์มนำมันและผลิตภัณฑ์ที่เหลือจำกกำรผลิตนำมันปำล์ม
ผลิต/กลั่นนำมันปำล์มให้บริสุทธิ์

10491




ผลิตนมข้นจืด
ผลิตนมข้นหวำน
ผลิตนมข้นหวำนขำดมันเนย
ผลิตนมข้นหวำนคืนรูป














ผลิตนมที่ได้หลังจำกกำรใช้เครื่องแยกเนยออกจำกครีม
ผลิตนมที่ประกอบด้วยข้ำวมอลต์
ผลิตนมที่ผ่ำนกระบวนกำรโฮโมจีไนส์ (ไขมันแตกตัวเป็น
อนุภำคเล็กๆ ซึ่งไม่แยกตัวออกจำกชันผิวหน้ำ)
ผลิตนมแปลงไขมัน
ผลิตนมพำสเจอไรส์
ผลิตนมสด
ผลิตนำนม (ยกเว้น นมกระป๋อง)

การผลิตนมข้นหรือนมผง

ผลิตนมที่สกัดนำออก
ผลิตนมผง
ผลิตนมผงขำดมันเนย
ผลิตนมผงพร่องมันเนย



ผลิตนำนมข้นขำดมันเนยหวำน
คืนรูป
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ผลิตคัสตำร์ดแช่แข็ง (ไข่ผสมนม)
ผลิตเครื่องดืม่ ที่ประกอบด้วยนม
เย็นและไอศกรีมที่เขย่ำหรือปั่นให้
เข้ำกันด้วยเครื่อง (มิลค์เชค)
ผลิตเชอร์เบ็ท
ผลิตนำผลไม้เกล็ดหิมะแท้
ผลิตนำส้มเกร็ดหิมะ

การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น








ผลิตนำหวำนแช่เแข็ง
ผลิตนำหวำนตัวดูด
ผลิตนำหวำนตุ๊กตำ
ผลิตหวำนเย็น
ผลิตไอศกรีม
ผลิตไอศกรีมกะทิสด
ผลิตไอศกรีมตัวดูด

10504



ผลิตนมเปรียว
ผลิตยำคูลท์





ผลิตครีมชีส
ผลิตเคิรด์
ผลิตชีส
ผลิตนำมันเนย
















ผลิตครีม
ผลิตครีมเทียม
ผลิตครีมเปรียว
ผลิตครีมผง
ผลิตครีมพร่องมันเนย
ผลิตครีมแห้ง
ผลิตเคซีน

















บริกำร/รับจ้ำงแต่งผิวข้ำว
บริกำร/รับจ้ำงทำควำมสะอำด
และขัดขำวข้ำว
บริกำร/รับจ้ำงแปรรูปข้ำวเปลือก
บริกำร/รับจ้ำงโม่-สีข้ำวเปลือก
บริกำร/รับจ้ำงอบข้ำว
บริกำรสีข้ำวในหมู่บ้ำน
ผลิตข้ำวขัดขำว
ผลิตข้ำวตำก
















ผลิตไอศกรีมถัง
ผลิตไอศกรีมที่ปรุงรสเชอร์เบ็ท
ผลิตไอศกรีมแท่ง
ผลิตไอศกรีมปั่น
ผลิตไอศกรีมหลอด
ผลิตไอศกรีมหวำนเย็น
ผลิตไอศกรีมเชอร์รี่

ผลิตโยเกิร์ต
ผลิตโยเกิร์ตผสม

การผลิตเนย



ผลิตบัตเตอร์มลิ ค์
ผลิตมันเนยที่ปรำศจำกนำ

การผลิตผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ

ผลิตนมแห้งที่ปรำศจำกไขมัน
ผลิตนมอัดเม็ด
ผลิตผลิตภัณฑ์นมแห้ง
ผลิตแลกโทส
ผลิตวิปปิ้งครีม
ผลิตหัวนำนมเข้มข้น
ผลิตหำงนม
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ผลิตเนยเข็งชนิดแผ่น
ผลิตเนยแข็ง
ผลิตเนยสด
ผลิตเนยเหลว

10509




การผลิตโยเกิร์ตและนมเปรี้ยว

10505










ผลิตหำงนมเข้มข้น
ผลิตหำงนมดิบเหลว
ผลิตหำงนมผง
ผลิตหำงนมระเหย
ผลิตหำงนมแห้ง

การสีข้าว

ผลิตข้ำวนึ่งส่งต่ำงประเทศ
ผลิตข้ำวสำรบรรจุถุง
ผลิตข้ำวสำหรับโรงกลั่นเหล้ำ-เบียร์
ผลิตข้ำวเหนียว
ผลิตข้ำวอบแห้ง
ผลิตจมูกข้ำว
ผลิตเมล็ดข้ำวส่วนหัว
ผลิตรำผสม
รับจ้ำงสีข้ำว









รับจ้ำงสีเอำปลำยข้ำว
รำข้ำวและกำกที่ได้จำกกำรโม่ข้ำว
โรงกะเทำะเมล็ดข้ำว
โรงสี/ผลิตข้ำวกล้อง
โรงสี/ผลิตข้ำวซ้อมมือ
โรงสีข้ำวไฟฟ้ำ
โรงสีข้ำวหัวบด
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ผลิตแป้งข้ำวเจ้ำ
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บริกำร/รับจ้ำงโม่ข้ำวสำลี




























ผลิตแป้งขนมจีน
ผลิตแป้งขนมปลำกริม
ผลิตแป้งขนมเปี๊ยะ
ผลิตแป้งขนมรวมมิตร
ผลิตแป้งเค้ก
ผลิตแป้งเค้กผสมสำเร็จรูป
ผลิตแป้งดูรัม
ผลิตแป้งโดว์แช่เย็น/แช่แข็ง
ผลิตแป้งโดว์ผสมสำเร็จรูป
ผลิตแป้งทอดกรอบ
ผลิตแป้งท้ำวยำยหม่อม

ผลิตข้ำวโพดผงและแผ่น ที่นำไปใช้ในกำรผลิตเบียร์
ผลิตข้ำวโพดอบแห้ง
ผลิตแป้งข้ำวโพด
โรงอบข้ำวโพด

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืชชนิดอื่นๆ

บริกำร/รับจ้ำงโม่แป้งจำกเมล็ดพืชจำพวกถั่ว
บริกำร/รับจ้ำงโม่-สีข้ำวไรย์
บริกำร/รับจ้ำงโม่-สีข้ำวโอ๊ต
บริกำร/รับจ้ำงโม่-สีถั่วเมล็ดแห้ง
บริกำร/รับจ้ำงโม่-สีถวั่ เหลือง
ผลิตแป้งข้ำวบำร์เลย์
ผลิตแป้งข้ำวฟ่ำง
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ผลิตแป้งข้ำวสำลี

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีข้าวโพด

บริกำร/รับจ้ำงโม่-สีข้ำวโพด
บริกำร/รับจ้ำงอบข้ำวโพด
ผลิตกำกข้ำวโพด สำหรับมนุษย์บริโภค
ผลิตข้ำวโพด สำหรับทำป๊อปคอร์น
ผลิตข้ำวโพดป่น สำหรับมนุษย์บริโภค

10615

ผลิตแป้งข้ำวเหนียว

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีข้าวสาลี
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การผลิตแป้งจากข้าว








ผลิตแป้งข้ำวไรย์
ผลิตแป้งจำกเมล็ดข้ำวชนิดหนึ่งใช้สำหรับเลียงสัตว์
ผลิตแป้งถั่วเขียว
ผลิตแป้งมันสำปะหลังที่ไม่ได้สกัดโปรตีนออก
โรงโม่-สีถั่วลิสง
โรงโม่-สีถั่วเหลือง

การผลิตแป้งผสมส้าเร็จส้าหรับใช้ท้าขนมอบและประกอบอาหารอื่นๆ











ผลิตแป้งทำขนมปังกรอบผสมสำเร็จรูป
ผลิตแป้งทำโดนัท
ผลิตแป้งทำปอเปี๊ยะ
ผลิตแป้งทำแพนเค้ก
ผลิตแป้งทำโรตี
ผลิตแป้งทำลอดช่อง
ผลิตแป้งผสมสำเร็จสำหรับใช้ทำ
ขนมไทย
ผลิตแป้งผสมสำเร็จสำหรับใช้ทำขนมปัง
ผลิตแป้งผสมสำเร็จสำหรับใช้ทำเค้ก
ผลิตแป้งผสมสำเร็จสำหรับใช้ทำโดนัท











ผลิตแป้งผสมสำเร็จสำหรับใช้ทำ
แพนเค้ก
ผลิตแป้งผสมสำเร็จสำหรับทอด
ผลิตแป้งแพนเค้กผสมสำเร็จ
ผลิตแป้งสำลีอเนกประสงค์
ผลิตแป้งหมักขนมจีน
ผลิตแป้งหมี่หยำบ
ผลิตแป้งโฮลวีท
โรงงำนผลิตแป้งทำขนมจีน
โรงงำนผลิตแป้งทำขนมปัง
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ผลิตนำข้ำวกล้องงอก
ผลิตนำเต้ำหู้
ผลิตนำธัญพืช
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ผลิตข้ำวคั่ว
ผลิตข้ำวคั่วปลำร้ำ
ผลิตข้ำวต้มกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตข้ำวตอก
ผลิตข้ำวผสมสำเร็จรูป
ผลิตข้ำวเม่ำ








ผลิตมันสำปะหลังตำกแห้ง
ผลิตมันอัดเม็ด
โรงงำนผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ดแข็ง
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ผลิตแป้งมันสำปะหลังที่สกัด
โปรตีนออก

10623


















ผลิตนำนมถั่วเหลืองผสมงำดำ
ผลิตนำลูกเดือย

ผลิตข้ำวเสริมวิตำมิน
ผลิตข้ำวโอ๊ตบด
ผลิตคอร์นเฟล็ก
ผลิตเครื่องดืม่ ธัญญำหำรกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตธัญพืชชนิดแห้ง สำหรับทำรก



ผลิตธัญพืชอำหำรเช้ำจำกข้ำวโอ๊ต
ผลิตธัญพืชอำหำรเช้ำจำกเมล็ดข้ำวสำลี
ผลิตผง R.C. กึ่งสำเร็จรูป
ผลิตผลิตภัณฑ์ R.C.
ผลิตอำหำรเช้ำธัญพืชพร้อมบริโภค
ผลิตอำหำรเสริมจำกธัญพืช



ลำนตำกมันสำปะหลัง



ผลิตสตำร์ชจำกมันสำปะหลัง
โรงงำนผลิตแป้งมันสำปะหลัง







การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด
โรงงำนผลิตมันเส้นตำกแห้ง
โรงงำนผลิตเส้นมันสำปะหลังแห้ง
โรงโม่มันเส้น

การผลิตสตาร์ชจากมันส้าปะหลัง
ผลิตแป้งมันสำเร็จรูป
ผลิตแป้งสำคู



การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพด ธัญพืช และพืชผักอื่นๆ (ยกเว้นมันส้าปะหลัง)

บดเปียกเมล็ดข้ำวโพด
ผลิตสตำร์ชจำกข้ำวโพด
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ผลิตนำนมข้ำวโพด
ผลิตนำนมข้ำวยำคู
ผลิตนำนมถั่วเหลือง

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช
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การผลิตน้้าธัญพืช

ผลิตกลูโคสจำกกำรโม่-สีเวทคอร์น
ผลิตกลูโคสไซรัป
ผลิตกลูเทน
ผลิตกลูเทนจำกข้ำวโพด
ผลิตกำวจำกแป้งข้ำวโพด
ผลิตเดกซ์ทรินจำกกำรโม่-สีเวทคอร์น
ผลิตเดกซ์โทรสจำกกำรโม่-สีเวทคอร์น
ผลิตนำเชื่อมกลูโคส
ผลิตนำเชื่อมข้ำวโพดจำกกำรโม่-สีเวทคอร์น

ผลิตสตำร์ชจำกธัญพืช
ผลิตสตำร์ชจำกพืช-ผัก




ผลิตสตำร์ชจำกพืชหัวใต้ดิน
ผลิตสตำร์ชจำกมันฝรั่ง

การผลิตผลิตภัณฑ์จากสตาร์ชอื่นๆ










ผลิตนำเชื่อมจำกกำรโม่-สีเวทคอร์น
ผลิตนำตำลจำกกำรโม่-สีเวทคอร์น
ผลิตผงกลูโคสไซรัป
ผลิตฟรุตโตรสจำกกำรโม่-สีเวทคอร์น
ผลิตมัลโตเด็กทริน
ผลิตเม็ดชำไข่มุก
ผลิตเม็ดสำคูจำกแป้งมันสำปะหลัง
ผลิตสำคูเม็ด
ผลิตอินนูลิน
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ทำขนมปังไปขำยตำมตลำดนัด
ผลิตขนมเค้ก
ผลิตขนมประเภทอบ แช่แข็ง
ผลิตขนมปัง
ผลิตขนมปังชำววัง
ผลิตขนมปังทำแซนด์วิช
ผลิตขนมปังแท่งกลมรูปโดนัท
ผลิตขนมปังปอนด์
ผลิตขนมปังแผ่น
ผลิตขนมปังฝรั่งเศสแช่แข็ง
ผลิตขนมปังมีไส้
ผลิตขนมปังรูปปลำ

การผลิตขนมปัง เค้ก และเพสทรี
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ผลิตกรวยไอศกรีม
ผลิตเกร็ดขนมปัง
ผลิตขนมขำไก่
ผลิตขนมปังกรอบรสเค็ม
ผลิตขนมปังกรอบรสหวำน
ผลิตขนมปังแท่ง

ผลิตขนมปังลูกเกด
ผลิตขนมปังสด
ผลิตขนมปังสอดไส้
ผลิตขนมปังสังขยำ
ผลิตขนมปังไส้เผือก
ผลิตขนมปังอบแห้ง
ผลิตขนมพำยยัดไส้เนือและผัก
ผลิตครัวซอง
ผลิตเค้กกล้วยหอม
ผลิตเค้กแช่แข็ง
ผลิตโดนัท
ผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แช่แข็ง









ผลิตขนมกลีบลำดวน
ผลิตขนมกุฎีจีน
ผลิตขนมไข่
ผลิตขนมทองม้วน
ผลิตขนมบ้ำบิ่น
ผลิตขนมใบไม้
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ผลิตนำตำลงบ
ผลิตนำตำลทรำยแดง










ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอบชนิดสด
(เช่น ขนมปังสด เค้ก โดนัท เพสทรี)
ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอบแช่แข็ง
(เช่น เค้ก โดนัท เพสทรี)
ผลิตพำยสับประรด
ผลิตเพสทรี ทังชนิดสดและแช่แข็ง
ผลิตแพนเค้กแช่แข็ง
ผลิตแยมโรล
ผลิตโรตีปำแย
ผลิตวัฟเฟิลแช่แข็ง
อบขนมปังขำยส่ง

การผลิตบิสกิตและขนมปังกรอบที่คล้ายกัน
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ผลิตขนมปังป่น
ผลิตขนมปังปี๊บ
ผลิตขนมปังอบกรอบ
ผลิตคุกกี
ผลิตแคร็กเกอร์
ผลิตโคนไอศกรีม





ผลิตบิสกิต
ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอบชนิดแห้ง
(เช่น ขนมปังกรอบ คุกกี เครกเกอร์)
ผลิตเวเฟอร์

การผลิตขนมไทยประเภทอบ
ผลิตขนมเปี๊ยะ
ผลิตขนมผิง
ผลิตขนมโมจิ
ผลิตขนมลูกเต๋ำไส้ถั่ว
ผลิตขนมสำลี่กรอบ
ผลิตขนมโสมนัส



ผลิตขนมหน้ำนวล
ผลิตขนมหม้อแกง
ผลิตขนมอัดกล้วยหอม
ผลิตทองพับ
ผลิตทองม้วน



โรงงำนผลิตนำตำลทรำยดิบจำกอ้อย






การผลิตน้้าตาลทรายดิบจากอ้อย
ผลิตนำตำลปึกจำกอ้อย
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การผลิตน้้าตาลทรายขาวและน้้าตาลทรายบริสุทธิ์

ผลิตกำกนำตำล
ผลิตนำเชื่อมจำกนำตำลอ้อยดิบ
ผลิตนำเชื่อมจำกอ้อย
ผลิตนำตำลกรวด
ผลิตนำตำลก้อน
ผลิตนำตำลจำกนำตำลอ้อยดิบ
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ผลิตนำเชื่อมจำกปำล์ม
ผลิตนำเชื่อมจำกหัวบีท
ผลิตนำตำลจำกโรงงำนผลิต
นำเชื่อมจำกเมเปิล
ผลิตนำตำลชนิดเหลวจำกหัวบีท












ผลิตเกล็ดและแท่งโกโก้ สำหรับ
แต่งหน้ำเค้ก
ผลิตขนมหวำนจำกช็อกโกแลต
ผลิตช็อกโกแลต
ผลิตช็อกโกแลตขำว

ผลิตหมำกฝรั่ง





ผลิตนำหวำนเข้มข้น
ผลิตโมลำสจำกนำตำลอ้อยดิบ
ผลิตสำรทดแทนนำตำลที่ได้จำก
นำคันของอ้อย
โรงงำนผลิตนำตำลรีไฟน์
โรงโม่บดนำตำลทรำย







โรงงำนผลิตนำเชื่อมเมเปิล
โรงงำนผลิตนำตำลโตนด
โรงงำนผลิตนำตำลปี๊บ
โรงงำนผลิตนำตำลมะพร้ำว
โรงงำนผลิตนำตำลแว่น

การผลิตโกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้




ผลิตโกโก้ลิคเคอร์
ผลิตไขมันและนำมันของโกโก้
ผลิตเปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของ
เมล็ดโกโก้

การผลิตช็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต






ผลิตช็อกโกแลตชนิดแท่ง
ผลิตช็อกโกแลตสังเครำะห์
ผลิตถั่วเคลือบช็อกโกแลต
ผลิตนำเชื่อมช็อกโกแลต
ผลิตผงโกโก้ที่มีส่วนประกอบอื่นผสมอยู่
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ผลิตนำตำลทรำยแดงจำกหัวบีท
ผลิตนำตำลบริสุทธิ์ที่ได้จำกหัวบีท
ผลิตนำตำลปึก จำกพืชอื่นที่ไม่ใช่อ้อย
ผลิตนำตำลและนำเชื่อมเมเปิล
ผลิตโมลำสจำกหัวบีท

บริกำร/รับจ้ำงกะเทำะเปลือก อบ และบดเมล็ดโกโก้
ผลิตโกโก้บตั เตอร์
ผลิตโกโก้ผงที่ไม่เติมนำตำล
ผลิตโกโก้ผงสำหรับใช้ในอุตสำหกรรม
ผลิตโกโก้เพส

10732



การผลิตน้้าตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)

10731


ผลิตนำตำลทรำย
ผลิตนำตำลทรำยขำว
ผลิตนำตำลทรำยป่น
ผลิตนำตำลหลอม
ผลิตนำตำลให้บริสุทธิ์
ผลิตนำตำลอินเวิรต์

การผลิตหมากฝรั่ง






ผลิตผงโกโก้สำหรับดื่ม
ผลิตไมโล
ผลิตลูกอมช็อกโกแลต
ผลิตโอวัลติน
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การถนอมผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง เปลือกผลไม้ และส่วนอื่นๆ ของพืช โดยใช้น้าตาล

ผลิตกระท้อนเชื่อม
ผลิตกล้วยฉำบ
ผลิตกล้วยฉำบเคลือบนำตำล
ผลิตกล้วยฉำบอบเนย
ผลิตขนมจันอับ
ผลิตจำวตำลเชื่อม
ผลิตถั่วกระจก
ผลิตถั่วเคลือบนำตำล
ผลิตถั่วตัด
ผลิตถั่วเหลืองกระจก
ผลิตเปลือกส้มโอเชื่อม
ผลิตผลไม้เชื่อม
ผลิตผลไม้แช่อิ่ม
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ผลิตกระยำสำรท
ผลิตขนมที่ทำจำกนำตำล
ผลิตขนมสำยไหม
ผลิตขนมหวำนทีใ่ ช้ประดับหน้ำเค้ก
ผลิตคำรำเมล
ผลิตตังเม
ผลิตตุ๊กตำแต่งหน้ำเค้ก
ผลิตตุ๊กตำนำตำล
ผลิตทอฟฟี่

ผลิตผลไม้และเปลือกผลไม้
เคลือบนำตำล
ผลิตผลอินทผำลัมใส่นำตำลและยัดไส้
ผลิตเผือกฉำบ
ผลิตเผือกฉำบเคลือบนำตำล
ผลิตพุทรำเชื่อม
ผลิตฟักเชื่อม
ผลิตฟักทองเชื่อม
ผลิตแฟงเชื่อม
ผลิตมะขำมแก้ว
ผลิตมะขำมแช่อิ่ม
ผลิตมะขำมหวำนใส่นำตำล
ผลิตมะเขือเทศแช่อิ่ม
ผลิตมะดันแช่อิ่ม














ผลิตมะตูมเชื่อม
ผลิตมะพร้ำวแก้ว
ผลิตมะพร้ำวเสวย
ผลิตมะม่วงแช่อิ่ม
ผลิตมะยมเชื่อม
ผลิตมันฉำบเคลือบนำตำล
ผลิตมันเชื่อม
ผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์
เคลือบนำตำล
ผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์
ใส่นำตำล
ผลิตเมี่ยงกรอบ
ผลิตเมี่ยงแก้ว
ผลิตลูกชิดเชื่อม

การผลิตลูกกวาดและขนมอื่นๆ ที่ท้าจากน้้าตาล










ผลิตทอฟฟี่ถั่ว
ผลิตนูกำ้
ผลิตมำร์ชเมลโล่
ผลิตลูกกวำด
ผลิตลูกกวำดชนิดแท่ง
ผลิตลูกกวำดชนิดเยลลี่
ผลิตลูกกวำดลิคเคอร์
ผลิตลูกอม
ผลิตลูกอมกะทิ







ผลิตลูกอมทีไ่ ม่ใช่เพื่อด้ำน
กำรแพทย์
ผลิตลูกอมมะพร้ำวกวน
ผลิตลูกอมรสข้ำวโพดและผลิตภัณฑ์
ข้ำวโพดอบที่เคลือบนำตำล
ผลิตลูกอมรสบ๊วย
ผลิตลูกอมรสมะพร้ำว

10741 การผลิตพาสต้า






ผลิตผลิตภัณฑ์มะกะโรนี
ผลิตพำสต้ำ
ผลิตพำสต้ำชนิดผสม
ผลิตพำสต้ำชนิดอบแห้ง
ผลิตพำสต้ำสด
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ผลิตเกี๊ยมอี๋
ผลิตบะหมีไ่ ข่ชนิดอบแห้ง
ผลิตแผ่นเกีย๊ ว
ผลิตวุ้นเส้น
ผลิตเส้นก๋วยจั๊บ
ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว

ผลิตเพนเน
ผลิตฟูซิลี
ผลิตมะกะโรนีชนิดแห้ง
ผลิตมะกะโรนีสด
ผลิตรำวิโอนี






ผลิตริกำโทนี
ผลิตลิงกวินี
ผลิตเส้นสปำเกตตี
ผลิตเส้นสปำเก็ตตีอบแห้ง

การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น







ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดแห้ง
ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสด
ผลิตเส้นข้ำวเปียก
ผลิตเส้นเซี่ยงไฮ้
ผลิตเส้นบะหมี่
ผลิตเส้นหมี่ขำว






ผลิตเส้นหมี่เหลือง
ผลิตเส้นหมี่อบแห้ง
โรงงำนผลิตเส้นหมี่
โรงงำนผลิตหมี่ซั่ว
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การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจ้าพวกแป้งชนิดส้าเร็จรูปและกึ่งส้าเร็จรูป

ผลิตก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตก๋วยเตีย๋ วกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ผลิตบะหมีผ่ สมกึ่งสำเร็จรูป
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ผลิตครองแครงดิบ
ผลิตใบเมี่ยงเวียดนำม
ผลิตแป้งขนมบัวลอยดิบ
ผลิตแผ่นแป้งนำน
ผลิตแผ่นแป้งปอเปี๊ยะ







ผลิตขนมกุ๋ยช่ำยแช่แข็ง
ผลิตขนมหวำนแช่แข็ง
ผลิตจับฉ่ำยแช่แข็ง (chop suey)
ผลิตซำลำเปำแช่แข็งสำเร็จรูป

10752









ผลิตแผ่นยอ
ผลิตแผ่นโรตีแช่แข็งสำเร็จรูป
ผลิตเส้นขนมจีน
ผลิตเส้นขนมจีนสด
ผลิตเส้นลอดช่องเขียว

ผลิตพำยแช่แข็ง
ผลิตพิซซ่ำแช่แข็ง
ผลิตสปำเก็ตตีแช่แข็ง
ผลิตอำหำรกล่องสำเร็จรูปแช่แข็ง













ผลิตเส้นลอดช่องสิงคโปร์
ผลิตเส้นลอดช่องสิงคโปร์สำเร็จรูป
ผลิตเส้นลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง



ผลิตอำหำรสำเร็จรูปแช่แข็ง
ประเภทพำสต้ำ

การผลิตอาหารส้าเร็จรูปบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ

ผลิตแกงไก่บรรจุกระป๋อง
ผลิตแกงเขียวหวำนกระป๋อง
ผลิตข้ำวกระป๋อง

บริกำร/รับจ้ำงสีกำแฟ
ผลิตกำแฟคั่ว
ผลิตกำแฟชนิดเข้มข้น (กำแฟกึ่ง
สำเร็จรูป)
ผลิตกำแฟเทียม
ผลิตกำแฟผง
ผลิตกำแฟผสม



ผลิตสปำเก็ตตีบรรจุกระป๋อง
ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวผสมสำเร็จ
ผลิตเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป

การผลิตอาหารส้าเร็จรูปแช่แข็ง
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การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจ้าพวกแห้งอื่นๆ ที่คล้ายกัน

10751


ผลิตผลิตภัณฑ์พำสต้ำกระป๋อง
ผลิตพำสต้ำแช่แข็ง
ผลิตพำสต้ำผสมกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตมะกะโรนีกึ่งสำเร็จรูป









ผลิตถั่วปรุงในนำซอสมะเขือเทศบรรจุกระป๋อง
ผลิตสตูกระป๋อง

การผลิตกาแฟ

ผลิตกำแฟผสมสมุนไพร
ผลิตกำแฟผสมเห็ดหลินจือ
ผลิตกำแฟเมล็ด
ผลิตกำแฟสกัด
ผลิตกำแฟสำเร็จรูป
ผลิตกำแฟอบแห้งแช่แข็ง
ผลิตกำรแฟ 3 in 1







ผลิตผงกำแฟสำเร็จรูป
ผลิตสำรทดแทนกำแฟ
ผลิตสิ่งสกัดของกำแฟ
ผลิตหัวเชือเข้มข้นของกำแฟ
โรงงำนคั่วบดเมล็ดกำแฟ
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ผลิตชำเขียว
ผลิตชำจำกใบหม่อน
ผลิตชำจีน
ผลิตชำดำ
ผลิตชำแดง
ผลิตชำผง








10769






ผลิตกระชำยดำผง
ผลิตเก๊กฮวยผง
ผลิตขิงผงสำเร็จรูปสำหรับชงเป็น
เครื่องดื่ม
ผลิตชำกระชำยดำ
ผลิตชำชงสมุนไพร










บริกำร/รับจ้ำงบด/ปั่น/ผลิตพริกแกง
สำเร็จรูป
บริกำร/รับจ้ำงบด/ผลิต
เครื่องแกงสำเร็จรูป
บริกำร/รับจ้ำงบด/ผลิตพริกไทยป่น
บริกำร/รับจ้ำงบด/โม่/ผลิตเครื่องแกง
บริกำร/รับจ้ำงบดเครื่องเทศ
บริกำร/รับจ้ำงบดพริกเพื่อไปผลิตซอส
บริกำร/รับจ้ำงบดพริกแห้ง
บริกำร/รับจ้ำงผลิตพริกไทยเม็ดแห้ง
บริกำร/รับจ้ำงผลิตพริกป่น




















ผลิตเคตซัปมะเขือเทศ
ผลิตซอสทำร์ทำร์
ผลิตซอสนำจิม
ผลิตซอสบำร์บีคิว
ผลิตซอสเปรียว
ผลิตซอสผสมสำเร็จรูปชนิดแห้ง
ผลิตซอสพริก
ผลิตซอสเย็นตำโฟ
ผลิตซอสสปำเก็ตตีบรรจุกระป๋อง
ผลิตซอสสำหรับใช้กับเนือ
ผลิตซอสสำหรับใช้กับผัก
ผลิตซอสสำหรับใช้กับอำหำรทะเล






ผลิตใบชำอบแห้ง
ผลิตสิ่งสกัดจำกชำ
ผลิตหัวเชือเข้มข้นของชำ
โรงงำนโม่-อบใบชำ

ผลิตชำตะไคร้
ผลิตชำใบหม่อน
ผลิตชำสมุนไพรสำมรส
ผลิตชำสมุนไพรอบแห้ง
ผลิตดอกคำฝอยผง
ผลิตนำมะตูมผง





ผลิตผลิตภัณฑ์ผงจำกขิงสำหรับ
ชงเป็นเครื่องดื่ม
ผลิตมะตูมผง
ผลิตสมุนไพรผงสำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม

การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงส้าเร็จรูป
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ผลิตชำผงสำเร็จรูป
ผลิตชำผสม
ผลิตชำฝรั่ง
ผลิตชำมำเต้
ผลิตชำอบแห้ง
ผลิตใบชำ

การผลิตสมุนไพรผงส้าหรับชงเป็นเครื่องดื่ม

10771


การผลิตชา

ผลิต/บด/โม่เครื่องเทศบรรจุถุงขำย
ผลิตกระเทียมผง
ผลิตข่ำป่น
ผลิตขิงผง
ผลิตเครื่องแกงฮังเล
ผลิตเครื่องเทศชนิดที่บดและผสม
เครื่องเทศอื่นๆ
ผลิตเครื่องปรุงลำบ
ผลิตเครื่องพะโล้
ผลิตตะไคร้ป่น
ผลิตใบมะกรูดป่น











ผลิตผงกะหรี่
ผลิตผงพะโล้
ผลิตผงฮังเล
ผลิตพริกแกงเผ็ด
ผลิตพริกไทยป่น
ผลิตพริกป่น
ผลิตวนิลำ
ผลิตสำรสกัดจำกต้นฮอพ
ผลิตอบเชย

การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจ้าโต๊ะ











ผลิตแซนด์วิชสเปรด
ผลิตนำเกรวี่ยบ์ รรจุกระป๋อง (นำซอส
รำดอำหำร)
ผลิตนำเกรวี่ยผ์ สมสำเร็จรูปชนิดแห้ง
(นำซอสรำดอำหำร)
ผลิตนำจิมไก่
ผลิตนำจิมเนือวัว
ผลิตนำจิมสุกี
ผลิตนำจิมอำหำรทะเล
ผลิตนำซอสชนิดข้นสำหรับใส่เนือ
ผลิตนำซอสปรุงรส
ผลิตนำส้มสำยชูจำกข้ำว












ผลิตนำส้มสำยชูหมัก/กลั่น/เทียม
ผลิตนำสลัด
ผลิตนำสลัดซัลซำบรรจุกระป๋อง
ผลิตนำสลัดบรรจุถุง
ผลิตนำสลัดผสมสำเร็จรูปชนิดแห้ง
ผลิตนำสลัดสำเร็จรูป ที่มสี ่วนผสมของ
เนยแข็งเป็นหลัก
ผลิตผงมัสตำร์ด
ผลิตมัสตำร์ดสำเร็จรูป
ผลิตมำร์ยองเนส
โรงงำนผลิตซอสมะเขือเทศ
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ผลิต/หมักซีอิ๊ว
ผลิตซอสถั่วเหลือง
ผลิตซอสปรุงรส





การผลิตซีอิ๊ว

ผลิตซอสปรุงรสญี่ปุ่น
ผลิตซอสหอยนำงรม
ผลิตซีอิ๊วขำว

10774



ผลิตซุปไก่ก้อน
ผลิตซุปผงปรุงสำเร็จ







ผลิตเกลือแกง
ผลิตเกลือผงที่ใช้บริโภค
ผลิตเกลือสำหรับใช้เป็นเครื่องชูรส





10779



















ผลิตผงปรุงรส



โรงงำนผลิตเกลือป่น

การผลิตผงชูรส

ผลิตผงชูรส

10775



ผลิตเต้ำเจียว
ผลิตนำมันหอย



การผลิตเกลือบริโภค

ผลิตเกลือเสริมไอโอดีน
ผลิตเกลืออนำมัย
ผลิตสำรทดแทนเกลือ

การผลิตเครื่องประกอบอาหารอื่นๆ

แปรรูปนำผึง
ผลิตกะปิเจ
ผลิตคำรำเมลเทียม
ผลิตเจลำตินผงสำเร็จรูป
ผลิตเจลำตินสำหรับผลิตขนมหวำน
ผลิตเจลำตินสำหรับผลิตอำหำร
ผลิตเชือหมัก
ผลิตนำเชื่อมกลิ่นผลไม้
ผลิตนำเชื่อมที่ใช้บนโต๊ะอำหำร ทีป่ รุงแต่งกลิ่นและรส
สังเครำะห์
ผลิตนำเชื่อมที่เป็นเครื่องปรุงแต่งสี กลิ่น รส (ยกเว้น ที่มี
กำแฟเป็นส่วนประกอบหลัก)
ผลิตนำเชื่อมสำหรับเครื่องดื่ม
ผลิตนำเชื่อมสำหรับแพนเค้ก
ผลิตนำตำลไอซิ่ง
ผลิตนำผึงเทียม
ผลิตนำหวำนและส่งปรุงแต่งที่ให้รสกำแฟ
ผลิตแป้งเชือ


















ผลิตแป้งหัวเชือสำหรับผลิตข้ำวหมำก
ผลิตผงฟู
ผลิตผงวุ้น
ผลิตยีสต์ทำขนมปัง
ผลิตส่วนผสมอำหำรกัมอำรำบิก
ผลิตสิ่งปรุงแต่งรสชำติเครื่องดื่ม
ผลิตสีผสมอำหำรจำกธรรมชำติ
ผลิตหัวเชือของดอง
ผลิตหัวเชือเครื่องดืม่ (ยกเว้น นำผลไม้แช่แข็ง)
ผลิตหัวเชือเครื่องดืม่ ไม่มีแอลกอฮอล์ (เช่น นำเชื่อม)
ผลิตหัวเชือแต่งกลิ่น
ผลิตหัวเชือนำหอมผลิตขนม
ผลิตหัวเชือนำอัดลม
ผลิตหัวเชือสำหรับผลิตข้ำวหมำก
ผลิตหัวเชืออำหำร
ผลิตหัวนำหวำน
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ขนมกรอบเค็ม
ผลิตขนมขบเคียว
ผลิตขนมข้ำวโพดอบกรอบ
ผลิตขนมถั่วทอด
ผลิตข้ำวเกรียบก้อน
ผลิตข้ำวเกรียบกุ้งทอด
ผลิตข้ำวเกรียบงำ
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ผลิต/กวนขนมกำละแม
ผลิต/เผำข้ำวหลำม
ผลิตกะหรี่ปบั๊
ผลิตกุหลำบจำมุน
ผลิตขนมกง
ผลิตขนมกล้วย
ผลิตขนมกล้วยนำงเล็ด
ผลิตขนมก้ำนบัวจีน
ผลิตขนมเกลียว
ผลิตขนมโก๋
ผลิตขนมโก๋อ่อน
ผลิตขนมข้ำวตอก
ผลิตขนมข้ำวตัง
ผลิตขนมข้ำวตู
ผลิตขนมข้ำวแตน
ผลิตขนมข้ำวพอง
ผลิตขนมข้ำวเม่ำ
ผลิตขนมเข่ง
ผลิตขนมไข่เต่ำ
ผลิตขนมไข่นกกระทำ
ผลิตขนมไข่ปลำ
ผลิตขนมไข่สวรรค์
ผลิตขนมครองแครง
ผลิตขนมคอเป็ด
ผลิตขนมงำ
ผลิตขนมจ่ำมงกุฎ
ผลิตขนมชัน
ผลิตขนมด้วง
ผลิตขนมดอกจอก
ผลิตขนมต้ม
ผลิตขนมตะโก้
ผลิตขนมตำล
ผลิตขนมแตงไทย

การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ








ผลิตข้ำวเกรียบจำกผลไม้
ผลิตข้ำวเกรียบปลำ
ผลิตข้ำวเกรียบฟักทอง
ผลิตข้ำวเกรียบมโนรำห์
ผลิตข้ำวเกรียบว่ำว
ผลิตข้ำวเกรียบสมุนไพร
ผลิตข้ำวแคบ







ผลิตข้ำวซอยตัด
ผลิตข้ำวโพดคั่วปรุงรส
ผลิตข้ำวโพดอบกรอบ
ผลิตป๊อปคอร์น
ผลิตโรตีกรอบ

การผลิตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้นขนมอบ)

































ผลิตขนมถ้วย
ผลิตขนมถ้วยฟู
ผลิตขนมถ้วยสังขยำ
ผลิตขนมถั่วแปบ
ผลิตขนมทองเอก
ผลิตขนมเทียน
ผลิตขนมเทียนแก้ว
ผลิตขนมนำงแตน
ผลิตขนมปั้นสิบ
ผลิตขนมปุยฝ้ำย
ผลิตขนมเปียกปูน
ผลิตขนมแป้งต้มยัดไส้ สำหรับ
ทอดหรือปิ้ง
ผลิตขนมเม็ดขนุน
ผลิตขนมรังแตน
ผลิตขนมลำ
ผลิตขนมลืมกลืน
ผลิตขนมลูกชุบ
ผลิตขนมลูกตุ้ม
ผลิตขนมวง
ผลิตขนมวุ้น
ผลิตขนมสำลี่
ผลิตขนมสำปันนี
ผลิตขนมใส่ไส้
ผลิตขนมไส้เมีย่ งกรอบ
ผลิตขนมหน้ำแตก
ผลิตขนมหัวเรำะจำกแป้ง
ผลิตขนมอำลัว
ผลิตข้ำวต้มจิม
ผลิตข้ำวต้มผัด
ผลิตข้ำวตัง
ผลิตข้ำวตังหมูหย็อง
ผลิตข้ำวแตน

































ผลิตข้ำวแต๋นนำแตงโม
ผลิตข้ำวทอด
ผลิตข้ำวนำงเล็ด
ผลิตข้ำวพอง
ผลิตข้ำวเม่ำกรอบ
ผลิตข้ำวเม่ำหมี่
ผลิตข้ำวหมำก
ผลิตข้ำวเหนียวแก้ว
ผลิตข้ำวเหนียวตัด
ผลิตข้ำวเหนียวแปรรูป
ผลิตข้ำวเหนียวมูล
ผลิตข้ำวเหนียวหน้ำกุ้ง
ผลิตข้ำวเหนียวหน้ำสังขยำ
ผลิตข้ำวเหนียวอัด
ผลิตครองแครงกรอบ-เค็ม
ผลิตทองหยอด
ผลิตทองหยิบ
ผลิตเผือกรังนก
ผลิตแผ่นข้ำวตังจำกข้ำวหอมมะลิ
ผลิตฝอยทอง
ผลิตมันรังนก
ผลิตเมี่ยงหวำน
ผลิตโรตีสำยไหม
ผลิตลูกชุบ
ผลิตวุ้นกะทิ
ผลิตวุ้นในลูกมะพร้ำว
ผลิตวุ้นมะพร้ำวนำหอม
ผลิตวุ้นมะพร้ำวในนำเชื่อม
ผลิตวุ้นมะพร้ำวอ่อน
ผลิตวุ้นสับปะรด
ผลิตสังขยำ
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ผลิตซุปไก่สกัด
ผลิตซุปข้นที่มีส่วนผสมของสัตว์
นำและอำหำรทะเล
ผลิตซุปข้นที่มีส่วนผสมของสัตว์
นำและอำหำรทะเลแช่แข็ง/บรรจุ
กระป๋อง
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ทำแกงถุงขำย
ทำแกงถุงที่บ้ำนไปขำยที่แผง/
ตำมตลำดนัด
ผลิตกับข้ำวสำเร็จรูป
ผลิตกุยช่ำย
ผลิตเกี๊ยวซ่ำ
ผลิตแกงไตปลำสำเร็จรูป
ผลิตแกงสำเร็จรูป
ผลิตขนมบ๊ะจ่ำง
ผลิตขนมพุดดิง
ผลิตขนมหวำนเมื่อผสมนำจึง
สำมำรถรับประทำนได้








การผลิตซุปและอาหารชนิดพิเศษ
ผลิตซุปแช่แข็ง
ผลิตซุปบรรจุกระป๋อง
ผลิตซุปปลำทะเล
ผลิตนำซุปเนือบรรจุกระป๋อง
ผลิตนำซุปบรรจุกระป๋อง
ผลิตเนือกระป๋องที่เป็นอำหำรเด็ก




บริกำรรับโม่นำแข็งสำหรับบริโภค
ผลิตนำแข็งก้อนสำหรับบริโภค
ผลิตนำแข็งถุง












ผลิตข้ำวสวย
ผลิตซำลำเปำ (ยกเว้น แช่แข็ง)
ผลิตแซนด์วิช (เช่น นำมำใส่บรรจุ
ภัณฑ์เป็นชุดเพื่อขำยส่งสู่ตลำด)
ผลิตแซนด์วิชแครกเกอร์ที่ผลิต
จำกแครกเกอร์ที่ซือมำ
ผลิตปอเปี๊ยะสดไม่พร้อมบริโภค
ผลิตพิซซ่ำชนิดสด
ผลิตเมี่ยงคำ
ผลิตเมี่ยงแคบหมู
ผลิตสลัดกะหล่ำปลีหั่นสด (cole slaw)
ผลิตสุกสี ำเร็จรูป









ผลิต/ดองไข่เค็ม
ผลิตไข่เค็มไชยำ
ผลิตไข่เค็มอบใบเตย
ผลิตไข่เค็มไอโอดีน

















ผลิตหมั่นโถ
ผลิตหมี่กรอบ
ผลิตหลำมบอน
ผลิตห่อหมก
ผลิตแหนมเนือง
ผลิตอำหำรกล่องพร้อมปรุง
ผลิตอำหำรเจ
ผลิตอำหำรพร้อมปรุงจัดเป็นชุดๆ
ผลิตอำหำรมังสวิรัติ
รับผลิตอำหำรส่งบนเครื่องบิน

การผลิตน้้าแข็งเพื่อการบริโภค
ผลิตนำแข็งป่น
ผลิตนำแข็งยูนิค
ผลิตนำแข็งหลอด
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ผลิตอำหำรทำรกบรรจุกระป๋อง
ผลิตอำหำรสำหรับคนไข้

การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารส้าเร็จรูปที่เน่าเสียง่าย

10795







ผลิตนำแข็งอนำมัย
โรงงำนผลิตนำแข็งชนิดใช้เพื่อกำรบริโภค

การผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่

ผลิตไข่ที่ผ่ำนกำรแปรรูป
ผลิตไข่ผง
ผลิตไข่ผสมไอโอดีน
ผลิตไข่เยีย่ วม้ำ





ผลิตไข่ไอโอดีน
ผลิตสำรทดแทนไข่
ผลิตแอลบูมินจำกไข่
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การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

ทำเต้ำทึงใส่ถุงขำยที่ยังไม่พร้อมบริโภค
ผลิตขนมบัวลอยที่ยังไม่พร้อมบริโภค
ผลิตขนมพุดดิง
ผลิตขนมรวมมิตรใส่ถุงขำย ที่ยังไม่
พร้อมบริโภค
ผลิตขนมลอดช่องสิงคโปร์
ผลิตขนมหวำนรวมมิตรใส่ถุงขำย
ทีย่ ังไม่พร้อมบริโภค
ผลิตของที่ใช้แทนชีส
ผลิตเครื่องดืม่ รังนกสำเร็จรูป
ผลิตเครื่องแต่งหน้ำเค้ก
ผลิตเฉำก๊วยใส่นำเชื่อมที่ยังไม่
พร้อมบริโภค
ผลิตเต้ำหู้นมสด
ผลิตเต้ำฮวยนมสด
ผลิตนมที่ไม่ได้ทำจำกสัตว์
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ผลิตอำหำรกระต่ำยสำเร็จรูป
ผลิตอำหำรนกสำเร็จรูป
ผลิตอำหำรปลำสำเร็จรูป













ผลิตอำหำรกุ้งส่งออก
ผลิตอำหำรไก่สำเร็จรูป
ผลิตอำหำรปศุสัตว์สำเร็จรูป
ผลิตอำหำรผสมสำเร็จสำหรับวัวนม
ผลิตอำหำรผสมสำเร็จสำหรับสัตว์ปีก
ผลิตอำหำรผสมสำเร็จสำหรับหมู
ผลิตอำหำรสำเร็จรูปสำหรับปศุสตั ว์












ผลิตนำพริกหนุ่ม
ผลิตปลำร้ำแจ่วบอง
ผลิตปลำร้ำสับ
ผลิตปำท่องโก๋ขำยส่ง
ผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรอื่นๆ
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตพริกแมงดำ
ผลิตพริกลำบ
ผลิตลอดช่องนำกะทิที่ยังไม่พร้อม
บริโภค
ผลิตสิ่งสกัด/หัวเชือสังเครำะห์
ผลิตสิ่งสกัดและนำคันที่ได้จำก
เนือสัตว์ เนือสัตว์ปีก สัตว์นำ
หรือโมลลุสก์

การผลิตอาหารส้าเร็จรูปส้าหรับสัตว์เลี้ยง
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ผลิตนำพริกกุ้ง
ผลิตนำพริกตะไคร้
ผลิตนำพริกตำแดง
ผลิตนำพริกนรก
ผลิตนำพริกปลำกรอบ
ผลิตนำพริกปลำป่น
ผลิตนำพริกปลำย่ำง
ผลิตนำพริกปลำร้ำ
ผลิตนำพริกปลำร้ำบอง
ผลิตนำพริกปลำแห้ง
ผลิตนำพริกผักจิม
ผลิตนำพริกเผำ
ผลิตนำพริกเผำจำกเห็ดนำงฟ้ำ
ผลิตนำพริกแมงดำ
ผลิตนำพริกลำบ
ผลิตนำพริกสำเร็จรูป

ผลิตอำหำรแมวสำเร็จรูป
ผลิตอำหำรสัตว์เลียงสำเร็จรูป
ผลิตอำหำรสุนัขสำเร็จรูป



โรงงำนป่นกระดูกสัตว์เพื่อ
ทำอำหำรสัตว์เลียง

การผลิตอาหารส้าเร็จรูปส้าหรับปศุสตั ว์








ผลิตอำหำรเสริมวิตำมิน/แร่ธำตุ สำหรับปศุสัตว์
ผลิตอำหำรเสริมวิตำมิน/แร่ธำตุ สำหรับวัวนม
ผลิตอำหำรเสริมวิตำมิน/แร่ธำตุ สำหรับสัตว์ปีก
ผลิตอำหำรเสริมวิตำมิน/แร่ธำตุ สำหรับหมู
โรงงำนป่นกระดูกสัตว์เพื่อทำอำหำรสำหรับปศุสัตว์
โรงงำนผลิตอำหำรไก่
โรงงำนอัดกำกอ้อยเพื่อทำอำหำรสำหรับปศุสัตว์
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ผลิต/กลั่นบรั่นดี
ผลิต/กลั่นบรั่นดีจำกนำแอปเปิล้
ผลิต/กลั่นบรั่นดีจำกผลไม้
ผลิตเกำเหลียง
ผลิตคอนยัค










กลั่นลิกเคอร์ชนิดดืม่ ได้
กลั่นและผสมลิกเคอร์
ผลิตค็อกเทลผสมชนิดแห้ง
ผลิตค็อกเทลสำเร็จรูปหรือสุรำ
แรงแอลกอฮอล์ต่ำ









ผลิตแชมเปญ
ผลิตเวอร์มุธ (เหล้ำองุ่นขำว
กลิ่นหอมชนิดหนึ่ง)
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ผลิตไซเดอร์ ชนิดมีแอลกอฮอล์
ผลิตไวน์ผลไม้ที่ผสมกับไวน์องุ่น
ผลิตไวน์มะขำม










ผลิตกระแช่
ผลิตนำตำลเมำ
ผลิตเมรัย
ผลิตไวน์กระชำยดำ
ผลิตไวน์กระวำน












ผลิตสุรำกลั่น
ผลิตสุรำขำว/เหล้ำขำว
ผลิตเหล้ำรัม
ผลิตเหล้ำโรง
โรงต้มกลั่นเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์



ผลิตลิกเคียว
ผลิตสุรำผสม
ผลิตเหล้ำเซียงชุน
ผลิตเหล้ำมังกรทอง
ผลิตเหล้ำหงษ์ทอง
ผสมเครื่องดื่มที่ได้จำกกำรกลั่นผสม



โรงงำนผลิตไวน์องุ่น



โรงงำนผลิตไวน์ผลไม้ (ยกเว้นองุ่น)



ผลิตสำเก
ผลิตเหล้ำสำโท
ผลิตอุ







การผลิตไวน์องุ่น

ผลิตไวน์คลูเลอร์
ผลิตสปำร์กลิงไวน์

การผลิตไวน์ผลไม้ (ยกเว้นองุ่น)
ผลิตไวน์สบั ปะรด
ผลิตไวน์เสำวรส
โรงงำนผลิตไวน์เชอร์รี่

11029




การผลิตสุราผสม

ผลิตเครื่องดืม่ ที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ที่ทำจำกธัญพืช
ผลิตเครื่องดืม่ ผสมแอลกอฮอล์
ผลิตจิน
ผลิตแม่โขง
ผลิตยำดองเหล้ำ

11021


การผลิตสุรากลั่น

ผลิตเครื่องดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์โดย
วิธีกำรกลั่น
ผลิตนิวทรัลสปิริตหรือแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ร้อยละ 95 ขึนไป
ผลิตวอดก้ำ
ผลิตวิสกี

11012


การผลิตเครื่องดื่ม

การผลิตไวน์อื่นๆ

ผลิตไวน์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ผลิตไวน์นำผึง
ผลิตไวน์ลูกยอ
ผลิตไวน์สม้ แขก
ผลิตไวน์สมุนไพร
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11030









การผลิตมอลต์และสุราที่ท้าจากข้าวมอลต์

กลั่นมอลต์
กลุ่มแปรรูปมอลต์ลิกเคอและมอลต์
ผลิตแป้งจำกมอลต์
ผลิตพอทเทอ (Porter)
ผลิตมอลต์จำกข้ำวบำร์เลย์
ผลิตมอลต์ลิกเคอ
ผลิตลำเกอร์ (เบียร์คำร์บอเนตสีเหลืองอ่อนที่เก็บไว้ 6
อำทิตย์ถึง 6 เดือนก่อนนำออกขำย)
ผลิตสเทำท์ (เบียร์ดำ)

11041







ผลิต/กรอง/กลั่นนำดืม่
ผลิตนำกลั่นเพื่อบริโภค
ผลิตนำขวดโพลำริส
ผลิตนำดื่มที่ปรุงกลิ่นรส
ผลิตนำดื่มที่มคี ำร์บอเนตตำมธรรมชำติ
ผลิตนำดื่มบรรจุกระป๋อง



ผลิตโซดำ
ผลิตนำผลไม้ชนิดอัดลม









11043






ผลิตเครื่องดืม่ เกลือแร่









ผลิตนำดื่มบรรจุขวด
ผลิตนำดื่มบริสุทธิ์บรรจุขวด
ผลิตนำดื่มปรุงแต่ง โดยกำรเติม
คำร์บอนไดออกไซด์
ผลิตนำดืม่ ปรุงแต่งรสชำติบรรจุขวด
ผลิตนำพุธรรมชำติบรรจุขวด



ผลิตนำโพลำริส
ผลิตนำแร่ที่มสี ่วนผสมของ
คำร์บอเนต
ผลิตนำแร่บริสุทธิ์บรรจุขวด



ผลิตนำอัดลม




การผลิตน้้าอัดลมและโซดา
ผลิตนำหวำนชนิดอัดลม

การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชา และชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม

ผลิตกำแฟกระป๋องพร้อมดื่ม
ผลิตกำแฟสดพร้อมดืม่ บรรจุกระป๋อง
ผลิตเครื่องดืม่ ชำสมุนไพรพร้อมดืม่ บรรจุขวด

11044



ผลิตสำรสกัดจำกมอลต์
ผลิตเหล้ำจำกข้ำวมอลต์
ผลิตเอล (เครื่องดื่มทำจำกข้ำว มีแอลกอฮอล์ 6%)
โรงผลิต/กลั่นเบียร์ ชนิดไม่มีแอลกอฮอล์
โรงผลิต/กลั่นเบียร์ ที่ทำจำกขิง
โรงผลิต/กลั่นเบียร์ ที่ทำจำกธัญพืช
โรงผลิต/กลั่นเบียร์ ที่ทำจำกรำกต้นไม้
โรงผลิต/กลั่นเบียร์ ที่ไม่ได้จำกกำรกลั่น
โรงผลิต/กลั่นเบียร์จำกข้ำวมอลต์

การผลิตน้้าดื่มบริสุทธิ์และน้้าแร่บรรจุขวด

11042








ผลิตชำเขียวยูเอชทีบรรจุขวด
ผลิตชำเย็นบรรจุขวด
ผลิตนำโอเลียงบรรจุขวด

การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน รวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่


ผลิตเครื่องดืม่ ชูกำลัง



ผลิตเครื่องดืม่ บำรุงกำลัง
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11049








การผลิตเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ผลิตเครื่องดืม่ ที่ปรุงกลิ่นรสด้วยนำผลไม้/นำหวำน
ผลิตเครื่องดืม่ ไมโล
ผลิตเครื่องดืม่ รสผลไม้ (ยกเว้น นำผลไม้)
ผลิตเครื่องดืม่ สำเร็จรูปรสช็อกโกแลต (ยกเว้น ที่มีนมเป็น
ส่วนประกอบหลัก)
ผลิตเครื่องดืม่ โอวัลติน
ผลิตนำเก๊กฮวย
ผลิตนำจับเลียง










ผลิตนำเฉำก๊วย
ผลิตนำเฉำก๊วยบรรจุขวด
ผลิตนำตะไคร้
ผลิตนำมะม่วงปรุงในภำชนะบรรจุ
ผลิตนำส้ม 5%
ผลิตนำหวำน
ผลิตนำหวำนแต่งกลิ่นและรส
ผลิตนำหวำนหลอด
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หมวดย่อย 12
12001



กรรมวิธีกำรผลิตใบยำสูบ
คัดใบยำสูบ




การแยกก้านและการอบใบยาสูบ
บ่มและกำรอบใบยำสูบ
ผลิตใบยำสูบแห้งส่งออก

12002



ผลิตซิกำร์
ผลิตบุหรี่ทังชนิดที่มีก้นกรองและไม่มีก้นกรอง

12009





การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ




แยกก้ำนใบยำสูบ
อบใบยำสูบ

การผลิตบุหรี่และซิการ์



ผลิตบุหรี่ทไี่ ม่ได้ทำจำกใบยำสูบ
โรงงำนยำสูบ

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้แทนยาสูบอื่นๆ (ยกเว้นบุหรี่และซิการ์)

ผลิตขีโย (สำหรับมวนบุหรี่)
ผลิตยำฉุน
ผลิตยำนัตถุ์
ผลิตยำสูบชนิดรีคอนสติติวเตด






ผลิตยำสูบชนิดโฮโมจิไนส์
ผลิตยำสูบใช้เคียว
ผลิตยำเส้น
หั่นใบยำสูบ
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หมวดย่อย 13
13111





กรรมวิธีกำรเอำเส้นใยสิ่งทอ
กลับมำผลิตใหม่
บริกำรเตรียมขนสัตว์ เช่น ตัด หวี
ทำให้เส้นใยเป็นขุยขน ทำลำยริว
บริกำรเตรียมเส้นใยสิ่งทอ
สำหรับกำรปั่น
บริกำรทำเส้นใยสิ่งทอให้เป็นปุย
หรือขุย เพื่อนำไปทำเส้นใยใหม่


















กรอหรือม้วนด้ำยเส้นใยจำกสัตว์
ดีดฝ้ำย
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยขนแกะ
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยขนแพะ
แองโกรำ
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยขนสัตว์
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยปอกระเจำ
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยป่ำนรำมี
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยป่ำนลินิน
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยฝ้ำย
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยไหม





























สำง/หวีเส้นใยป่ำนมะนิลำ
สำง/หวีเส้นใยป่ำนรำมี
สำง/หวีเส้นใยป่ำนลินิน
สำง/หวีเส้นใยป่ำนศรนำรำยณ์
สำง/หวีเส้นใยมะพร้ำว
สำง/หวีเส้นใยสิ่งทอ
สำง/หวีเส้นไหม

การปั่นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตเส้นด้ำยดิบ
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตเส้นด้ำยผ้ำ
มัดหมี่
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตเส้นด้ำยไหม
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตเส้นใยขนแกะ
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตเส้นใย
ธรรมชำติ
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตเส้นใยป่ำน
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตเส้นใยฝ้ำย
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตเส้นใย
มะพร้ำว

13113


การเตรียมเส้นใยสิ่งทอ

บริกำรแยกไขขนสัตว์
โรงงำนสำวไหม
ล้ำงไหม
เศษขนสัตว์ที่ได้จำกกรรมวิธีกำร
สำงหรือกำรหวี
เศษสิ่งทอที่ได้จำกกรรมวิธีกำร
สำงหรือกำรหวี
สำง/หวีเส้นใยปอกระเจำ

13112


การผลิตสิ่งทอ

กรอหรือม้วนด้ำยใยยำวอะคริลิกและโมดำคริลิก
กรอหรือม้วนเส้นด้ำยใยประดิษฐ์
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตเชือกโพลิโพรพิลีน
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยจำกเส้นใยประดิษฐ์
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยไนลอน
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยโพลีโพรพิลีน
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยโพลีเอสเตอร์
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยโมดำคริลิก
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยใยประดิษฐ์
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยใยยำวประดิษฐ์
ปัน่ /ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยใยยำวโพลีโพรพิลีน











ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตเส้นใยไหม
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตเส้นไหม
ผลิตด้ำยขนสัตว์สำหรับถักนิตติง
ผลิตด้ำยที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตด้ำยปักและด้ำยถักจำกฝ้ำย
รับจ้ำงปั่นนุ่น
รับจ้ำงปั่นฝ้ำย
โรงงำนตีใยมะพร้ำว
โรงงำนปั่นฝ้ำย

การปั่นด้ายจากเส้นใยประดิษฐ์











ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยใยยำวโพลีเอสเตอร์
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยใยยำวอะคริลิกและโมดำคริลิก
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยใยสังเครำะห์
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยเรยอน
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยอะคริลิก
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตด้ำยอะซิเทรต
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตเส้นด้ำยประดิษฐ์
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตเส้นด้ำยไหมพรม
ปั่น/ตีเกลียว/ม้วน/ผลิตเส้นใยสันโพลิเอสเตอร์
ผลิตขนกำมะหยี่/ผงกำมะหยี่
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13121











ผลิตผ้ำทอที่ทำจำกกระดำษ ชนิดหน้ำกว้ำง
ผลิตผ้ำทอมือ ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำกระสอบหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำขนสัตว์ ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำขิด ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำคอตตอน ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำปอกระเจำ ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำป่ำน ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำป่ำนรำมี ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำฝ้ำย ชนิดหน้ำกว้ำง

13122
































ทอผ้ำใยแก้ว ชนิดหน้ำกว้ำง
ผลิตขนสัตว์เทียมจำกกำรทอ
ผลิตผ้ำทรำยขัดโลหะ
ผลิตผ้ำทอที่ทำจำกใยแก้ว
ผลิตผ้ำทอแบบผ้ำขนหนู ชนิดหน้ำกว้ำง (Terry)

โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำฝ้ำยไม่มีตะเข็บ ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำฝ้ำยลำยดอก ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำฝ้ำยลำยสอง ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำมัสลิน ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำลินิน ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำห่มจำกเส้นใยธรรมชำติ
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำไหมยกดอก ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอผ้ำไหมชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนผลิตผ้ำไหมชนิดหน้ำกว้ำง

การทอผ้าจากเส้นใยประดิษฐ์

โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำกอซ ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำกำมะหยี่ ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำแก้ว ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำเครปชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำแจ็กกำร์ด ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำซับใน ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำตำข่ำย ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำนวมจำกเส้นใยประดิษฐ์
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำไนลอน ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำใบไวนิลอนชนิดเคลือบพีวีซี
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำใบหน้ำกว้ำง (กว้ำงมำกกว่ำ 30 ซ.ม./12 นิว)
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำฝ้ำยที่ใช้ผลิตเป็นผ้ำคลุม
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำแพร ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำแพรจีน ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำแพรต่วน ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำแพรบำงมันไม่มีดอก ชนิดหน้ำกว้ำง
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การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ
















โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำโพลิโพรพิลีน ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำโพลิเอทิลีน ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำโพลีเอสเตอร์ ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำมุ้ง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำร่ม ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำเรยอน ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำแรทลิน ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำสแปนดิกซ์ ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำสำลี ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำหน้ำกว้ำงจำกเส้นใยเซลลูโลสอิก (เช่น
อะซิเทรต เลยอน)
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำหน้ำกว้ำงจำกเส้นใยประดิษฐ์
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำห่มจำกเส้นใยประดิษฐ์
โรงงำนทอ/ผลิตและแต่งสำเร็จผ้ำ ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอ/ผลิตสิ่งทอชนิดกันนำ

การทอผ้าจากเส้นใยอื่นๆ






ผลิตผ้ำทอมีขนแบบเชนิลล์ ชนิดหน้ำกว้ำง
ผลิตผ้ำทอมีขนแบบไพล์ ชนิดหน้ำกว้ำง
ผลิตผ้ำที่ใช้ทำผ้ำขนหนูที่ได้จำกกำรทอ
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำขนสัตว์เทียม
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำใยแก้ว-อิพอกไซด์เรซิน
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การขจัดไขมันและสิ่งสกปรก การฟอกขาว และการย้อมสี

ผลิตผ้ำมัดย้อมจำกเส้นใยธรรมชำติ
ผลิตผ้ำมัดย้อมจำกเส้นใยประดิษฐ์
รับจ้ำง/บริกำรมัดเส้นไหม
รับจ้ำง/บริกำรมัดหมี่
รับจ้ำง/บริกำรลงแป้งเส้นด้ำย
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรฟอกกำงเกงยีนส์
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรฟอกขำว ย้อมสี และแต่งสำเร็จเส้นด้ำย
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรฟอกขำว ย้อมสี และแต่งสำเร็จ
เส้นใยสิ่งทอ
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรฟอกขำวผ้ำ
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรฟอกขำวเส้นใยสิ่งทอ
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรฟอกผ้ำยีน
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรฟอกย้อมผ้ำ
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรฟอกย้อมเสือผ้ำสำเร็จรูป
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โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรฟอกสีผ้ำ
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรฟอกสีเสือผ้ำ
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรย้อมซิป
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรย้อมผ้ำ
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรย้อมผ้ำเคมี
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรย้อมสีด้ำย
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรย้อมสีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรย้อมสีผ้ำ
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรย้อมสีผ้ำลูกไม้
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรย้อมสีผ้ำไหม
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรย้อมสีเส้นใยก่อนปั่นหรือทอ
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรย้อมสีเส้นใยสิ่งทอ
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรย้อมสีเสือผ้ำ
โรงงำน/รับจ้ำง/บริกำรย้อมไหม

การพิมพ์ซิลค์สกรีน

รับจ้ำง/บริกำร/ผลิตผ้ำบำติก
รับจ้ำง/บริกำรเขียนผ้ำบำติก
รับจ้ำง/บริกำรเขียนลวดลำยลงบนผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนธง
รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนบนชุดกีฬำ
รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนบนชุดเครื่องแต่งกำยสตรี
รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนบนป้ำยผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนบนสิ่งทอ
รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนบนเสือแจ็คเก็ต
รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนบนเสือเชิต
รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนบนเสือยืด
รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนภำพบนผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนภำพบนเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนลวดลำยลงบนผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนลำยบนกระโปรง
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รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนลำยบนเครื่องแต่งกำย
รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนลำยผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรพิมพ์ซลิ ค์สกรีนเสือยืด
รับจ้ำง/บริกำรเพ้นท์ผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรเพ้นท์เสือ
รับจ้ำง/บริกำรวำดลวดลำยบนผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรสกรีนกำงเกง
รับจ้ำง/บริกำรสกรีนตัวหนังสือลงบนเสือ
รับจ้ำง/บริกำรสกรีนถุงมือเด็ก
รับจ้ำง/บริกำรสกรีนผ้ำสำเร็จรูป
รับจ้ำง/บริกำรสกรีนภำพบนเสือ
รับจ้ำง/บริกำรสกรีนลวดลำยบนเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรสกรีนเสือผ้ำกีฬำ
รับจ้ำง/บริกำรสกรีนเสือยืด
รับจ้ำง/บริกำรออกแบบสกรีนเสือ

การแต่งส้าเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่นๆ

รับจ้ำง/บริกำรเดินลำยผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรทำแน็พพิงสิ่งทอ
รับจ้ำง/บริกำรทำผ้ำสิ่งทอให้เป็นขุยขน
รับจ้ำง/บริกำรทำรอยย่นบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
รับจ้ำง/บริกำรทำรอยย่นบนผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรป้องกันเชือรำบนผ้ำและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
รับจ้ำง/บริกำรเพิม่ ควำมคงทนและควำมเงำมันบนเส้นใย
สิ่งทอและผ้ำ










รับจ้ำง/บริกำรอบผ้ำไหม
รับจ้ำง/บริกำรอัดกลีบผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรอัดกลีบสิ่งทอ
รับจ้ำง/บริกำรอัดกลีบเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรอัดกลีบเสือผ้ำเครื่องแต่งกำย
รับจ้ำง/บริกำรอัดพลีทผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรอัดพลีทเสือผ้ำเครือ่ งแต่งกำย
รับจ้ำง/บริกำรอำบซึมและเคลือบผ้ำ
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ถักนิตติงผ้ำทอลำยตรง
ถักนิตติงและแต่งสำเร็จ
ถักผ้ำโดยเข็มโครเชต์
ถักผ้ำนิตติง
ถักผ้ำยืด
ถักผ้ำไหมพรม
ผลิตขนสัตว์เทียมจำกกำรถักนิต
ผลิตชุดคอเสือและข้อมือเสือจำก
โรงงำนถักนิตติง
ผลิตปกเสือจำกโรงงำนถักนิตติง
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การผลิตผ้าจากการถักนิตและโครเชต์










ผลิตผ้ำจำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตผ้ำตำข่ำย
ผลิตผ้ำถัก
ผลิตผ้ำถักนิตติงลำยขวำง
ผลิตผ้ำถักลำยขวำง
ผลิตผ้ำถักวงกลม
ผลิตผ้ำที่ใช้ทำผ้ำขนหนูที่ได้จำก
กำรถักนิตหรือโครเชต์
ผลิตผ้ำม่ำนจำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตผ้ำมีขนแบบไพล์ถักลำยขวำง











ผลิตผ้ำมีขนแบบไพล์ถักลำยตรง
ผลิตผ้ำยืดถักแบบวงกลม
ผลิตผ้ำลูกไม้ถัก
ผลิตผ้ำลูกไม้ถักแบบโครเชต์
ผลิตผ้ำสำลีแบบถัก
ผลิตผ้ำไหมพรม
ผลิตไหมพรมอะคริลิก
โรงงำนทอ/ผลิตผ้ำยืด ชนิดหน้ำกว้ำง
โรงงำนทอผ้ำไหมพรม

การผลิตเครื่องนอน ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ห้องน้้า และห้องครัว

ทอผ้ำปูที่นอนและปลอกหมอน ชนิดหน้ำกว้ำง
ผลิตมุ้งครอบ
ผลิตและจำหน่ำยผ้ำปูที่นอน
ผลิตและจำหน่ำยสินค้ำหมอน เครือ่ งนอน
ผลิตวัสดุบรุ องและวัสดุผลิตนวมจำกสิ่งทอ ทังชนิด
นอนวูฟเว่นและไม่ใช่นอนวูฟเว่น
ยัดไส้เพื่อบุนวมสิ่งทอ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บกล่องใส่ทิชชูที่ผลิตจำกผ้ำ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บเครื่องนอน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บเครื่องนอนของเด็กอ่อน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บตุ๊กตำผ้ำเช็ดมือ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บถุงนอน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บถุงนอนทหำร
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บที่นอนเด็ก
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บที่นอนปิกนิก
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บเบำะรองเข่ำจำกวัสดุสิ่งทอที่ไม่มีกรอบไม้
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บเบำะรองนั่งที่ผลิตจำกผ้ำ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บเบำะและเครือ่ งป้องกันกระดำนรีดผ้ำ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บเบำะและเครือ่ งป้องกันฟูกจำกผ้ำ
หรือสักหลำด
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บปลอกโซฟำ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บปลอกที่นอน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำขนหนู
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำคลุมเตียงและชุดเครื่องนอน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำคลุมโต๊ะ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำคลุมเบำะ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำเช็ดตัว
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำเช็ดปำก
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำเช็ดมือ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำเช็ดหน้ำ
































รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำนวมขนนก
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำนวมคลุมเตียง
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำปูเตียง
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำปูโต๊ะ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำปูที่นอน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำปูที่นอนจำกเศษผ้ำ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำปูที่นอนและปลอกหมอน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำแพรคลุมเตียง
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำรองแก้ว
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำรองจำน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำห่ม (ยกเว้น ชนิดไฟฟ้ำ)
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำห่มขนสัตว์
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำห่มจำกผ้ำชนิดนอนวูฟเว่น
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำห่มใยสังเครำะห์
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำห่มและผ้ำปูที่นอน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำห่มและผ้ำปูที่นอนขนสัตว์
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำห่มสำลี
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำห่มสำหรับเดินทำง
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บแผ่นรองนั่ง
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บมุ้ง
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บเศษผ้ำผลิตเป็นผ้ำปูที่นอน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บไส้หมอนขิด
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บหมอน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บหมอนกระดูก
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บหมอนขิด
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บหมอนจำกนุ่น
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บหมอนเด็กอ่อน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บหมอนฟักทอง
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บหมอนหนุน หมอนข้ำง
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บหมอนอิง
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รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บอำสนะรองนั่ง
รับยัดใยสังเครำะห์ เบำะหนัง หมอน
ร้ำน/รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บเครื่องนอนเด็กอ่อน
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ผลิตเต็นท์ผ้ำพลำสติก
ผลิตเต็นท์พักแรม
ผลิตที่คลุมยำงรถ
ผลิตใบเรือ
ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้ำใบ
ผลิตผ้ำคลุมเครื่องจักร
ผลิตผ้ำคลุมเบำะรถ
ผลิตผ้ำคลุมรถบรรทุก
ผลิตผ้ำคลุมเรือ































ร้ำน/รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บปลอกหมอน
โรงงำนเย็บเบำะ หมอน และที่นอน

การผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าใบและผ้าอื่นๆ ที่คล้ายกัน
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ผลิตผ้ำคลุมสระว่ำยนำ
ผลิตผ้ำใบคลุมของ
ผลิตผ้ำใบชุบนำมัน
ผลิตผ้ำใบเต็นท์
ผลิตผ้ำใบบังแดด
ผลิตผ้ำใบโพลิเอสเตอร์เคลือบพีวซี ี
ผลิตผ้ำใบรถยนต์
ผลิตผ้ำหุม้ เบำะรถยนต์
ผลิตแผ่นกันแดดหน้ำรถ










ผลิตร่มชูชีพ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บเต็นท์ผำ้ ใบ
คลุมรถ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บธง
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บธงชำติ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำคลุมรถ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำเต็นท์
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำใบกันสำด
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำใบบังแดด

การผลิตสิ่งทอส้าเร็จรูปอื่นๆ (ยกเว้นเครื่องแต่งกาย)

ตัดเย็บที่นั่งเด็กเล็ก
ตัดเย็บผ้ำคลุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ตัดเย็บผ้ำม่ำน อำจมีบริกำรติดตังหรือไม่กไ็ ด้
ตัดเย็บผ้ำห่อกระท้อน
ผลิตตุงผ้ำทอ
เย็บผ้ำวน
รับจ้ำง/ตัดเย็บผ้ำคลุมกรงนกเขำ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บกรอบรูปผ้ำไหม
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บกระสอบจำกปอ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บกระสอบเชือกป่ำนและเชือกพลำสติก
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บกระสอบบรรจุข้ำว
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บกระสอบปอกระเจำ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บกระสอบป่ำน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บกระสอบปุ๋ย
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บกระสอบพลำสติก
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บกระสอบและถุง
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บกระสอบสำนขนำดใหญ่
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บกระสอบอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บของที่ระลึกจำกผ้ำ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บครอสติชภำพเหมือน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บชำยผ้ำม่ำน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บถุงกระสอบ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บถุงชำ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บถุงปอกระเจำ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บถุงป่ำน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บถุงปุ๋ย
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บถุงใส่แป้ง





























รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บถุงใส่เมล็ดพันธุ์
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บถุงใส่อำหำรสัตว์
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บที่จับตู้เย็น
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บที่ใส่จดหมำย
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บโป๊ะตะเกียง
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำขีริว
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำแขวนประดับผนัง
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำคลุมกันฝุ่น
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำคลุมเครื่องคอมพิวเตอร์
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำคลุมเบำะรถยนต์
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำคลุมเฟอร์นิเจอร์
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำเช็ดเครื่องจักร
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำเช็ดเครื่องมือ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำเช็ดเครื่องยนต์
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำเช็ดจำน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำเช็ดฝุ่น
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำเช็ดพืน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำเช็ดรองเท้ำ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำเช็ดแว่น
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำซับหมวกกันน๊อค
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำถูพืน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำบุดำ้ นในรองเท้ำ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำพลำสติก
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำม่ำนลูกไม้
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำม่ำนและติดตัง
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำม่ำนสำเร็จรูป
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำรองรีด
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รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำสำหรับขัดเงำ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำสำหรับเช็ดถูทำควำมสะอำด
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำหรือสิ่งทอที่ใช้บุด้ำนในกระเป๋ำเดินทำง
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำหรือสิ่งทอที่ใช้บุด้ำนในกระเป๋ำถือ
หรือกระเป๋ำขนำดเล็ก
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำหรือสิ่งทอที่ใช้บุด้ำนในโลงศพ
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บเพื่อประดับตกแต่งสิ่งทอ (ยกเว้น เสือผ้ำ)
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บม่ำนตำข่ำย
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บม่ำนและผ้ำแขวน
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บม่ำนหน้ำต่ำง
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บมู่ลี่
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บมูลี่จำกผ้ำไหม
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ทอหรือถักวัสดุสิ่งทอสำหรับปูพืน
ผลิต/ตัดเย็บ/ถัก/ทอผ้ำเช็ดเท้ำ
ผลิต/ตัดเย็บ/ถัก/ทอพรมเช็ดเท้ำ
ผลิต/ตัดเย็บพรมหน้ำรถจำกวัสดุสิ่งทอ
ผลิต/ทอ/แต่งสำเร็จเครื่องปูลำด
ผลิต/ทอพรมเช็ดเท้ำจำกเศษผ้ำ
ผลิตเครื่องปูลำดที่ทำจำกสิ่งทอ
ผลิตชุดพรมปูพืนห้องนำจำกวัสดุสิ่งทอ
ผลิตผ้ำเช็ดเท้ำด้วยเศษผ้ำ
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ผลิต/จักสำน/ถักสวิง
ผลิต/ถักตำข่ำย
ผลิต/ถักเปลญวนผ้ำ
ผลิต/ถักเปลผ้ำ
ผลิต/ถักยอ
ผลิต/เย็บกระชัง
ผลิตเชือก (ยกเว้น ลวด)
ผลิตเชือกกระดำษ
ผลิตเชือกกล้วย
ผลิตเชือกเคเบิล
ผลิตเชือกจำกกระดำษสำ
ผลิตเชือกจำกผ้ำฝ้ำย
ผลิตเชือกตำข่ำย
ผลิตเชือกถักแขวนกระถำงต้นไม้
ผลิตเชือกถักจำกเส้นด้ำย
ผลิตเชือกไนลอน
ผลิตเชือกปอ
ผลิตเชือกป่ำนศรนำรำยณ์
ผลิตเชือกผ้ำ













รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บเศษผ้ำเช็ดเครื่องจักร
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บเศษผ้ำเช็ดสี
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บสิ่งทอคลุมเฟอร์นิเจอร์
รับจ้ำง/รับเหมำ/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำคลุมตูเ้ ย็น
รับจ้ำง/รับเหมำ/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำคลุมทีวี
รับซือเศษผ้ำเพื่อนำไปใช้เช็ดทำควำมสะอำดเครื่องจักร
รับผลิตผ้ำม่ำนพร้อมติดตัง
รับออกแบบ ตัดเย็บ และติดตังผ้ำม่ำน
ร้ำน/รับจ้ำง/รับเหมำ/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำม่ำน
โรงงำน/รับจ้ำง/รับเหมำ/ผลิต/ตัดเย็บกระสอบ
ออกแบบตัดเย็บผ้ำม่ำนพร้อมติดตัง

การผลิตพรมและสิ่งปูพื้นที่ท้าจากสิ่งทอ









ผลิตผ้ำละหมำด
ผลิตพรมขนแกะ
ผลิตพรมปักปุย (ด้ำยขนสัตว์ที่สอด
ขัดกับรองพืนและยึดแน่นด้วยกำว)
ผลิตพรมปูนอนจำกเศษผ้ำ
ผลิตพรมเปอร์เชีย
ผลิตพรมฝ้ำย
ผลิตพรมใยประดิษฐ์
ผลิตพรมรถยนต์ที่ทำจำกวัสดุสิ่งทอ









ผลิตพรมและชุดพรมปูพืนห้องนำ
จำกวัสดุสิ่งทอ
ผลิตวัสดุปูพืนจำกพรม
ผลิตวัสดุปูพืนจำกวัสดุสิ่งทอ
ผลิตเสื่อจำกวัสดุสิ่งทอ
รับจ้ำงทอเสื่อด้วยเศษผ้ำ
รับซือเศษผ้ำเพื่อนำไปผลิตเป็นพรม
โรงงำน/ผลิต/แต่งสำเร็จ/ทอพรม
จำกวัสดุสิ่งทอ

การผลิตเชือก เชือกเส้นใหญ่ ตาข่าย แห และอวน



















ผลิตเชือกผูกปูจำกต้นกล้วย
ผลิตเชือกพลำสติก
ผลิตเชือกโพลิเอทิลีน
ผลิตเชือกฟำง
ผลิตเชือกมนิลำ
ผลิตเชือกลวดขนำดใหญ่สำหรับ
กำรส่งผ่ำนของสำยพำน
ผลิตเชือกเส้นใหญ่ใช้กับเรือประมง
ผลิตเชือกอวน
ผลิตตะแกรงเชือก
ผลิตตำข่ำยไนลอน
ผลิตตำข่ำยผ้ำมุ้ง
ผลิตทีส่ นสะพำยวัว
ผลิตเปลจำกเศษผ้ำ
ผลิตเปลเชือกด้ำย
ผลิตเปลญวนผ้ำ
ผลิตเปลด้ำยถัก
ผลิตเปลนอนเชือกไนลอน
ผลิตเปลไนลอน


















ผลิตผลิตภัณฑ์จำกสำยระโยง
ระยำงประดิษฐ์ (เช่น ตำข่ำย สำย
โยง) ในโรงงำนผลิตเชือก
ผลิตยอนำกุ้ง
ผลิตสำยตกปลำจำกเส้นใยตำม
ธรรมชำติหรือเส้นใยประดิษฐ์
ผลิตสำยป่ำนหรือสำยเชือก
ผลิตสำยระโยงระยำง (ยกเว้น
สำยลวดสำยระโยงระยำง)
ผลิตสำยสิญจน์
ผลิตสิ่งทอที่ใช้ในงำนประมง
ผลิตแหจับปลำ
ผลิตอวนจับปลำ
ผลิตอวนเรือประมง
ผลิตอวนลำกปลำ
รับจ้ำงตัดแหที่ใช้หำปลำ
โรงงำน/ผลิต/จักสำน/ถัก/เย็บ/ทอแห
โรงงำน/ผลิต/จักสำน/ถัก/เย็บ/ทออวน
ใส่ตะกั่วตำข่ำยจับปลำ

72

13991



ผลิตผ้ำนอนวูฟเว่น
ผลิตผ้ำอ้อมกันนำ
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การผลิตผ้าชนิดไม่ทอ
ผลิตผ้ำอ้อมเด็ก
ผลิตผ้ำอ้อมผู้ใหญ่

การผลิตสิ่งทอชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม

ทอผ้ำแก้ว ชนิดหน้ำแคบ
ทอผ้ำขนสัตว์ ชนิดหน้ำแคบ (เช่น กว้ำง 30 ซ.ม./12 นิว หรือ
น้อยกว่ำ)
ทอผ้ำจำกเส้นใยธรรมชำติชนิดหยำบ (เช่น ป่ำน ปอกระเจำ
ป่ำนรำมี)
ทอผ้ำฝ้ำย ชนิดหน้ำแคบ
ทอผ้ำยืด ชนิดหน้ำแคบ
ทอผ้ำใยแก้ว ชนิดหน้ำแคบ
ทอผ้ำเส้นใยประดิษฐ์ ชนิดผ้ำหน้ำแคบ
ทอผ้ำหน้ำแคบ
ทอผ้ำหน้ำแคบด้วยมือ
ทอผ้ำไหมชนิดหน้ำแคบ (กว้ำง 30 ซ.ม. / 12 นิว หรือ
อย่ำงน้อย)
ทอพู่ห้อยที่เป็นสิ่งทอ
ทอและแต่งสำเร็จผ้ำหน้ำแคบ
ทอโลโก้เสือผ้ำ
ผลิตขอบกำงเกงผ้ำยืด
ผลิตขอบยำงยืดกำงเกง
ผลิตเครื่องหมำยทหำรที่ทำจำกสิ่งทอ
ผลิตเครื่องหมำยที่ทำจำกผ้ำ
ผลิตเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ทที่ ำจำกสิ่งทอ
ผลิตเชือกที่ยืดหยุ่นได้ ที่มสี ิ่งทอห่ออยู่ด้ำนนอก
ผลิตด้ำยและผ้ำแถบถักแบบหน้ำแคบ
ผลิตด้ำยหุม้ ยำงยืด
ผลิตแถบยำงยืด
ผลิตผ้ำกรอง
ผลิตผ้ำกำว
ผลิตผ้ำแข็ง
ผลิตผ้ำแข็งซับใน
ผลิตผ้ำเคมี
ผลิตผ้ำเคลือบซิลิคอน
ผลิตผ้ำเคลือบไวนิล
ผลิตผ้ำซับในเคมี
ผลิตผ้ำทอหน้ำแคบ
ผลิตผ้ำที่มีคณ
ุ สมบัติกันนำเพื่อกำรค้ำ
ผลิตผ้ำที่อัดเป็นชันด้วยพลำสติก



































ผลิตผ้ำบุด้ำนในตัวถังรถยนต์
ผลิตผ้ำบุรองพรมชนิดนอนวูฟเว่น
ผลิตผ้ำใบที่ขึงโครงแล้ว สำหรับจิตรกร
ผลิตผ้ำใบยำงรถ (ผ้ำไทร์คอร์ด)
ผลิตผ้ำใบสำหรับจิตรกร
ผลิตผ้ำรองปกเสือ
ผลิตผ้ำอำบนำมัน
ผลิตแผ่นกรองอำกำศที่ทำจำกผ้ำ
ผลิตพู่
ผลิตยำงยืดกำงเกง
ผลิตยำงยืดรัดขอบกำงเกง
ผลิตยำงยืดสำหรับเสือผ้ำ
ผลิตริบบินยำงยืด
ผลิตสำยกุ้นยำงยืด
ผลิตสำยคำด
ผลิตสำยดับเพลิง
ผลิตสำยพำนทีเ่ สริมให้แข็งแรงเพือ่ ใช้ในงำนอุตสำหกรรมที่
ทำจำกผ้ำ
ผลิตสำยพำนลำเลียงที่ทำจำกผ้ำ ที่ไม่ได้อำบซึม เคลือบ หุ้ม
หรืออัดด้วยยำง
ผลิตสำยพำนส่งกำลังที่ทำจำกผ้ำ ที่ไม่ได้อำบซึม เคลือบ หุ้ม
หรืออัดด้วยยำง
ผลิตสำยยำงรัดของที่หุ้มด้วยผ้ำ
ผลิตสำยรัด
ผลิตสำยรัดเครื่องนุ่งห่ม
ผลิตสำยรัดหมวกปีก/หมวกแก๊ป
ผลิตสิ่งทอชนิดกันนำ
ผลิตสิ่งทอหน้ำแคบที่ยืดหยุ่นได้
ผลิตเส้นด้ำยที่ยดื หยุ่นได้ ที่มีสิ่งทอห่ออยู่ด้ำนนอก
ผลิตเส้นด้ำยยำงยืด
ผลิตไส้ตะเกียงเจ้ำพำยุ
ผลิตหนังเทียม
ผลิตอุปกรณ์ผ้ำสำหรับตกแต่งรถยนต์
ย้อมและแต่งสำเร็จผ้ำหน้ำแคบ
รับทอตรำเสือ
โรงงำนทอผ้ำชนิดหน้ำแคบ
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แต่งสำเร็จผ้ำลูกไม้
แต่งสำเร็จผ้ำสักหลำด
ถักคอเสือ
ถักโครเชต์ดอกไม้
ถักชำยผ้ำด้วยโครเชต์
ถักผ้ำลูกไม้
ถักสลกบำตร
ทอแถบผ้ำ
ทอผ้ำลูกไม้
ทอผ้ำสักหลำด ชนิดหน้ำกว้ำง
ทอผ้ำสักหลำดขนสัตว์ ชนิดหน้ำกว้ำง
ทอผ้ำสักหลำดที่เป็นริว ชนิดหน้ำกว้ำง
ทอผ้ำหน้ำแคบ เช่น ผ้ำสไบ ผ้ำที่ใช้
ตกแต่ง
ประดับลวดลำยบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ/
บนผ้ำ/บนสิ่งทอ (ยกเว้น เสือผ้ำ)
ประดับลูกปัดบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ/บน
ผ้ำ/บนสิ่งทอ (ยกเว้น เสือผ้ำ)
ปักฉลุลำยผ้ำ
ปักผ้ำลูกไม้
ปักลำยบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ/บน
ผ้ำ/บนสิ่งทอ (ยกเว้น เสือผ้ำ)
ปักลำยลงบนผ้ำขนหนู
ผลิตกำมะหยี่หน้ำแคบ
ผลิตเชือกรองเท้ำจำกสิ่งทอ
ผลิตตุงผ้ำลูกไม้
ผลิตแถบถักแบบเปีย

การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
























ผลิตแถบผ้ำชนิดเคลือบและมี
ควำมมันเงำ
ผลิตเทปผ้ำ
ผลิตโบว์
ผลิตโบว์ผ้ำ
ผลิตโบว์ผูกผมด้วยผ้ำ
ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้ำลูกไม้ฉลุ
(ยกเว้น เสือผ้ำ)
ผลิตผ้ำกุ้น
ผลิตผ้ำทอที่มีโลหะเป็นส่วนผสม
ผลิตผ้ำทอลูกไม้
ผลิตผ้ำที่ใช้ทำไส้ตะเกียงเจ้ำพำยุ
ผลิตผ้ำใบจำกฝ้ำยสำหรับทำสำยพำน
ผลิตผ้ำปักชำวเขำ
ผลิตผ้ำเพื่อนำไปทำซิป
ผลิตผ้ำแพร
ผลิตผ้ำลอกลำย
ผลิตผ้ำลินินเพื่อใช้ลอกลำย
ผลิตผ้ำลูกไม้
ผลิตผ้ำลูกไม้ปัก
ผลิตผ้ำและเชือกเสริมควำมแข็งแรงที่
ใช้กับหม้อกำเนิดไฟฟ้ำ
ผลิตผ้ำสักหลำด ชนิดนอนวูฟเว่น
ผลิตผ้ำสักหลำดอัดกลีบ
ผลิตแผ่นรองเมำส์ ชนิดที่เป็นสิ่ง
ทอปูทับบนโฟม
ผลิตริบบินผ้ำ




















ผลิตลูกไม้ตดิ เสือ
ผลิตสิ่งประดับบนหมวก
ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งหมวกผู้หญิง
ที่ทำจำกสิ่งทอ
ผลิตอุปกรณ์ประดับตกแต่ง ใน
โรงงำนทอผ้ำชนิดหน้ำแคบ
ผลิตอุปกรณ์ประดับตกแต่งสูท
ผลิตอุปกรณ์ประดับตกแต่งเสือผ้ำ
พับริมและเย็บริมสิ่งทอ (ยกเว้น เสือผ้ำ)
เย็บประดับบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
(ยกเว้น เสือผ้ำ)
เย็บประดับบนสิ่งทอ/บนผ้ำ
(ยกเว้น เสือผ้ำ)
เย็บปักถักร้อยบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ/
บนผ้ำ/บนสิ่งทอ (ยกเว้น เสือผ้ำ)
รับจ้ำงตัดและเย็บผ้ำที่ใช้ตกแต่ง
เครื่องแต่งกำย
รับจ้ำงปักหมอน
รับตัดผ้ำกุ้น
รับปักตรำสินค้ำ
รับปักลำยดอกบนผ้ำ
รับปักลำยผ้ำ
รับปักลูกไม้
ร้ำนปักฉลุผ้ำ
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การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม วิชาชีพ นักเรียน และนักศึกษา

ผลิต/ตัดเย็บเครื่องแต่งกำยที่ใช้
ในทำงกำรแพทย์ขำยส่ง
ผลิต/ตัดเย็บเครื่องสังฆภัณฑ์ขำยส่ง
ผลิต/ตัดเย็บชุดนักเรียน
ผลิต/ตัดเย็บชุดลูกเสือ
ผลิต/ตัดเย็บผ้ำไตร จีวรพระ
ผลิต/ตัดเย็บผ้ำสบง จีวร
ผลิตกระโปรงนักศึกษำ
ผลิตเครื่องแต่งกำยสำหรับใช้ใน
โรงพยำบำล
ผลิตเครื่องแบบชุดทำงำน
ผลิตเครื่องแบบทหำรและตำรวจ
ผลิตเครื่องแบบนักเรียน













ผลิตเครื่องแบบพนักงำนทำควำมสะอำด
ผลิตเครื่องแบบพนักงำนบนเครื่องบิน
ผลิตชุดเกรำะจำกผ้ำ
ผลิตชุดครุยพร้อมหมวก
ผลิตชุดเครื่องแบบชนิดมีสำยคำด
ผลิตชุดทหำร
ผลิตชุดป้องกันไฟ
ผลิตชุดป้องกันอุบัติเหตุทำง
ชีวภำพและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ผลิตชุดแม่บ้ำน
ผลิตชุดยูนิฟอร์ม
ผลิตเสือผ้ำที่ใช้ในงำน
อุตสำหกรรม
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การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

ตัดเย็บกำงเกงกันนำ
ตัดเย็บกำงเกงยืดขำยำว
ตัดเย็บกำงเกงส่งโรงงำน
ตัดเย็บชินส่วนกำงเกง
ตัดเย็บชุดให้เช่ำ (ชุดรำตรี)
ตัดเย็บผ้ำถุง
ตัดเย็บเสือกันฝนพลำสติก
ตัดเย็บเสือคลุมขนสัตว์เทียม
ตัดเย็บเสือสูทสำเร็จรูป
ตัดเย็บเสือไหมพรมสำเร็จรูป
บริกำรรับสั่งตัดเสือผ้ำสำเร็จรูป
(ชุดซำฟำรี กำงเกง สูท)
ผลิต/ตัดเย็บเสือแจ็คเก็ตยีนส์
ผลิตกำงเกงขำสัน
ผลิตกำงเกงสตรี
ผลิตชันบุซับในของชุดแต่งกำย
ผลิตชันบุซับในของชุดสูท
ผลิตชันบุซับในของเสือคลุม
ผลิตชุดกันลม
ผลิตชุดคลุมท้อง
ผลิตชุดซำฟำรี
ผลิตชุดแต่งงำน
ผลิตชุดไทย
ผลิตชุดมโนรำ




































ผลิตเสือผ้ำที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตเสือผ้ำที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเสือผ้ำสำหรับป้องกันไฟ
ผลิตเสือฟอร์มโรงงำน
ผลิตเสือยูนิฟอร์ม
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บผ้ำจีวร
รับจ้ำง/ผลิต/เย็บผ้ำเหลือง
รับจ้ำง/ผลิต/เย็บผ้ำอำบนำฝนขำยส่ง
รับจ้ำงผลิตเครื่องบวช เช่น ผ้ำสไบ
รับจ้ำงเย็บผ้ำโหล (ชุดทำงำน)
รับจ้ำงเย็บเสือนักเรียน
รับออกแบบและตัดชุดยูนิฟอร์ม

การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก

ผลิตชุดวิวำห์
ผลิตชุดสวมศรีษะ
ผลิตชุดสูทสำกล
ผลิตชุดหำงเครื่อง
ผลิตชุดอิสลำม
ผลิตผ้ำกันเปื้อนชนิดกันนำ (เช่น
ยำงและพลำสติก)
ผลิตและขำยส่งกำงเกงยีนส์
ผลิตสูท
ผลิตเสือกันเปื้อน
ผลิตเสือกันฝนที่ตัดและเย็บจำก
พลำสติก
ผลิตเสือกันฝนอำบนำมัน
ผลิตเสือกันหนำว ที่ได้จำกกำรตัดเย็บ
ผลิตเสือกำงเกงกันเปื้อน
ผลิตเสือคลุม ที่ได้จำกกำรตัดเย็บ
(ยกเว้นหนังสัตว์)
ผลิตเสือคลุมกันหนำว
ผลิตเสือคลุมขนสัตว์เทียม
ผลิตเสือแจ็คเก็ต
ผลิตเสือผ้ำกันนำ
ผลิตเสือผ้ำจำกหนังเทียม
ผลิตเสือผ้ำชำวเขำ
ผลิตเสือผ้ำชุดไทย























ผลิตเสือผ้ำนิรภัย
ผลิตเสือผ้ำอำบนำมัน (เช่น ที่กันนำได้)
ผลิตเสือม่อฮ่อม
ผลิตเอียมผ้ำ
เย็บผ้ำกันเปื้อน
เย็บผ้ำโสร่ง
เย็บเสือผ้ำอิสลำม
เย็บเสือม่อฮ่อมขำยส่ง
รับจ้ำง/ตัดเย็บ/ผลิตกระโปรงขำยส่ง
รับจ้ำง/รับเหมำ/ตัดเย็บ/ผลิต
กำงเกงขำยส่ง
รับจ้ำง/รับเหมำ/ตัดเย็บ/ผลิตเสือ
สูทสำเร็จรูป
รับจ้ำงผลิตกำงเกงยีนส์
รับจ้ำงเย็บกำงเกงสำเร็จรูป
รับจ้ำงเย็บชินส่วนกำงเกง
รับประกอบตัวกำงเกง
รับผ้ำที่ตดั แล้วมำเย็บเป็นกระโปรง
รับเย็บเสือผ้ำสำเร็จรูป (กำงเกงยีนส์)
รับออกแบบและตัดเย็บชุดผ้ำไหมขำยส่ง
รับออกแบบและตัดเย็บชุดวิวำห์ขำยส่ง
โรงงงำนเย็บผ้ำโหล (สูท)
โรงงำน/รับจ้ำง/ตัดเย็บ/ผลิต
กำงเกงโหล
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ตัดเย็บกำงเกงลดนำหนัก
ตัดเย็บเครื่องรัดลำตัว
ตัดเย็บเครื่องหุ้มขำ
ตัดเย็บเสือผ้ำยืดสำเร็จรูป
ตัดเสือยืดขำยส่ง
ผลิตกระโปรงชันใน
ผลิตกำงเกงชันใน
ผลิตกำงเกงแนบเนือ
ผลิตเครื่องรัดเอวและตะโพก
ผลิตชันบุซับในของเนคไท
ผลิตชุดคลุมชุดนอน













ผลิตชุดชันใน
ผลิตชุดชันในสลิป
ผลิตชุดนอน
ผลิตชุดผู้ป่วย
ผลิตชุดเสือกำงเกงนอน
ผลิตปลอกแขนที่ยืดหยุ่นได้
ผลิตผ้ำรัดเอว
ผลิตพิจำมำ
ผลิตสเตย์
ผลิตเสือคลุมอำบนำที่ได้จำกกำรตัดเย็บ
ผลิตเสือคอกระเช้ำ
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ตัดเย็บผ้ำอ้อมเด็ก
ผลิตชุดกระโปรงเด็กอ่อน
ผลิตชุดเด็กอ่อน











ตัดเย็บกำงเกงกีฬำสำเร็จรูป
ตัดเย็บชุดดำนำ
ผลิต/ตัดเย็บกำงเกงวอร์มสำเร็จรูป
ผลิตกำงเกงนักกีฬำ
ผลิตครื่องแบบนักกีฬำ
ผลิตเครื่องแต่งตัวสำหรับขี่ม้ำ
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ผลิตกระโปรงหนัง
ผลิตกำงเกงหนัง
ผลิตชุดหนัง
ผลิตชุดหนังกันลม





ดีไซน์และรับตัดเสือผ้ำเด็ก
ตกแต่งเสือผ้ำ
ตัดเย็บกระโปรง เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บกำงเกง เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล












ผลิตเสือเชิตที่เป็นเครื่องแบบสำกล
ผลิตเสือโปโล ทีไ่ ด้จำกกำรตัดเย็บ
ผลิตเสือยกทรง
ผลิตเสือยืด ที่ได้จำกกำรตัดเย็บ
เย็บชินส่วนกำงเกงในชำย
เย็บเสือยืดขำยส่ง
รับจ้ำงตัดเย็บชุดชันใน
รับเหมำตัดเย็บกำงเกงชันใน
รับเหมำตัดเย็บเสือยืด
รับเหมำประกอบชินส่วนเสือเชิต
โรงงำนตัดเย็บเสือผ้ำโหล (ชุดชันใน)




รับจ้ำงเย็บถุงมือและหมวกของเด็กอ่อน
รับจ้ำงเย็บเสือผ้ำสำเร็จรูปของเด็กอ่อน

การผลิตเสื้อผ้ากีฬา

ผลิตชุดกีฬำ
ผลิตชุดยิมนำสติก
ผลิตชุดวอร์ม
ผลิตชุดว่ำยนำ
ผลิตและขำยชุดกีฬำ
ผลิตเสือแจ็คเก็ตเล่นสกี






ผลิตเสือวอร์ม
เย็บผ้ำโหล (กำงเกงวอร์ม)
รับจ้ำงผลิตเสือกีฬำ
ร้ำน/ผลิต/ตัดเย็บเสือผ้ำกีฬำ

การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากหนัง




ผลิตผ้ำกันเปื้อนจำกหนัง (เช่น
สำหรับช่ำงตีเหล็ก ช่ำงเชื่อมโลหะ)
ผลิตเสือคลุม (coat) หนัง
ผลิตเสือผ้ำหนังสัตว์
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การผลิตเสื้อผ้าเด็กอ่อน

ผลิตเสือผ้ำเด็กอ่อน
เย็บกำงเกงเด็กอ่อนสำเร็จรูป
รับจ้ำงตกแต่งเสือผ้ำเด็กอ่อน
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การผลิตเสื้อผ้าชั้นใน





ผลิตเสือหนัง
ผลิตเสือหนังคลุมกันหนำว
ผลิตหนังกันเปื้อนของช่ำงตีเหล็ก

ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า





ตัดเย็บกำงเกงกันเปื้อน เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บกำงเกงบุรุษ เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บเครื่องแบบตำรวจ เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บเครื่องแบบทหำร เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
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ตัดเย็บเครื่องแบบพยำบำล เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บชุดข้ำรำชกำร เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บชุดครุย เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บชุดทัคซิโด้ เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บชุดทำงำนสตรี เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บชุดนักร้อง นักแสดง เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บชุดผ้ำไหม เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บชุดพยำบำล เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บชุดรำตรี เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บชุดลิเก เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บชุดวันฮำโลวีน เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บชุดสตรี เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บเสือกั๊ก เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บเสือกำงเกง เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บเสือคลุม เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บเสือผ้ำที่ใช้ในกำรขี่ม้ำ เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บเสือผ้ำที่ใช้ในพิธีฝังศพ เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บเสือผ้ำบุรุษ สตรี เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเย็บเสือผ้ำยูนิฟอร์ม เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดสูท เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดสูทซำฟำรีผำ้ ไหมไทย เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเสือกีฬำ เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเสือบูติค เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเสือผ้ำ เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ตัดเสือผ้ำไหม เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
ทำชุดโขนละคร เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
บริกำรตัดเย็บชุดชันใน เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
บริกำรตัดเย็บชุดแต่งงำน เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
บริกำรตัดเย็บเสือแจ็คเก็ต เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
บริกำรตัดเย็บเสือเชิต เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
บริกำรตัดเย็บเสือผ้ำ เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
บริกำรตัดเย็บเสือผ้ำหนัง เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
บริกำรตัดเสือกำงเกง เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
บริกำรตัดเสือผ้ำบุรุษ เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
บริกำรตัดเสือผ้ำสตรี เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
รับจ้ำง/บริกำรตัดเย็บชุดแต่งงำนตำมสั่ง
รับจ้ำง/บริกำรตัดเย็บและซ่อมแซมเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรประดับขนนกบนเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรประดับตกแต่งบนเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรปะฉลุเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรปักกระโปรง
รับจ้ำง/บริกำรปักกำงเกง
รับจ้ำง/บริกำรปักครุย
รับจ้ำง/บริกำรปักเครื่องหมำยชุดนักเรียน
รับจ้ำง/บริกำรปักเครื่องหมำยบนเสือยืด















































รับจ้ำง/บริกำรปักเครื่องหมำยเสือด้วยจักรเย็บผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรปักฉลุ ปักเสือนักเรียน
รับจ้ำง/บริกำรปักฉลุชุดวิวำห์
รับจ้ำง/บริกำรปักฉลุผ้ำคลุมศรีษะ
รับจ้ำง/บริกำรปักฉลุเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรปักชื่อเสือ
รับจ้ำง/บริกำรปักชื่อเสือนักเรียน
รับจ้ำง/บริกำรปักชุดเครื่องแบบพนักงำน
รับจ้ำง/บริกำรปักชุดนักร้อง
รับจ้ำง/บริกำรปักชุดวิวำห์
รับจ้ำง/บริกำรปักดอกผ้ำคลุม เสือ
รับจ้ำง/บริกำรปักดอกผ้ำคลุมผม
รับจ้ำง/บริกำรปักดอกไม้ใส่เสือ
รับจ้ำง/บริกำรปักตกแต่งเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรปักตัวอักษรเสือนักเรียน
รับจ้ำง/บริกำรปักแถบตรำเสือ
รับจ้ำง/บริกำรปักปกเสือ
รับจ้ำง/บริกำรปักลวดลำยบนเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรปักลำยฉลุเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรปักลำยดอกผ้ำคลุม
รับจ้ำง/บริกำรปักลำยดอกผ้ำคลุมผม
รับจ้ำง/บริกำรปักลำยบนเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรปักลำยเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรปักและตัดเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรปักโลโก้เสือนักเรียน
รับจ้ำง/บริกำรปักโลโก้เสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรปักเสือ
รับจ้ำง/บริกำรปักเสือชุดฟอร์ม
รับจ้ำง/บริกำรปักเสือเชิต
รับจ้ำง/บริกำรปักเสือด้วยคอมพิวเตอร์
รับจ้ำง/บริกำรปักเสือด้วยจักรอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรปักเสือทุกชนิด
รับจ้ำง/บริกำรปักเสือนักเรียนด้วยเครื่องจักร
รับจ้ำง/บริกำรปักเสือนักเรียนทุกชนิด
รับจ้ำง/บริกำรปักเสือนักเรียนและปักผ้ำต่ำงๆ
รับจ้ำง/บริกำรปักเสือผ้ำ เครื่องแบบ
รับจ้ำง/บริกำรปักเสือผ้ำกะเหรี่ยง
รับจ้ำง/บริกำรปักเสือผ้ำนักเรียน
รับจ้ำง/บริกำรปักเสือสตรี
รับจ้ำง/บริกำรปักอักษรบนเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรเย็บปักบนเสือผ้ำของผู้อื่น
รับจ้ำง/บริกำรเย็บปักลวดลำยบนเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรเย็บลวดลำยงำนศิลปะบนเสือผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรเย็บเสือผ้ำ เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
รับตัดกำงเกง เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
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รับตัดเครื่องแบบตำรวจ เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
รับตัดชุดข้ำรำชกำร เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
รับตัดชุดไทย เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
รับตัดชุดฟอร์ม เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
รับตัดเย็บเสือเชิต เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
รับตัดเสือผ้ำตำมสั่ง
รับตัดเสือผ้ำและซ่อมแซม
รับบริกำรตัดเย็บเสือผ้ำตำมสั่ง
รับเย็บปักลวดลำยบนเสือผ้ำ
รับออกแบบและตัดชุดสุภำพสตรี เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล
รับออกแบบและตัดเย็บเสือผ้ำชำย หญิง เฉพำะลูกค้ำ
รำยบุคคล
ร้ำนตัดกำงเกงบุรุษ
ร้ำนตัดกำงเกงและเสือ
ร้ำนตัดกำงเกงสตรี
ร้ำนตัดเครื่องแบบตำรวจ
ร้ำนตัดชุดซำฟำรี
ร้ำนตัดชุดแต่งงำน
ร้ำนตัดชุดไหม
ร้ำนตัดผ้ำสตรี
ร้ำนตัดยูนิฟอร์ม
ร้ำนตัดเย็บกระโปรงตำมสั่ง
ร้ำนตัดเย็บกำงเกงตำมสั่ง
ร้ำนตัดเย็บเครื่องแบบทหำร
ร้ำนตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน
ร้ำนตัดเย็บชุดกีฬำ
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ตกแต่งหมวกจำกผ้ำ
ตัดเย็บหมวก
ตัดเย็บหมวกแก๊ปขนสัตว์
ตัดเย็บหมวกปีใหม่
ตัดเย็บหมวกพลำสติก
ผลิตปลอกหนังข้ำงในหมวกและ
หมวกแก๊ป




























ร้ำนตัดเย็บชุดทหำร
ร้ำนตัดเย็บชุดรำตรี
ร้ำนตัดเย็บชุดวิวำห์
ร้ำนตัดเย็บชุดสูทและเสือผ้ำทั่วไป
ร้ำนตัดเย็บปักชื่อเสือผ้ำ
ร้ำนตัดเย็บเสือกระโปรงชุด
ร้ำนตัดเย็บเสือเชิตบุรุษ
ร้ำนตัดเย็บเสือผ้ำ
ร้ำนตัดเย็บเสือผ้ำเด็ก
ร้ำนตัดเย็บเสือผ้ำไหม
ร้ำนตัดเย็บเสือสตรี
ร้ำนตัดและออกแบบเสือผู้ชำย
ร้ำนตัดสูท
ร้ำนตัดเสือ
ร้ำนตัดเสือครุย
ร้ำนตัดเสือผ้ำชุดไทย
ร้ำนตัดเสือม่อฮ่อม
ร้ำนบริกำรตัดเย็บเสือผ้ำสตรี
ร้ำนปักฉลุเสือผ้ำ
ร้ำนปักชื่อเสือนักเรียน
ร้ำนปักเสือผ้ำ
ร้ำนออกแบบและตัดเย็บชุดผ้ำไหม
ร้ำนออกแบบและตัดเย็บชุดวิวำห์
ห้องตัดเย็บเสือผ้ำ
ห้องเสือ
ออกแบบและตัดเย็บเสือผ้ำ เฉพำะลูกค้ำรำยบุคคล

การผลิตหมวกและเครื่องสวมศีรษะ







ผลิตหมวกแก๊ปจำกผ้ำ
ผลิตหมวกแก๊ปสำหรับเล่นเบสบอล
ผลิตหมวกขนสัตว์
ผลิตหมวกคลุมผมอำบนำที่ตดั
และเย็บจำกพลำสติก
ผลิตหมวกเครื่องแบบจำกผ้ำ
ผลิตหมวกตำรวจจำกผ้ำ









ผลิตหมวกปำนำมำ
ผลิตหมวกผ้ำ
ผลิตหมวกฟำง
ผลิตหมวกสักหลำดขนสัตว์
ผลิตหมวกหนัง
ผลิตหมวกโอเปร่ำ
รับผ้ำเป็นชินมำเย็บประกอบเป็นหมวก
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บริกำรตัดเย็บเข็มขัดที่เป็น
เครื่องแต่งกำย
ผลิตเข็มขัดจำกกะลำมะพร้ำว
ผลิตเข็มขัดจำกหนังปลำกระแบน
ผลิตเข็มขัดหนัง
ผลิตถุงมือผ้ำ
ผลิตถุงมือหนัง
ผลิตถุงมือหนังสำหรับใช้ในงำน
อุตสำหกรรม
ผลิตเน็คไทจำกกำรนำผ้ำถักนิต
มำตัดเย็บ

การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายอื่นๆ
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ตัดเย็บอุปกรณ์ประดับตกแต่ง
เครื่องแต่งกำยที่ทำจำกขนสัตว์
ผลิต/ตัดเย็บเครื่องแต่งกำยจำกขนสัตว์
ผลิตซับบุด้ำนในถุงมือจำกขนสัตว์
ผลิตปกเสือจำกขนสัตว์
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ผลิตปลอกข้อมือหนัง
ผลิตผ้ำคลุมผมของมุสลิม
ผลิตผ้ำคลุมศีรษะ
ผลิตผ้ำคำดศรีษะ
ผลิตผ้ำเช็ดหน้ำ (ยกเว้น กระดำษ)
ผลิตผ้ำปิดจมูกแฟชั่น
ผลิตผ้ำพันคอ
ผลิตรองเท้ำแตะใส่ในบ้ำน
ผลิตรองเท้ำบัลเล่ต์
ผลิตร่ำงแหคลุมผม จำกตำข่ำย
ผลิตสำยเข็มขัดหนัง









ผลิตสำยประคตรัดเอว
ผลิตหูกระต่ำย
รับจ้ำงตัดเย็บเข็มขัดที่เป็น
เครื่องแต่งกำย
รับจ้ำงตัดเย็บผ้ำคลุมหัว
รับจ้ำงเย็บผ้ำเช็ดหน้ำ
รับจ้ำงสอยริมผ้ำเช็ดหน้ำ
รับผลิต/ตัดเย็บเน็คไทจำกผ้ำ

การผลิตสิ่งของที่ท้าจากขนสัตว์
ผลิตผ้ำขนสัตว์คลุมไหล่
ผลิตผ้ำขนสัตว์ที่ใช้ขัดเงำ
ผลิตสำบข้อมือเสือจำกขนสัตว์
ผลิตเสือคลุมขนสัตว์
ผลิตเสือแจ็คเก็ตขนสัตว์




ผลิตเสือผ้ำขนสัตว์
ผลิตอุปกรณ์ประดับตกแต่งเครื่อง
แต่งกำยที่ทำจำกขนสัตว์

การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ท้าจากการถักนิตและโครเชต์

ถักเสือ จำกโรงงำนถักนิตติง
ถักเสือกั๊ก จำกโรงงำนถักนิตติง
ถักเสือโครเชต์ จำกโรงงำนถักนิตติง
ถักเสือผ้ำจำกด้ำยขำย
ถักเสือไหมพรมด้วยเครื่อง
ถักเสือไหมพรมด้วยมือ
ทอริมผ้ำไหมพรม
ทอเสือผ้ำสำเร็จรูปด้วยไหมพรม
ทอเสือไหมพรม
บริกำรถักนิตติงเสือสเวตเตอร์
ผลิตกระโปรง จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตกำงเกง จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตกำงเกงขำยำว จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตกำงเกงขำสัน จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตแจ็กเก็ตสเวตเตอร์ จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตชุดกีฬำ จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตชุดเครื่องแบบ จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตชุดชำยหำด จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตชุดนอน จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตชุดวอร์ม จำกโรงงำนถักนิตติง






















ผลิตชุดว่ำยนำ จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตชุดสกี จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตชุดไหมพรม
ผลิตชุดอำบนำ จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตผ้ำห่มคลุมไหล่ จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตสำยคำดและเครื่องรัดลำตัว จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตเสือกั๊ก จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตเสือกั๊กสเวตเตอร์ จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตเสือกันหนำว จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตเสือกำงเกงชุดนอน จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตเสือคลุม จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตเสือคลุมอำบนำ จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตเสือโปโล จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตเสือผ้ำกีฬำ จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตเสือผ้ำเด็กทำรก จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตเสือยืด จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตเสือสเวตเตอร์ จำกโรงงำนถักนิตติง
รับจ้ำงถักนิตติงเสือสเวตเตอร์
รับจ้ำงถักเสือ
โรงงำนทอเสือไหมพรม
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การผลิตถุงเท้า ถุงน่อง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ ที่ท้าจากการถักนิตและโครเชต์

ถักกระเป๋ำนิตติง
ถักถุงเท้ำเด็ก
ถักถุงมือไหมพรม
ถักนิตติงกำงเกงแนบเนือ
ถักนิตติงเครื่องถุงเท้ำ
ถักนิตติงเครื่องหุ้มห่อขำ
ถักนิตติงถุงเท้ำ
ถักนิตติงถุงเท้ำไนลอนชนิดบำง
ถักนิตติงเสือกำงเกงชันใน
ถักหมวกไหมพรม
ทอถุงเท้ำ
ผลิต/ทอ/ถักหมวกจำกไหมพรม
ผลิตกระเป๋ำที่ได้จำกกำรถักนิตและโครเชต์
ผลิตกำงเกงแนบเนือ จำกโรงงำนถักนิตติง















ผลิตชุดกำงเกงชันใน จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตชุดชันใน จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตชุดชันในชนิดสลิป จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตถุงเท้ำ จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตถุงเท้ำไนลอน จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตถุงเท้ำฝ้ำย
ผลิตถุงน่อง จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตทีร่ องจำนที่ได้จำกกำรถักนิตและโครเชต์
ผลิตผ้ำปูที่นอนที่ได้จำกกำรถักนิตและโครเชต์
ผลิตผ้ำม่ำนที่ได้จำกกำรถักนิตและโครเชต์
ผลิตสิ่งของที่ได้จำกกำรถักนิตและโครเชต์ (ยกเว้นเสือผ้ำ
เครื่องแต่งกำย)
ผลิตเสือกำงเกงในติดกัน จำกโรงงำนถักนิตติง
ผลิตหมวกจำกโรงงำนถักนิตติง

80

หมวดย่อย 15
15110



















การฟอกและตกแต่งหนังฟอก การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์

ตกแต่งขนสัตว์ (เช่น กำรฟอกขำว
กำรแปรง กำรตัดขน กำรฟอก)
ตัดแต่งหนังดิบ
ตัดหนัง
แต่งสำเร็จหนังดิบ
ถอนขน (ในขันตอนของกำร
เตรียมหนังดิบ)
ทำควำมสะอำดหนังฟอก
ทำสีและลำยนูนบนหนัง (Japanning)
ทำสีหนัง
บริกำรทำลำยนูนบนสินค้ำเครื่องหนัง
ผลิตหนังชนิดชำมัว
ผลิตหนังซับใน
ผลิตหนังทำเฟอร์นิเจอร์
ผลิตหนังที่ยังไม่ได้ฟอก (หนังดิบ)
ผลิตหนังแท้สำหรับทำเบำะรถ โซฟำ
ผลิตหนังฟอก
ผลิตหนังฟอกเพื่อทำกระเป๋ำ
ผลิตหนังฟอกเพื่อทำเข็มขัด
ผลิตหนังฟอกเพื่อทำเครื่องแต่งกำย

15121
















การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำเครื่องมือ
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำจำกเศษผ้ำ
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำเดินทำง
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำถือ
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำนักกีฬำ
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำนักเรียน
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำผ้ำ
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำผ้ำพืนเมือง
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำเพื่อเป็นของชำร่วย
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำยีนส์
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำสตำงค์
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำสะพำย
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำสะพำยผ้ำร่ม
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำใส่กล้องส่อง
ทำงไกล




















ผลิตหนังฟอกเพื่อทำเครื่องเทียมลำก
ผลิตหนังฟอกเพื่อทำถุงมือ
ผลิตหนังฟอกเพื่อทำปกหนังสือ
ผลิตหนังฟอกเพื่อทำปลอกคอ
ผลิตหนังฟอกเพื่อทำเป็นแถบสำย
ผลิตหนังฟอกเพื่อทำพืนรองเท้ำ
ผลิตหนังฟอกเพื่อทำสำยบังเหียน
ผลิตหนังฟอกเพื่อทำหีบ
ผลิตหนังฟอกเพื่อทำอำนม้ำ
ผลิตหนังฟอกเพื่อบุเป็นซับใน
ผลิตหนังฟอกเพื่อหุ้มเบำะ
ผลิตหนังเฟอร์นิเจอร์ (หนังฟอก
โครม และหนังฟอกโครมทับฝำด)
ผลิตหนังแฟนซี
ผลิตหนังลูกวัว
ผลิตหนังเลทิโก (Latigo)
ผลิตหนังหน้ำรองเท้ำ
ผลิตหนังหน้ำรองเท้ำชนิดฟอกโครม
ผลิตหนังหน้ำรองเท้ำชนิดฟอก
โครมทับฝำด


















ฟอก ตัดแต่ง และแต่งสำเร็จหนังดิบ
ฟอกขำวและย้อมสีขนแกะ
ฟอกและแปรงขนสัตว์
ฟอกหนังดิบ
ฟอกหนังปลำกระเบน
ฟอกหนังวัว
รับแต่งสำเร็จหนังฟอก
รับทำขนสัตว์ให้เป็นริวหรือลำยยำว
รับทำควำมสะอำดหนังฟอก (เช่น
หนังด้ำนที่ติดกับเนือ)
รับทำลำยนูนบนสินค้ำเครื่องหนัง
รับปะหนังจระเข้ส่งโรงงำนผลิต
กระเป๋ำหนัง
รับย้อมสีขนสัตว์
โรงงำน/รับจ้ำงฟอกหนังและ
ตกแต่งหนังฟอก
โรงงำน/รับจ้ำงย้อมสีหนัง
โรงฟอกสีหนัง
องค์กำรฟอกหนัง

การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และสิ่งทีค่ ล้ายกัน














ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำใส่กุญแจ
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำใส่เครื่องสำอำง
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำใส่เงิน
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำใส่นำมบัตร
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำใส่ผำ้ ห่ม (ตัด
และเย็บโดยวัสดุทเี่ ป็นพลำสติก)
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำใส่สตำงค์
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำใส่เหรียญ
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำใส่อุปกรณ์
กำรเย็บ (ยกเว้น ที่ทำจำกโลหะ)
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำใส่อุปกรณ์ดนตรี
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำหนังเทียม
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำหนังแท้
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำหนังปลำกระเบน
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำหนังสตรี















ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำหนังสือที่มี
สำยสะพำยไหล่
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำหนีบ
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำหิว
ผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำเอกสำร
ผลิต/ตัดเย็บถุงกีฬำ
ผลิต/ตัดเย็บถุงเก็บเสือผ้ำและ
เครื่องแต่งกำย
ผลิต/ตัดเย็บถุงซักผ้ำ
ผลิต/ตัดเย็บถุงตำข่ำยซักผ้ำ
ผลิต/ตัดเย็บถุงผ้ำใบ
ผลิต/ตัดเย็บถุงผ้ำใส่ทองรูปพรรณ
ผลิต/ตัดเย็บถุงพลำสติกคลุมสูท
ผลิต/ตัดเย็บถุงสิ่งทอ
ผลิต/ตัดเย็บถุงใส่ของสำหรับ
ลำเลียงทำงเรือ
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ผลิต/ตัดเย็บถุงใส่ชุดสูท
ผลิต/ตัดเย็บถุงใส่ผ้ำนวม
ผลิต/ตัดเย็บถุงใส่ยำเส้น (ยกเว้น
ที่ทำจำกโลหะ)
ผลิต/ตัดเย็บถุงใส่ศพ
ผลิต/ตัดเย็บย่ำมผ้ำ
ผลิต/ตัดเย็บย่ำมหรือเป้สะพำยหลัง
ผลิตมุมกระเป๋ำเดินทำงที่ทำจำกหนัง
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ผลิตของเล่นสัตว์
ผลิตเครื่องเทียมลำกและ
ส่วนประกอบเครื่องเทียมลำก
ผลิตเครื่องเทียมลำกสุนัข
ผลิตเครื่องหนังสำหรับสุนัข (เช่น
ปลอกคอ เครื่องเทียมลำก สำยรัง
หัวสุนัข ตะกร้อครอบปำก)
ผลิตด้ำมจับแส้
ผลิตด้ำมแส้สำหรับขี่มำ้
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ผลิตกล่องใส่แว่นตำที่ทำจำกหนัง
ผลิตกล่องหนัง
ผลิตกล่องหนังบรรจุซิกำร์
ผลิตกล่องหนังบรรจุบุหรี่
ผลิตกล่องหนังใส่หมวก
ผลิตของชำร่วยจำกหนัง
ผลิตชุดใส่เครื่องเขียนบนโต๊ะ
ทำงำน ที่ทำจำกหนัง
ผลิตเชือกผูกรองเท้ำที่ทำจำกหนัง









ผลิตสำยนำฬิกำที่ทำจำกหนัง/
ผ้ำ/พลำสติก
ผลิตอุปกรณ์เครื่องหนังกระเป๋ำนักเรียน
เย็บชินส่วนกระเป๋ำผ้ำ
เย็บชินส่วนกระเป๋ำหนัง
เย็บซิปถุงผ้ำนวม
เย็บถุงกรองฝุ่น
เย็บถุงของชำร่วย







ตัดเย็บรองเท้ำหนังเทียม
ตัดหนังรองเท้ำ
ประกอบรองเท้ำคัชชูหนัง
ผลิตเครื่องตกแต่งบนรองเท้ำที่ทำ
จำกหนัง
ผลิตเครื่องหนังหน้ำรองเท้ำ
ผลิตชินส่วนรองเท้ำหนัง







เย็บสำยกระเป๋ำผ้ำ
เย็บอะไหล่กระเป๋ำหนัง
รับจ้ำง/ผลิต/ตัดเย็บถุงทะเล
รับจ้ำงผลิต/ตัดเย็บกระเป๋ำหนัง
รับจ้ำงเย็บกระเป๋ำหนัง
ร้ำนตัดเย็บกระเป๋ำหนัง

การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์และของเล่นสัตว์









ผลิตตระกร้อครอบปำกสุนัข
ผลิตถุงสำหรับให้อำหำรม้ำ
ผลิตที่ครอบปำกสัตว์
ผลิตที่หมุ้ เท้ำสัตว์
ผลิตบังเหียน
ผลิตปลอกคอและเครื่องบุรอง
ปลอกคอ (เช่น เครื่องเทียมลำก)
ผลิตปลอกคอสุนัข
ผลิตสนับเข่ำสุนัข









ผลิตสำยโยง/เชือกจูงสุนัข
ผลิตสำยรัดในกำรทำงำนเกี่ยวกับ
เครื่องเทียมลำก
ผลิตเสือผ้ำสัตว์เลียง
ผลิตแส้
ผลิตแส้ขี่ม้ำ
ผลิตอำนม้ำและส่วนประกอบ
ร้ำนตัดเย็บเสือผ้ำสัตว์

การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ท้าจากหนังฟอกหรือหนังอัด








ผลิตซองปืนพกจำกหนัง
ผลิตซองสมุดเช็คที่ทำจำกหนัง
ผลิตตลับแป้งที่มีกระจกจำกหนังแข็ง
ผลิตตัวปักเครื่องหมำยกำรค้ำ
ต่ำงๆที่ทำจำกหนังสัตว์
ผลิตที่คลุมสมุดเช็คที่ทำจำกหนัง
ผลิตปลอกไฟแช็กที่ทำจำกหนัง
ผลิตปะเก็นที่ทำจำกหนัง
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ผลิตแผ่นหนังที่เป็นเครื่องกำบัง
ของเครื่องจักรผลิตสิ่งทอ
ผลิตแผ่นหนังผนึกนำมัน
ผลิตวงแหวนบุรองกันรั่วที่ทำจำกหนัง
ผลิตสำยพำนเครื่องจักรที่ทำจำกหนัง
ผลิตสำยพำนส่งกำลังที่ทำจำกหนัง
ผลิตสำยหนัง
ผลิตหีบหนัง

การผลิตรองเท้าหนัง

ผลิตแถบหนังข้ำงในรองเท้ำ
บริเวณส้นเท้ำ
ผลิตแผ่นหนังบุในรองเท้ำบู๊ตและ
รองเท้ำ
ผลิตแผ่นหุม้ ส้นถุงเท้ำกันถุงเท้ำ
ขำดที่ทำจำกหนัง
ผลิตพืนยกส้นเท้ำจำกหนัง
ผลิตพืนรองเท้ำด้ำนในที่ทำจำกหนัง









ผลิตพืนรองเท้ำหนัง
ผลิตรองเท้ำของพวกอินเดียนแดง
ทำด้วยหนังกวำง
ผลิตรองเท้ำเด็กจำกหนัง
ผลิตรองเท้ำแตะสตรีจำกหนังเทียม
ผลิตรองเท้ำแตะหนัง
ผลิตรองเท้ำแตะหนังเทียม
ผลิตรองเท้ำทำจำกหนัง
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ผลิตรองเท้ำบู๊ทหนัง
ผลิตรองเท้ำสตรีจำกหนังเทียม
ผลิตรองเท้ำหนังแก้ว
ผลิตรองเท้ำหนังทำตำม order
ผลิตรองเท้ำหนังเทียม
ผลิตรองเท้ำหนังแท้
ผลิตรองเท้ำหนังนิรภัย








ผลิตรองเท้ำหนังผู้ชำย
ผลิตรองเท้ำหนังผู้หญิง
ผลิตรองเท้ำหนังสำเร็จรูป
ผลิตส่วนโค้งของรองเท้ำที่ทำจำกหนัง
ผลิตหนังพืนชันในของรองเท้ำ
ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรองเท้ำที่ทำ
จำกหนัง
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ผลิตบู๊ตยำงกันกระแทก
ผลิตรองเท้ำแตะที่ทำด้วยยำง
ผลิตรองเท้ำแตะฟองนำ







ผลิตรองเท้ำไม้







ผลิตแผ่นตรงพืนรองเท้ำผ้ำใบ
ผลิตรองเท้ำกอล์ฟ
ผลิตรองเท้ำกีฬำ
ผลิตรองเท้ำกีฬำเพื่อกำรส่งออก
ผลิตรองเท้ำเทนนิส











จักสำนรองเท้ำ
ผลิต/ถักรองเท้ำจำกเชือก
ผลิต/ถักรองเท้ำหอยเชอร์รี่ด้วยเชือก
ผลิตเครื่องหุ้มขำ
ผลิตรองเท้ำจำกโฟม












เย็บรองเท้ำยำง

ทำเกี๊ยะ (รองเท้ำไม้)

การผลิตรองเท้ากีฬา

ผลิตรองเท้ำนักกีฬำแบบผูกเชือก
ผลิตรองเท้ำปีนเขำ
ผลิตรองเท้ำปีนเขำที่มีพืนทำจำก
ยำงหรือพลำสติกที่ส่วนบนของ
รองเท้ำทำจำกผ้ำ
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การผลิตรองเท้าไม้


15204



ผลิตอุปกรณ์ยึดรองเท้ำเป็นหนัง
เย็บชินส่วนรองเท้ำหนัง
เย็บพืนรองเท้ำหนัง
เย็บหนังหน้ำรองเท้ำ
รับจ้ำงตัด/ประกอบ/เย็บ/ผลิต
รองเท้ำหนัง

การผลิตรองเท้ายาง

ผลิตรองเท้ำทำจำกยำงรถยนต์
ผลิตรองเท้ำพืนยำงกันลื่น
ผลิตรองเท้ำยำงพำรำ
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ผลิตรองเท้ำผ้ำใบ
ผลิตรองเท้ำฟุตบอล/บำสเก็ตบอล
ผลิตรองเท้ำเล่นกอล์ฟ

การผลิตรองเท้าอื่นๆ

ผลิตรองเท้ำแตะพีวีซี
ผลิตรองเท้ำบู๊ทพีวีซี
ผลิตรองเท้ำพลำสติก
ผลิตรองเท้ำโฟม EVA
ผลิตรองเท้ำสำหรับป้องกัน





ผลิตรองเท้ำอื่นๆ
ผลิตสนับแข้ง (ยกเว้นที่ใช้ใน
ทำงกำรกีฬำ)
รับจ้ำงตัดเย็บรองเท้ำโฟม
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หมวดย่อย 16

การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟาง
และวัสดุถักสานอื่นๆ
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ทำลินหรือร่องไม้ในลักษณะหยำบ ๆ
บดขีเลื่อย
บริกำร/รับจ้ำงเลื่อยไม้และไสไม้
แปรรูปไม้ (เลื่อยไม้ ไสไม้)
แปรรูปไม้เป็นท่อน/แผ่น
ผลิตก้อนขีกบ
ผลิตแกลบ
ผลิตขีเถ้ำแกลบ
ผลิตชินไม้ปูพืนที่ยังไม่ได้ประกอบ
เข้ำด้วยกัน
ผลิตท่อนไม้เนือแข็ง
ผลิตท่อนไม้เนืออ่อน
ผลิตท่อนไม้ยดึ รำงรถไฟ
ผลิตท่อนไม้อย่ำงหยำบๆ จำกท่อนซุง
ผลิตผงไม้
ผลิตแผ่นไม้จำกกำรเลื่อยไม้ที่ซือมำ
ผลิตแผ่นไม้จำกไม้ซุง
ผลิตแผ่นไม้เนือแข็ง
ผลิตฝอยไม้
ผลิตไม้ชินในป่ำ


















ผลิตไม้ชินในโรงงำนเลื่อย
ผลิตไม้เชือเพลิงจำกไม้ซุง
ผลิตไม้เชือเพลิงจำกเศษไม้ที่ซือมำ
ผลิตไม้ท่อนจำกไม้ซุง
ผลิตไม้ทำตู้เสือผ้ำ
ผลิตไม้เนือแข็งในลักษณะหยำบๆ
สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์
ผลิตไม้ปำร์เกต์ที่ยังไม่ได้ประกอบ
เข้ำด้วยกัน
ผลิตไม้แปรรูป (โรงเลื่อย)
ผลิตไม้แปรรูปส่งร้ำนเฟอร์นิเจอร์
ผลิตไม้แผ่น
ผลิตไม้แผ่นอย่ำงหยำบๆ
ผลิตไม้ฟืนจำกโรงเลื่อย
ผลิตไม้ยำงพำรำสำหรับทำ
เฟอร์นิเจอร์
ผลิตไม้รูปสีเ่ หลีย่ มอย่ำงหยำบๆ
ที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
ผลิตไม้ลัง
ผลิตไม้สำหรับทำพัลเลต
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บริกำรรักษำเนือไม้โดยผ่ำน
กรรมวิธีครีโอโซต
ผลิตไม้ทผี่ ่ำนกรรมวิธีครีโอโซต
ผลิตไม้แปรรูปทีผ่ ่ำนกำรอัดนำยำ
อบแห้ง
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บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
แปรรูปไม้กระดำนอัด
แปรรูปไม้เพื่อทำไม้อัด
แปรรูปไม้วีเนียร์ด้วยเครื่องจักร
ผลิตกระดำนอัด
ผลิตชินไม้ปูพืนปำร์เกต์







การเลื่อยไม้



















ผลิตไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ที่ยัง
ไม่ได้ตกแต่ง
ผลิตไม้หนุน
ผลิตไม้หมอนรถไฟ
ผลิตหวำยเส้น
รับจ้ำงซอยไม้
รับจ้ำงลอกเสำ
รับดัดไม้รวก
รับถำกไม้ซุง
รับปอกไม้ยำงพำรำ
รับเหมำเลื่อยไม้และไสไม้แปรรูป
โรงงำนไสไม้ (เช่น กำรตกแต่ง
ท่อนไม้หยำบๆ ที่ซือมำ)
โรงเลื่อย
โรงเลื่อยแปรรูปไม้
โรงเลื่อยแปรรูปไม้มะพร้ำว
โรงเลื่อยแปรรูปไม้ยำงพำรำ
โรงเลื่อยไม้จำมจุรี
โรงเลื่อยและกลึงไม้
เลื่อยไม้เป็นแผ่นจำกไม้ซุง

การอบและการอัดน้้ายาไม้

รักษำเนือไม้เสำทำรัว
รับจ้ำง/โรงอบไม้
รับรักษำเนือไม้
รับอบขีเลื่อย
รับอบแห้งไม้ยำงพำรำ




รับอัดนำยำไม้
โรงอบหวำย

การผลิตแผ่นไม้บางและแผ่นไม่ที่คล้ายกัน







ผลิตชินไม้ปูพืนปำร์เกต์ทำจำกไม้กระยำเลย
ผลิตชินไม้พืนลินร่องรอบตัว
ผลิตชินไม้สับแปรรูป
ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้บอร์ด MDF
ผลิตแผ่นเกร็ดไม้อัดเรียงชิน (OSB)
ผลิตแผ่นฟำงอัด
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ผลิตแผ่นไม้กระดำน
ผลิตแผ่นไม้ที่เคลือบด้วยกระดำษ
ผลิตแผ่นไม้ที่เคลือบด้วยผ้ำ
ผลิตแผ่นไม้ที่ได้มำจำกกำรใช้แรงอัด
ผลิตแผ่นไม้ที่ทำมำจำกชำนอ้อย
ผลิตแผ่นไม้บีเวอร์บอร์ด (แผ่นไม้ไฟเบอร์ซึ่งเบำและใช้ใน
กำรก่อสร้ำง)
ผลิตแผ่นไม้พลำยวูด
ผลิตแผ่นไม้พำร์ติเคิล
ผลิตแผ่นไม้แพนเนิล
ผลิตแผ่นไม้ไฟเบอร์ MDF
ผลิตแผ่นไม้วีเนียร์
ผลิตแผ่นไม้อัด
ผลิตแผ่นไม้อัดเคลือบพลำสติกสำหรับแบบหล่อคอนกรีต
ผลิตแผ่นไม้อัดชนิดอัดทะลัก
ผลิตแผ่นไม้อัดชนิดอัดรำบ
ผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์
ผลิตแผ่นไม้อัดที่ทำมำจำกเศษเยื่อไม้
ผลิตแผ่นไม้อัดแบบ LVL (Laminated veneer lumber)
ผลิตแผ่นไม้อัดประสำน
ผลิตแผ่นไม้อัดพลำยวูด
ผลิตแผ่นใยไม้อัดแข็ง (hardboard)
ผลิตแผ่นใยอัดไม้ควำมหนำแน่นปำนกลำง
ผลิตพำร์ตเิ คิลบอร์ดจำกชำนอ้อย
ผลิตไฟเบอร์บอร์ด
ผลิตไม้กระดำษอัด
ผลิตไม้ตำลแปรรูปเป็นไม้สร้ำงบ้ำน
ผลิตไม้บอร์ด
ผลิตไม้บอร์ดที่ทำจำกไม้ยำงพำรำ
ผลิตไม้บำงสักต่อแผ่น
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กลึงไม้ทำลูกกรงไม้
แกะสลักบำนประตูไม้
แกะสลักไม้ทำประตู หน้ำต่ำง
ทำซุ้มเรือนไทยขำย
บริกำรกลึงไสไม้รำวบันได
บริกำรตกแต่งกลอนไม้
บริกำรตกแต่งขันบันได
บริกำรตกแต่งด้ำมจับไม้
บริกำรตกแต่งไม้เท้ำ
ประกอบลูกกรงไม้
แปรรูปไม้ทำประตู






























ผลิตไม้ปูพืนลินร่องรอบตัวหน้ำสีเ่ หลี่ยมผืนผ้ำ
ผลิตไม้ไผ่อดั
ผลิตไม้พลำยวูดเนือแข็ง
ผลิตไม้พลำยวูดสำหรับปิดทับด้ำนหน้ำ
ผลิตไม้พืนรำงลินมีรองต่อแบบประสำนนิวทำจำกไม้
กระยำเลย
ผลิตไม้เพิ่มควำมแน่น
ผลิตไม้ยำงแปรรูป
ผลิตไม้ระแนงจำกไม้อัดพลำยวูด
ผลิตไม้อดั แข็ง
ผลิตไม้อดั จำกยำงพำรำ
ผลิตไม้อดั ซีเมนต์
ผลิตไม้อดั ตัดรูป
ผลิตไม้อดั นำยำซีซเี อ
ผลิตไม้อดั ประสำน
ผลิตไม้อดั แปรรูป
ผลิตไม้อดั แผ่นเรียบ
ผลิตไม้อดั ลำย
ผลิตไม้อดั วีเนียร์เนือแข็ง
ผลิตไม้อดั วีเนียร์เนืออ่อน
ผลิตลำมิเนเต็ดวูด
ผลิตลำยไม้ (ปิ่นลำยไม้)
ผลิตวัสดุปูพืนลำมิเนต
ผลิตเวเฟอร์บอร์ด
รับบดไม้พลำยวูดเนือแข็ง
รับลอกไม้ซุงเนืออ่อนให้เป็นแผ่นบำง ๆ เพื่อทำแผ่นไม้วีเนียร์
โรงงำนไม้อัด
โรงบดแผ่นไม้วเี นียร์
อัดไม้ยำงพำรำ

การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและประกอบอาคาร












แปรรูปไม้ทำวงกบ
แปรรูปไม้ทำหน้ำต่ำง
ผลิตกรอบประตูจำกไม้
ผลิตกรอบไม้สำหรับผลิตประตูและหน้ำต่ำง
ผลิตกรอบหน้ำต่ำงไม้
ผลิตกระท่อมไม้สำเร็จรูป
ผลิตกระท่อมสำเร็จรูปเพื่อประกอบ
ผลิตกระเบืองไม้แบบชิงเกิล
ผลิตกระเบืองไม้แบบเชก
ผลิตกระเบืองไม้ปูพืน
ผลิตกันสำดระเบียงจำกไม้
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ผลิตขื่อประตูไม้
ผลิตคำนไม้
ผลิตคิวไม้ บัวไม้
ผลิตเครื่องประกอบอำคำรจำกเศษไม้
ผลิตโครงบ้ำนทรงไทย
ผลิตโครงสร้ำงไม้สำหรับสิ่งก่อสร้ำง
ผลิตงำนไม้ วงกบประตู หน้ำต่ำง
ผลิตงำนไม้สำหรับทำระเบียงหรือประตูหน้ำบ้ำน (เช่น เสำ
ลูกกรงบันได รำว ไม้ระแนงที่ขัดกันเป็นตำรำง)
ผลิตงำนไม้สำหรับประดับตกแต่งภำยในอำคำร (เช่น หน้ำต่ำง
ประตู วงกบ หิง)
ผลิตฉลุลำยไม้ทำชำยคำ
ผลิตฉำกกันสำเร็จรูปที่ทำจำกไม้
ผลิตช่องลมหน้ำจั่วไม้
ผลิตชินส่วนไม้สำเร็จรูป
ผลิตชินส่วนไม้สำเร็จรูปสำหรับประกอบเป็นโครงสร้ำงใน
กำรสร้ำงอำคำรโรงเรือน
ผลิตชินส่วนไม้สำเร็จรูปสำหรับประกอบเป็นโรงเก็บของ
ผลิตชินส่วนไม้สำเร็จรูปสำหรับประกอบเป็นโรงรถ
ผลิตชินส่วนไม้สำเร็จรูปสำหรับประกอบห้องอบไอนำ (sauna)
ผลิตชินส่วนไม้สำเร็จรูปสำหรับสร้ำงบ้ำนพักอำศัย
(ยกเว้น บ้ำนแบบที่เคลื่อนที่ได้)
ผลิตชินส่วนอำคำรไม้สำเร็จรูป
ผลิตซุ้มล้อเกวียน
ผลิตท่อนไม้ขวำงที่ใช้ยึดส่วนต่ำงๆ ของโรงเรือน
ผลิตท่อนไม้สำหรับทำพืนปำร์เกต์ (PSL)
ผลิตบันไดพำดจำกไม้
ผลิตบันไดไม้ชนิดพับได้
ผลิตบันไดไม้ไผ่
ผลิตบันไดไม้สำเร็จรูป
ผลิตบำนเกล็ดประตูหน้ำต่ำงจำกไม้
ผลิตบำนประตูจำกไม้จำมจุรี
ผลิตบำนประตูแผ่นไม้ประกอบ
ผลิตบำนประตูหน้ำต่ำงจำกไม้
ผลิตบ้ำนไม้สำเร็จรูป
ผลิตแบบวงกบหน้ำต่ำง ประตู
ผลิตประตูไม้
ผลิตประตูไม้กันไฟแบบบำนเปิด
ผลิตประตูไม้บำนพับแบบ 2 ประตู
ผลิตประตูไม้อัด
ผลิตประตูโรงรถที่ทำจำกไม้
ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้สำเร็จรูปที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตแผงไม้ปูพืนโมเสกทำจำกไม้กระยำเลย
ผลิตแผงไม้สักปูพืน
ผลิตแผงไม้สำเร็จรูปสำหรับสร้ำงอำคำรไม้















































ผลิตแผ่นฐำนรองพืนจำกไม้
ผลิตแผ่นผนังจำกไม้
ผลิตแผ่นฝ้ำเพดำนจำกชำนอ้อย
ผลิตแผ่นฝ้ำเพดำนจำกยูคำลิปตัส
ผลิตแผ่นฝ้ำเพดำนไม้
ผลิตแผ่นพืนสำเร็จรูปจำกไม้
ผลิตแผ่นไม้เนือแข็งสำหรับปูพืน
ผลิตแผ่นไม้มุงหลังคำ
ผลิตแผ่นหนุนพืนจำกไม้เนือแข็ง
ผลิตพืนไม้เนือแข็ง
ผลิตพืนไม้สำเร็จรูป
ผลิตมูลี่ประตูที่ทำจำกไม้
ผลิตไม้กนกสำหรับประกอบอำคำร
ผลิตไม้ก่อสร้ำง
ผลิตไม้คำหรือแท่นไม้สำหรับรองรับ
ผลิตไม้คิว
ผลิตไม้เครื่องประกอบอำคำร
ผลิตไม้โค้งประตูที่ทำจำกแผ่นไม้
ผลิตไม้ทำหลังคำ
ผลิตไม้ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตไม้บัว ไม้กลึง
ผลิตไม้แบบ
ผลิตไม้ปำร์เกต์สำเร็จรูป
ผลิตไม้เป็นเครื่องประกอบอำคำร
ผลิตไม้แปรรูปสำหรับงำนก่อสร้ำงทั่วไป
ผลิตไม้พืนรำงลินทำจำกไม้กระยำเลย
ผลิตไม้เพดำนจำกไม้ซุง
ผลิตไม้เพดำนที่ตกแต่งแล้ว
ผลิตไม้ระแนงขัดเป็นตำรำงสำหรับปลูกไม้เลือย
ผลิตไม้ระแนงจำกกำรเลื่อยท่อนไม้
ผลิตไม้ระแนงจำกท่อนซุง
ผลิตไม้ลิน
ผลิตไม้สำหรับทำรัวกันจำกไม้ท่อน ไม้ซุง
ผลิตไม้สำหรับสร้ำงบ้ำน
ผลิตรอดรองพืนกระดำนจำกไม้
ผลิตรำวบันไดจำกไม้
ผลิตรำวบันไดหรือขันบันไดที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
ผลิตรำวระเบียงจำกไม้
ผลิตเรือนไม้สัก
ผลิตลิ่มและร่องลิ่ม
ผลิตลูกกรงบันไดไม้
ผลิตวงกบประตูและหน้ำต่ำงจำกไม้
ผลิตวงกบและกรอบบำนไม้สำหรับประตูและหน้ำต่ำง
ผลิตวัสดุตกแต่งอำคำรที่ทำจำกไม้
ผลิตวัสดุปูพืนจำกไม้
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ผลิตศำลำประดิษฐ์ผรู้ ับเหมำซือไม้มำผลิตเอง
ผลิตศำลำไม้
ผลิตเสำธงที่ทำจำกไม้
ผลิตเสำไม้คำหลังคำ
ผลิตเสำไม้จำกไม้ซุง
ผลิตอำคำรไม้สำเร็จรูป
รับกลึงไม้ในงำนก่อสร้ำง
รับกลึงลูกกรงจำกไม้
รับแกะสลักงำนไม้เป็นผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
รับแกะสลักไม้ลำยไทยเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
รับจ้ำงกลึงไม้ทำหัวบันไดเครื่องประกอบ
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ประกอบ/ต่อ/ผลิตลังใส่ของจำกไม้
ประกอบ/ต่อลังไม้
ประกอบไม้พัลเลต
ผลิตกระบะไม้ที่ใช้ในงำนขนส่ง
ผลิตกล่องบรรจุไข่จำกไม้
ผลิตกล่องไม้
ผลิตกล่องไม้ชำนอ้อย
ผลิตกล่องไม้บรรจุกระสุน
ผลิตกล่องไม้สำหรับใส่เครื่องมือ
ผลิตกล่องไม้หุ้มผ้ำไหม
ผลิตแกนม้วนจำกไม้ (ยกเว้น เครือ่ งจักรสิ่งทอ)
ผลิตแกนม้วนจำกไม้ที่ยังไม่ได้ลบเหลี่ยม
ผลิตแกนม้วนที่ทำจำกไม้พลำยวูด
ผลิตแกนม้วนผ้ำที่ทำจำกไม้
ผลิตแกนม้วนสำยเคเบิลที่ทำจำกไม้
ผลิตแกนล้อไม้พันสำยไฟฟ้ำเส้นใหญ่
ผลิตขำไม้พลั เลต
ผลิตขำลังไม้
ผลิตโครงม้วนสำยไฟจำกไม้ที่ยังไม่ได้ลบเหลี่ยม
ผลิตชินไม้พัลเลต
ผลิตชินส่วนภำชนะไม้ที่ประกอบและถอดได้
ผลิตตะกร้ำไม้ที่ไม่ใช่เครื่องสำน
ผลิตตะกร้ำใส่ผลไม้จำกแผ่นไม้วีเนียร์
ผลิตถังเบียร์ที่ทำจำกไม้
ผลิตถังปลูกต้นไม้ทำจำกไม้
ผลิตถังไม้
ผลิตถังไม้ขนำดเล็กที่มีควำมจุ 30 แกลลอน
ผลิตถังไม้ที่ใช้ขนถ่ำยสิ่งของ
ผลิตถังไม้รูปทรงกระบอก
ผลิตถังไม้สำหรับบ่มสุรำ













รับจ้ำงทำไม้คิว
รับจ้ำงผลิตไม้วงกบ
รับจ้ำงผลิตหน้ำต่ำงจำกไม้
รับฉลุและกลึงไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
รับแปรรูปไม้เป็นไม้ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ร้ำนผลิตประตูไม้
ร้ำนผลิตหน้ำต่ำงไม้
โรงกลึงไม้ทำประตู
โรงกลึงไม้ทำวงกบ
โรงกลึงไม้ทำหน้ำต่ำง
โรงงำนผลิตเสำและโครงผนังที่ยังไม่ได้ตกแต่งจำกไม้

การผลิตภาชนะบรรจุที่ท้าจากไม้































ผลิตถังไม้สำหรับใส่นำร้อนอำบนำ
ผลิตถังไม้ใส่นำตวงข้ำว
ผลิตถังไม้ใส่ใบยำสูบ
ผลิตถังรูปทรงกระบอกที่ทำจำกไม้พลำยวูด
ผลิตทีร่ องลังจำกไม้
ผลิตที่รองสินค้ำตะแกรงไม้พลั เลต
ผลิตแท่นวำงสินค้ำที่ทำจำกไม้หรือทำจำกทังไม้และโลหะ
ผลิตแผ่นไม้รองรับสินค้ำ
ผลิตแผ่นไม้เรียบสำหรับทำเรือนกระจก
ผลิตแผ่นไม้สำหรับรองวำงสินค้ำ
ผลิตพัลเลตจำกไม้ยำงพำรำ
ผลิตพัลเลตที่รองเครื่องจักรจำกไม้
ผลิตพัลเลตไม้ (วงล้อพันสำยไฟ)
ผลิตพัลเลตไม้ใช้วำงของในห้ำง
ผลิตพัลเลตให้โรงปูนซีเมนต์
ผลิตภำชนะบรรจุของที่ทำจำกไม้วีเนียร์ (เช่น กล่อง)
ผลิตภำชนะไม้บรรจุผลไม้ (เช่น กล่อง ลังไม้)
ผลิตไม้พัลเลตจำกลังเก่ำนำมำตอก
ผลิตไม้พลั เลตรองของ
ผลิตล้อไม้สำหรับม้วนสำยไฟฟ้ำ
ผลิตลังบรรจุของจำกไม้
ผลิตลังไม้ฉำฉำส่งโรงงำน
ผลิตลังไม้เนืออ่อน
ผลิตลังไม้บรรจุปลำทะเลส่ง
ผลิตลังไม้บรรจุผลไม้
ผลิตลังไม้ยำงพำรำ
ผลิตลังไม้ใส่ของ
ผลิตลังไม้ใส่ผลเบอร์รี่
ผลิตลังไม้ใส่สินค้ำ
ผลิตลังใส่สุขภัณฑ์จำกไม้ยำงพำรำ
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ผลิตลังหรือหีบที่ใช้ในกำรขนถ่ำยสินค้ำ
ผลิตวัสดุรองรับสินค้ำที่ทำจำกไม้
ผลิตหีบไม้ซีดำร์
ผลิตหีบไม้ที่ใช้ขนถ่ำยสิ่งของทำงเรือ
ผลิตหีบไม้บรรจุสิ่งของ
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รับซือไม้เก่ำมำทำลังไม้ใหม่
รับต่อลังไม้ฉำฉำ
รับแปรรูปไม้เป็นภำชนะไม้
เลื่อยไม้ยำงพำรำทำพัลเลต

การผลิตเครื่องใช้ในบ้านที่ท้าจากไม้และไม้ก๊อก

ผลิตกระบะปลูกกล้วยไม้ที่ทำจำกไม้
ผลิตขันโตกไม้
รับจ้ำง/ผลิต/กลึงครกไม้
รับจ้ำง/ผลิต/กลึงไม้พำยสำหรับใช้ประกอบอำหำร
รับจ้ำง/ผลิต/แกะสลักช้ำง
รับจ้ำง/ผลิต/แกะสลักนกประดับจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิต/แกะสลักแผ่นไม้ติดผนัง
รับจ้ำง/ผลิต/แกะสลักไม้ของที่ระลึก
รับจ้ำง/ผลิต/แกะสลักไม้ทำสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน
รับจ้ำง/ผลิต/เลื่อยและไสด้ำมจับที่ทำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตกรอบรูปไม้
รับจ้ำง/ผลิตกรอบรูปไม้ยำงพำรำ
รับจ้ำง/ผลิตกรอบรูปไม้สัก
รับจ้ำง/ผลิตกระเช้ำต้นไม้ก้ำนตำล
รับจ้ำง/ผลิตกระเช้ำต้นไม้จำกกิ่งไม้
รับจ้ำง/ผลิตกระเช้ำไม้
รับจ้ำง/ผลิตกระดำนไม้ซักผ้ำ
รับจ้ำง/ผลิตกระต่ำยขูดมะพร้ำว
รับจ้ำง/ผลิตกระถำงไม้
รับจ้ำง/ผลิตกระบวยตักนำทำจำกกะลำมะพร้ำว
รับจ้ำง/ผลิตกระบวยไม้ตักนำ
รับจ้ำง/ผลิตกระบะกล้วยไม้
รับจ้ำง/ผลิตกล่องไม้บรรจุซิกำร์
รับจ้ำง/ผลิตกล่องไม้สำหรับใส่เครือ่ งเพชรพลอยและรูปพรรณ
รับจ้ำง/ผลิตกล่องไม้ใส่เครื่องประดับ
รับจ้ำง/ผลิตกล่องใส่ของกิ๊ฟช็อปจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตกล่องใส่เพชรพลอยและเครื่องประดับจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตของใช้ในครัวที่ทำจำกไม้ยำงพำรำ
รับจ้ำง/ผลิตของใช้ในครัวเรือนจำกกะลำมะพร้ำว
รับจ้ำง/ผลิตของใช้ในครัวเรือนจำกไม้ยำงพำรำ
รับจ้ำง/ผลิตของตกแต่งบ้ำนจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตของตกแต่งบ้ำนจำกไม้แกะสลัก
รับจ้ำง/ผลิตเขียงจำกไม้มะขำม
รับจ้ำง/ผลิตเขียงไม้
รับจ้ำง/ผลิตครกจำกไม้ตำล
รับจ้ำง/ผลิตค้อนไม้





































รับจ้ำง/ผลิตเครื่องเขินไม้
รับจ้ำง/ผลิตเครื่องเขินไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตเครื่องครัวจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตเครื่องใช้จำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตเครื่องใช้จำกไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตเครื่องใช้ในครัวจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนจำกไม้แปรรูป
รับจ้ำง/ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนจำกไม้ยำงพำรำ
รับจ้ำง/ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอำหำรที่ทำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตเครื่องประดับที่ทำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตเครื่องไม้ประดับมุกหรืองำช้ำง (ยกเว้น
เฟอร์นิเจอร์)
รับจ้ำง/ผลิตจำนไม้
รับจ้ำง/ผลิตแจกันไม้
รับจ้ำง/ผลิตช้อนไม้
รับจ้ำง/ผลิตชำมไม้
รับจ้ำง/ผลิตชุดจำนรองแก้วไม้
รับจ้ำง/ผลิตเชิงเทียนไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตดอกบัวจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตด้ำมขวำนจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตด้ำมเครื่องมือจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตด้ำมจับจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตด้ำมจับจำกไม้ซึ่งยังไม่ได้ลบเหลี่ยม
รับจ้ำง/ผลิตด้ำมปืนจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตด้ำมแปรงจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตด้ำมมีดจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตด้ำมไม้กวำด
รับจ้ำง/ผลิตด้ำมไม้ถูพืน
รับจ้ำง/ผลิตตะเกียบ
รับจ้ำง/ผลิตตุ๊กตำไม้เพื่อประดับตกแต่งสถำนที่
รับจ้ำง/ผลิตตุ๊กตำแอนติคทำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตถ้วยนำจิมทำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตถำดไม้จำกวัสดุถักสำนหรือชำนอ้อย
รับจ้ำง/ผลิตทัพพีไม้
รับจ้ำง/ผลิตทัพพีไม้มะพร้ำว
รับจ้ำง/ผลิตที่นวดเท้ำจำกไม้
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รับจ้ำง/ผลิตแท่นไม้จดุ ธูปเทียน
รับจ้ำง/ผลิตนกจำกกำบมะพร้ำว
รับจ้ำง/ผลิตนกยูงไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตปลำไม้แกะสลัก
รับจ้ำง/ผลิตผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้ำนจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักสำหรับตกแต่งบ้ำน
รับจ้ำง/ผลิตแผ่นไม้รองแป้งหรือขนมปัง
รับจ้ำง/ผลิตแผ่นไม้รองอำหำร
รับจ้ำง/ผลิตแผ่นไม้สำหรับปิ้งขนม
รับจ้ำง/ผลิตพระแกะสลักจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตภำชนะไม้ที่ใช้ในครัวเรือน
รับจ้ำง/ผลิตภำชนะไม้ที่ใช้บนโต๊ะอำหำร
รับจ้ำง/ผลิตภำชนะและเครื่องใช้ในครัวจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตไม้กรอบรูป
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รับจ้ำง/ผลิตไม้แกะสลักของที่ระลึก
รับจ้ำง/ผลิตไม้แกะสลักและเครื่องตกแต่งอื่นๆ ที่ทำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตไม้ด้ำมร่ม
รับจ้ำง/ผลิตไม้นวดแป้ง
รับจ้ำง/ผลิตไม้บดมันฝรั่ง
รับจ้ำง/ผลิตรูปแกะสลักไม้
รับจ้ำง/ผลิตหมอนไม้
รับจ้ำง/ผลิตอ่ำงไม้
รับจ้ำง/ผลิตอุปกรณ์จับยึดที่ทำด้วยไม้
รับจ้ำง/ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งภำยในจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนทำจำกไม้ชินเล็ก
รับจ้ำง/ผลิตอุปกรณ์ในครัวเรือนจำกไม้จำมจุรี
รับไสด้ำมจับที่ทำจำกไม้

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากฟางและวัสดุถักสาน

จักสำนกล่องข้ำว
ผลิตเครื่องจักสำนจำกวัสดุถักสำนทุกชนิด (ยกเว้นลวด)
รับจ้ำง/ถักเปียตอก
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกรงนกเขำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกรงนกไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระจำดไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระชอนไม้
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระชังใส่กุ้ง
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระชุ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระเชอ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระเช้ำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระเช้ำของขวัญจำกหวำย
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระเช้ำดอกไม้จำกเถำวัลย์
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระเช้ำดอกไม้จำกไม้
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระด้ง
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระด้งไม้ใผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระด้งเลียงไหม
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระด้งหวำย
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระติ๊บข้ำว
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระติ๊บข้ำวเหนียว
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระติ๊บไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระถำงจำกเถำวัลย์
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระบุง
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระบุงพลำสติก
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระบุงไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระเป๋ำกก
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระเป๋ำกระจูด





























รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระเป๋ำจำกเชือกกล้วย
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระเป๋ำใบลำน
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระเป๋ำผักตบชวำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระเป๋ำพลำสติก
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระเป๋ำย่ำนลิเภำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระเป๋ำหวำย
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกระโล่รองขีนกเขำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกล่อง
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนกล่องพลำสติกใส่ของ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนของชำร่วย
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนของที่ระลึก
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนของที่ระลึกจำกเถำวัลย์ไม้
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนข้องไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนข้องใส่ปลำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนขันโตกหวำย
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนข่ำยดักนก
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเข่งขนม
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเข่งปลำทู
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเข่งไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเข่งไม้ใส่ของ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเข่งใส่ผัก
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเครื่องใช้จำกผักตบชวำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเครื่องใช้จำกหวำย
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเครื่องปูลำดที่ทำจำกวัสดุถักสำน
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเครื่องมือดักปลำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเครื่องหวำย
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเครือหมำกด้วยไม้ไผ่
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รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนโครงงอบ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนโครงหมวก
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนงอบใบตำล
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนงอบใบลำน
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนจ่อเลียงไหม
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนจักรยำนจำกเถำวัลย์
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนจำกเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนชะลอม
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนไซดักปลำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนไซไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนไซหำปลำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตะกร้ำจำกกระดำษสมุดโทรศัพท์
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตะกร้ำจำกเถำวัลย์ไม้
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตะกร้ำจำกทำงมะพร้ำว
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตะกร้ำจำกผักตบชวำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตะกร้ำจำกฟำง
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตะกร้ำจำกเส้นใยพลำสติก
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตะกร้ำฟักไข่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตะกร้ำไม้เถำวัลย์
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตะกร้ำไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตะกร้ำและกระบุง
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตะกร้ำหวำย
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตะแกรง (ยกเว้นที่ทำจำกลวด)
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตะแกรงตำกปลำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตะแกรงไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตะค้อ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตะค่อง
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนตุม้ ดักปลำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเถำวัลย์เป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนที่ดักปลำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนที่มุงหลังคำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนที่รองนั่งไม้
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนที่รองบำตรพระ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนที่รองหวดนึ่งข้ำวเหนียว
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนที่ใส่กระดำษทิชชูจำกผักตบชวำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนบ่วงดักปลำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนบ้อง
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนบุ้งกี๋
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนบุ้งกี๋ด้วยหวำย
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนใบลำนเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนปลำตะเพียน
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเปล
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเปลเชือก
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเปลผักตบชวำ














































รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนผลิตภัณฑ์จำกผักตบชวำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนผลิตภัณฑ์จำกไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนผลิตภัณฑ์หญ้ำลิเภำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนผักตบชวำเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนแผงไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนแผงไม้รวก
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนฝำเข่ง
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนฝำชี
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนฝำบ้ำน
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนฝำบ้ำนจำกหญ้ำคำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนฝำไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนพลำสติกเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนพัด
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนพัดใบตำล
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนพัดใบพ้อ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนพัดใบลำน
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนพัดพลำสติก
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนพัดย่ำนลิเภำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนไพรหญ้ำมุงหลังคำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนภำชนะจำกกกหรืออ้อ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนภำชนะจำกต้นหลิว
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนภำชนะไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนภำชนะย่ำนลิเภำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนภำชนะหวำย
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนมวยนึ่งข้ำวเหนียว
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนมูล่ ี่ไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนย่ำนลิเภำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนรถจำกเถำวัลย์
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนรัวไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนลอบ ไซ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนลอบดักปลำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนลอบดักปู
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนลอบดักสัตว์นำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนลอบดักหมึก
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนลอบไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเล้ำไก่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเล้ำเป็ด
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนวัสดุจำกผักตบชวำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนวัสดุที่ใช้ในกำรบรรจุหีบห่อที่ทำจำกฟำง
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนสินค้ำจำกเถำวัลย์
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนสุม่ จับปลำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนสุม่ จำกไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนเส้นพลำสติกเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ

90




































รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนหญ้ำคำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนหมวกจำกปอแก้ว
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนหมวกจำกไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนหมวกเจ๊ก
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนหมวกใบตำล
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนหมวกใบลำน
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนหมวกพลำสติก
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนหมอนจำกผักตบชวำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนหลัว
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนหวดนึ่งข้ำวเหนียว
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนหวดไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนหวำยเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนหัตถกรรม
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนหัตถกรรมแปรรูปจำกผักตบชวำ
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนไหนึ่งข้ำว
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนอีจู้
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนอุปกรณ์หำปลำด้วยไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/ถักเชือกผักตบชวำ
รับจ้ำง/ผลิต/ถักเปียกก
รับจ้ำง/ผลิต/ถักเปียต้นธูป
รับจ้ำง/ผลิต/ถักเปียผักตบชวำ
รับจ้ำง/ผลิต/ถักเปียผักปลอดทำกระเป๋ำ
รับจ้ำง/ผลิต/ถักสำนผลิตภัณฑ์ผักตบชวำ
รับจ้ำง/ผลิต/ถักเส้นไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/ทอ/จักสำนเสื่อกก
รับจ้ำง/ผลิต/ทอ/จักสำนเสื่อกระจูด
รับจ้ำง/ผลิต/ทอ/จักสำนเสื่อจำกเปลือกสำคู
รับจ้ำง/ผลิต/ทอ/จักสำนเสื่อใบเตย
รับจ้ำง/ผลิต/ทอ/จักสำนเสื่อปำหนัน
รับจ้ำง/ผลิต/ทอ/จักสำนเสื่อพลำสติก
รับจ้ำง/ผลิต/ทอ/จักสำนเสื่อไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/ทอ/จักสำนเสื่อรำแพนขำย
รับจ้ำง/ผลิต/ทอ/จักสำนเสื่อหวำย
รับจ้ำง/ผลิต/ทอลำแพน
รับจ้ำง/ผลิต/มัดจำก





































รับจ้ำง/ผลิต/มัดแฝก
รับจ้ำง/ผลิต/เย็บขอบที่รองหวดนึง่ ข้ำวเหนียว
รับจ้ำง/ผลิต/เย็บงอบ
รับจ้ำง/ผลิต/เย็บตะกร้ำหวำย
รับจ้ำง/ผลิต/เย็บตับจำกมุงหลังคำ
รับจ้ำง/ผลิต/เย็บใบจำกมุงหลังคำ
รับจ้ำง/ผลิต/เย็บเสื่อพลำสติก
รับจ้ำง/ผลิต/เย็บหญ้ำคำสำหรับมุงหลังคำ
รับจ้ำง/ผลิต/เย็บหญ้ำแฝก
รับจ้ำง/ผลิต/เย็บหมวกกระจูด
รับจ้ำง/ผลิต/เย็บหมวกจักสำน
รับจ้ำง/ผลิต/เย็บหลังคำใบจำก
รับจ้ำง/ผลิตกองตับหญ้ำคำ
รับจ้ำง/ผลิตเครื่องจักสำนจำกผักตบชวำ
รับจ้ำง/ผลิตเครื่องจักสำนจำกพลำสติก
รับจ้ำง/ผลิตเครื่องจักสำนจำกไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตตับหญ้ำคำ
รับจ้ำง/ผลิตทุ่นลอยนำจำกไม้ก๊อก
รับจ้ำง/ผลิตใบตองตึงมุงหลังคำ
รับจ้ำง/ผลิตแฝกจำกต้นหญ้ำคำ
รับจ้ำง/ผลิตไพรตองตึงขำย
รับจ้ำง/ผลิตไพรหญ้ำคำ
รับจ้ำง/ผลิตไพรหญ้ำแฝก
รับจ้ำง/ผลิตฟำงก้อน
รับจ้ำง/ผลิตฟำงหุ่นกระบอก
รับจ้ำง/ผลิตฟำงอัดก้อน
รับจ้ำง/ผลิตหญ้ำแฝกสำหรับมุงหลังคำ
รับจ้ำง/ผลิตหลังคำจำกหญ้ำคำ
รับจ้ำง/ผลิตหลังคำหญ้ำแฝก
รับจ้ำง/ผลิตหัตถกรรมกำรทอเสื่อ
รับจ้ำง/ผลิตหัตถกรรมจักสำน
รับจ้ำง/ผลิตหัตถกรรมจักสำนผักตบชวำ
รับจ้ำง/ผลิตหัตถกรรมจักสำนไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตหุ่นฟำงนกขำย
รับจ้ำงตีกก
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การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากไม้และไม้ก๊อก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อนื่

ทำหน้ำไม้ยิงลูกดอก
ผลิต/ประดิษฐ์เรือไม้จำลอง
ผลิตก้ำนธูป
ผลิตก้ำนธูปจำกไม้ไผ่
ผลิตโมบำยกะลำมะพร้ำว
ผลิตโมบำยไม้
ผลิตไม้ฉลุ
รับจ้ำง/บดเปลือกไม้สำหรับใช้คลุมพืนดิน
รับจ้ำง/ผลิต/กลึงแม่พิมพ์ไม้
รับจ้ำง/ผลิต/แกะบล็อกไม้
รับจ้ำง/ผลิต/จักตอกขำย
รับจ้ำง/ผลิต/จักตอกไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิต/จักไม้รวกเป็นเส้นเตรียมสำน
รับจ้ำง/ผลิต/เหลำโครงพัดไม้
รับจ้ำง/ผลิต/เหลำไม้เสียบไก่ย่ำง
รับจ้ำง/ผลิต/อัดขีเลื่อยเชือเพลิง
รับจ้ำง/ผลิตกรงไก่จำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตกรงไก่ไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตกรงนกจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตกรงนกไม้ยำงพำรำ
รับจ้ำง/ผลิตกรงไม้
รับจ้ำง/ผลิตกรงสัตว์จำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตกรอบไม้ขึงผ้ำสำหรับจิตรกร
รับจ้ำง/ผลิตกระโจมไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตกระดำนไม้สำหรับติดกระดำษ
รับจ้ำง/ผลิตกระดำนไม้สำหรับติดประกำศ
รับจ้ำง/ผลิตกระติกนำจำกไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตกระบองยำมจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตกระสวยจำกไม้ที่ยังไม่ได้ลบเหลี่ยม
รับจ้ำง/ผลิตกระสวยไม้
รับจ้ำง/ผลิตกะลำมะพร้ำว
รับจ้ำง/ผลิตกังหันจำกไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตก้ำนไม้ขดี
รับจ้ำง/ผลิตเก้ำอีไม้เนือแข็งที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
รับจ้ำง/ผลิตข้อง
รับจ้ำง/ผลิตของขลังจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตของจำลองจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตของชำร่วยจำกไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตของชำร่วยจำกไม้มะม่วง
รับจ้ำง/ผลิตของชำร่วยจำกไม้สัก
รับจ้ำง/ผลิตของชำร่วยจำกเศษไม้
รับจ้ำง/ผลิตของใช้จำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตของใช้จำกไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตของที่ระลึกจำกกะลำมะพร้ำว













































รับจ้ำง/ผลิตของที่ระลึกจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตของแปลกใหม่จำกเยื่อไม้
รับจ้ำง/ผลิตขำตังจำนไม้
รับจ้ำง/ผลิตขำตังตำลปัตรจำกไม้จำมจุรี
รับจ้ำง/ผลิตขำตังหรีดไม้ ซุม้ งำนแต่งต่ำงๆ
รับจ้ำง/ผลิตขีเลื่อยอัดแท่ง
รับจ้ำง/ผลิตครำดจำกไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตโครงไม้รับจ้ำง/ผลิตพวงหรีด
รับจ้ำง/ผลิตโครงอำนรถจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตง่ำมหนังสติ๊กจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตจักรยำนไม้ (ของที่ระลึก)
รับจ้ำง/ผลิตจุกร่มที่ทำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตชินส่วนรองเท้ำที่ทำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตเชือเพลิงไม้
รับจ้ำง/ผลิตฐำนฉัตรจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตฐำนตำลปัตรจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตฐำนถ้วยรำงวัลที่ทำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตดำบไม้
รับจ้ำง/ผลิตด้ำมพู่กัน
รับจ้ำง/ผลิตดุมล้อจำกไม้ เช่น ดุมล้อเกวียน ดุมล้อรถยนต์
รับจ้ำง/ผลิตตอกมัดข้ำวต้ม
รับจ้ำง/ผลิตตอกไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตตอไม้
รับจ้ำง/ผลิตตัวหนังสือจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตตู้ลำโพง
รับจ้ำง/ผลิตโต๊ะรองรีดผ้ำ
รับจ้ำง/ผลิตแท่งเชือเพลิงเขียว
รับจ้ำง/ผลิตบล็อกไดคัทจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตบล็อกไม้ปั๊มกล่อง
รับจ้ำง/ผลิตบล็อกไม้สำหรับใช้ในกำรอัดกลีบของช่ำงตัดเสือ
รับจ้ำง/ผลิตบ้ำนทรงไทยจำลอง
รับจ้ำง/ผลิตบ้ำนไม้สักจำลอง
รับจ้ำง/ผลิตแบบไม้ทำรองเท้ำ
รับจ้ำง/ผลิตแบบไม้หล่อโลหะ
รับจ้ำง/ผลิตป้ำยแกะสลักด้วยไม้
รับจ้ำง/ผลิตเปลระนำดไม้
รับจ้ำง/ผลิตแผ่นกระดำนไม้และไม้ก๊อก สำหรับใช้ปิด
ประกำศต่ำงๆ
รับจ้ำง/ผลิตแผ่นกระเบืองมุงหลังคำจำกไม้ก๊อก
รับจ้ำง/ผลิตแผ่นป้ำยชื่อจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตแผ่นป้ำยไม้
รับจ้ำง/ผลิตแผ่นไม้รองเตำรีด
รับจ้ำง/ผลิตแผ่นรองรีดทำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตฝักมีดด้วยไม้
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รับจ้ำง/ผลิตฝำชักโครกจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตฝำปิดขวดไม้
รับจ้ำง/ผลิตฝำไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตฝำโอ่งที่ทำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตเฝือกไม้ไผ่กันบ่อกุ้ง
รับจ้ำง/ผลิตพยอม
รับจ้ำง/ผลิตพินโบว์ลิ่งจำกไม้ที่ยังไม่ได้ลบเหลี่ยม
รับจ้ำง/ผลิตพืนรองเท้ำไม้
รับจ้ำง/ผลิตม่ำนไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตม้ำไม้
รับจ้ำง/ผลิตมู่ลไี่ ม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตแม่พิมพ์ไม้
รับจ้ำง/ผลิตไม้กระบองตำรวจ
รับจ้ำง/ผลิตไม้กลัด
รับจ้ำง/ผลิตไม้ก้ำนไพรหญ้ำคำ
รับจ้ำง/ผลิตไม้เกำหลัง
รับจ้ำง/ผลิตไม้แกนของหลอดด้ำย
รับจ้ำง/ผลิตไม้แขวนเสือที่ทำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตไม้แคะฟัน
รับจ้ำง/ผลิตไม้ง่ำมลูกเสือ
รับจ้ำง/ผลิตไม้ง่ำมหนังสติ๊ก
รับจ้ำง/ผลิตไม้จิมผลไม้
รับจ้ำง/ผลิตไม้จิมฟัน
รับจ้ำง/ผลิตไม้ตีคลี
รับจ้ำง/ผลิตไม้ถักนิตติงที่ทำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตไม้ทำบล็อก
รับจ้ำง/ผลิตไม้ไผ่ประดิษฐ์
รับจ้ำง/ผลิตไม้พำย
รับจ้ำง/ผลิตไม้ฟืนทีไ่ ด้จำกกำรกลัน่ ปิโตรเลียมและถ่ำนหิน
รับจ้ำง/ผลิตไม้ม้วนผ้ำ
รับจ้ำง/ผลิตไม้มือเสือ
รับจ้ำง/ผลิตไม้เมตรที่ทำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตไม้เสียบไก่ย่ำงจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตไม้เสียบเนือย่ำงจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตไม้เสียบลูกชิน
รับจ้ำง/ผลิตไม้เสียบลูกชินจำกไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตไม้หนีบผ้ำที่ทำจำกไม้






































รับจ้ำง/ผลิตไม้หุ้มใส่ดินสอ
รับจ้ำง/ผลิตรถไม้จำลอง
รับจ้ำง/ผลิตรถไม้โชว์
รับจ้ำง/ผลิตรอกไม้
รับจ้ำง/ผลิตรอกและอุปกรณ์ติดตังม่ำนหน้ำต่ำงไม้
รับจ้ำง/ผลิตรัวไม้สำเร็จรูป (ยกเว้น เสำปักทำรัว)
รับจ้ำง/ผลิตรำวตำกผ้ำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตรำวไม้
รับจ้ำง/ผลิตรำวไม้แขวนผ้ำม่ำน
รับจ้ำง/ผลิตรำวไม้แขวนเสือผ้ำ
รับจ้ำง/ผลิตรำวไม้แขวนหมวก
รับจ้ำง/ผลิตรำวไม้หรือโครงไม้สำหรับตำกหรือวำงอำหำร
รับจ้ำง/ผลิตรำวหรือตะขอแขวนเสือผ้ำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตเรือจำลองด้วยไม้
รับจ้ำง/ผลิตเรือประดิษฐ์รับจ้ำงจำกเศษไม้
รับจ้ำง/ผลิตลำยไม้ฉลุ
รับจ้ำง/ผลิตลูกบิดจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตลูกรอกไม้
รับจ้ำง/ผลิตโล่รำงวัลไม้
รับจ้ำง/ผลิตวัสดุจำกเศษไม้ (สิ่งประดิษฐ์จำกไม้)
รับจ้ำง/ผลิตวัสดุฉนวนหรือวัสดุปอ้ งกันจำกไม้ก๊อก
รับจ้ำง/ผลิตศำลพระภูมิไม้
รับจ้ำง/ผลิตสะดึงปักผ้ำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตสุ่มขังสัตว์ปีกที่ทำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตเสำกระโดงเรือ
รับจ้ำง/ผลิตเสำธงไม้
รับจ้ำง/ผลิตเสำไม้แขวนผ้ำ
รับจ้ำง/ผลิตหมุดไม้หรือเดือยไม้
รับจ้ำง/ผลิตหลอดด้ำยจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตหลอดม้วนด้ำยจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตหลักมะพร้ำวปลูกไม้เลือย
รับจ้ำง/ผลิตหลักไม้ปักเขตสำหรับใช้ในกำรสำรวจ
รับจ้ำง/ผลิตหลักไม้ไผ่ชำต้นไม้
รับจ้ำง/ผลิตหัวก๊อกนำที่ทำจำกไม้
รับจ้ำง/ผลิตหุ่นรองเท้ำจำกไม้
เหลำก้ำนมะพร้ำวขำย

93

หมวดย่อย 17
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กำจัดหมึกออกจำกกระดำษ
ผลิตเยื่อกระดำษ
ผลิตเยื่อกระดำษกันควำมชืน
ผลิตเยื่อกระดำษจำกกระดำษที่ใช้แล้ว
ผลิตเยื่อกระดำษจำกชำนอ้อย
ผลิตเยื่อกระดำษจำกฟำง
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เคลือบกระดำษที่ซือมำสำหรับใช้ใน
กำรบรรจุหีบห่อ
เคลือบสีและเคลือบเงำกระดำษ
ผลิตกระดำษแก้วม้วนใหญ่
ผลิตกระดำษขำวม้วนใหญ่
ผลิตกระดำษขีช้ำงม้วนใหญ่
ผลิตกระดำษแข็งเคลือบ
ผลิตกระดำษแข็งเคลือบเงำ
ผลิตกระดำษแข็งที่ใช้ทำกล่องกระดำษ
ผลิตกระดำษแข็งที่ทำจำกเศษเยื่อไม้
ผลิตกระดำษแข็งเพื่อกำรพิมพ์
ผลิตกระดำษแข็งอัดหรือเคลือบ
ผลิตกระดำษไขม้วนใหญ่
ผลิตกระดำษเคมี
ผลิตกระดำษเคลือบ (ยกเว้นกระดำษที่
เกี่ยวกับกำรถ่ำยภำพและกระดำษ
คำร์บอน)
ผลิตกระดำษเคลือบเงำ
ผลิตกระดำษเคลือบพลำสติก
ผลิตกระดำษซีโมเนีย
ผลิตกระดำษเซลลูโลสแวดดิง
ผลิตกระดำษดรำฟต์
ผลิตกระดำษทำร์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
และมุงหลังคำจำกโรงงำนกระดำษ
ผลิตกระดำษทำกระดำษลูกฟูก
ผลิตกระดำษที่ใช้ทำกระดำษแข็ง
ผลิตกระดำษที่ใช้ทำกระดำษชำระ
ผลิตกระดำษที่ใช้ทำกระดำษเช็ดมือ
หรือเช็ดหน้ำ
ผลิตกระดำษที่ใช้ทำกระดำษลูกฟูก


























การผลิตเยื่อกระดาษ

ผลิตเยื่อกระดำษจำกไม้
ผลิตเยื่อกระดำษจำกยูคำลิปตัส
ผลิตเยื่อกระดำษจำกใยฝ้ำย
ผลิตเยื่อกระดำษจำกเศษกระดำษ
ผลิตเยื่อกระดำษโดยวิธีควำมร้อน
เชิงกล (TMP)






ผลิตเยื่อกระดำษโดยวิธีทำงเคมี
กึ่งเคมี หรือเชิงกล
ผลิตเยื่อไม้โดยวิธีทำงเคมี
โรงงำนผลิตเยื่อกระดำษ
อุตสำหกรรมเยื่อกระดำษ

การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
ผลิตกระดำษที่ใช้ทำกระดำษ
หนังสือพิมพ์
ผลิตกระดำษที่ใช้ทำกระดำษอนำมัย
(เช่น กระดำษเช็ดหน้ำ กระดำษกันเปื้อน)
ผลิตกระดำษที่ใช้ทำกล่องกระดำษ
ผลิตกระดำษที่ใช้ทำกล่องนม
ผลิตกระดำษที่ใช้ทำถุง
ผลิตกระดำษที่ใช้ทำผ้ำอ้อม
ผลิตกระดำษที่ใช้ทำภำชนะบรรจุของ
ผลิตกระดำษที่ใช้ทำสมุด
ผลิตกระดำษที่ใช้ในกำรบรรจุหบี ห่อ
เพื่อกันกำรกระแทก จำกโรงงำน
กระดำษ
ผลิตกระดำษที่ใช้ในงำนศิลปะ
ผลิตกระดำษที่ใช้ในสำนักงำน (เช่น
กระดำษพิมพ์งำนคอมพิวเตอร์
กระดำษถ่ำยเอกสำร)
ผลิตกระดำษที่นำไปใช้ในกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์กระดำษ
ผลิตกระดำษที่มีควำมไว จำกกระดำษ
ที่ซือมำ (ยกเว้นกระดำษถ่ำยภำพ)
ผลิตกระดำษนำตำล
ผลิตกระดำษปอนด์
ผลิตกระดำษเปลือกสับปะรด
ผลิตกระดำษผิวกล่อง
ผลิตกระดำษพิมพ์ธนบัตร
ผลิตกระดำษมวนบุหรี่
ผลิตกระดำษม้วนสีนำตำล
ผลิตกระดำษย่น
ผลิตกระดำษใยแก้ว





























ผลิตกระดำษใยสับปะรดม้วนใหญ่
ผลิตกระดำษรองใน
ผลิตกระดำษริบด์ครำฟต์
ผลิตกระดำษรีไซเคิล
ผลิตกระดำษลำยหนัง
ผลิตกระดำษลิทมัส
ผลิตกระดำษและกระดำษแข็ง
ผลิตกระดำษเวสเตรงท์
ผลิตกระดำษสำ
ผลิตกระดำษสีนำตำลที่ใช้ห่อของ
ผลิตกระดำษหนังสือพิมพ์
ผลิตกระดำษห่อขนมปัง
ผลิตกระดำษอย่ำงดีที่ใช้พิมพ์เอกสำร
สำคัญ เช่น พันธบัตร
ผลิตกระดำษอัด
ผลิตกระดำษแอสฟัลต์
ผลิตผลิตภัณฑ์กระดำษเคลือบ
ผลิตและออกแบบกระดำษที่ใช้สำหรับ
คอมพิวเตอร์
ผลิตวัตถุอัดที่ประกอบด้วยใยหินและเศษ
กระดำษที่ใช้เป็นวัตถุฉนวนกันไฟฟ้ำหรือ
ควำมร้อนจำกโรงงำนกระดำษ
รับขัดเงำกระดำษ
รับรีดกระดำษ
โรงงำนกำจัดหมึกออกจำกกระดำษ
โรงงำนผลิตกระดำษแข็ง
โรงงำนผลิตกระดำษหนังสือพิมพ์
โรงงำนรับเคลือบกระดำษ
โรงงำนอัดกระดำษ
หุ้มผิวกระดำษในโรงงำนกระดำษ

94

17020


































การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก และการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ท้าจากกระดาษและ
กระดาษแข็ง

ตัดกระดำษประกอบกล่อง
บริกำรรับขึนรูปแบบกล่องกระดำษ
ผลิต/ประกอบกล่องรองเท้ำที่ทำจำกกระดำษ
ผลิต/ประกอบลังกระดำษ
ผลิตกระดำษบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลิตกระดำษลัง
ผลิตกระดำษลังบรรจุของ
ผลิตกระดำษลูกฟูกแผ่น
ผลิตกระป๋องกระดำษแข็ง (ตัวกล่องเป็นกระดำษ ฝำและ
ก้นกระป๋องทำจำกวัสดุใดก็ได้)
ผลิตกระป๋องกระดำษอัด (อำจประกอบด้วยฟอยล์และวัสดุอื่นๆ)
ผลิตกล่องกระดำษ
ผลิตกล่องกระดำษแข็ง
ผลิตกล่องกระดำษแข็งสำหรับบรรจุสินค้ำ
ผลิตกล่องกระดำษชนิดพับได้
ผลิตกล่องกระดำษลูกฟูกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์
ภำยในประเทศ
ผลิตกล่องกระดำษสำ
ผลิตกล่องกระดำษสำหรับบรรจุสนิ ค้ำ
ผลิตกล่องกระดำษใส่ของ
ผลิตกล่องกระดำษใส่จดหมำย (ตัวกล่องทำจำกระดำษ ฝำ
และก้นทำจำกวัสดุใดก็ได้)
ผลิตกล่องกระดำษใส่บรรจุภัณฑ์
ผลิตกล่องกระดำษใส่รองเท้ำ
ผลิตกล่องกระดำษหุ้มผ้ำไหม
ผลิตกล่องกระดำษอัด
ผลิตกล่องกระดำษอัดสำหรับกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือหรือ
ทำงเครื่องบิน
ผลิตกล่องขนมเค้กที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตกล่องของชำร่วยที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตกล่องจิวเวลรี่ที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตกล่องเทียนที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตกล่องนมที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตกล่องบรรจุสินค้ำที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตกล่องบรรจุอำหำรที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตกล่องยำสีฟันที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตกล่องลูกฟูกชนิดพับได้


































ผลิตกล่องสบู่ที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตฉำกกันที่ทำจำกกระดำษหรือกระดำษแข็งลูกฟูก
ผลิตซองใส่แผ่นเสียงที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตซองใส่หลอดนีออนที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตถุงกระดำษเคลือบ
ผลิตถุงกระดำษใส่ของชำ
ผลิตถุงซีเมนต์ที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตถุงที่ได้จำกกำรนำกระดำษฟอยล์และพลำสติกมำ
เคลือบหรืออัด (ยกเว้น ที่ทำจำกพลำสติกเพียงอย่ำงเดียว)
ผลิตถุงปูนที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตถุงไม่เคลือบผิวที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตถุงใส่ของที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กระดำษ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กระดำษแข็งชนิดลูกฟูก
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กระดำษแข็งสำหรับใส่อำหำรที่ถูกต้อง
ตำมหลักอนำมัย
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กระดำษชนิดพับได้
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กระดำษสำหรับใส่อำหำรที่ถูกต้องตำม
หลักอนำมัยชนิดพับได้
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จำกชำนอ้อย
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทำจำกกระดำษเพื่อกำรขนส่งสินค้ำ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่อัดด้วยเส้นใยฟีโนลิกและเส้นใยวัลคำไนซ์
ผลิตภำชนะจำกกระดำษ
ผลิตลังกระดำษลูกฟูก
ผลิตส่วนประกอบบรรจุภณ
ั ฑ์จำกกระดำษที่ย่อยสลำยง่ำย
พับถุงกระดำษใส่ข้ำวสำรขำยส่ง
พับถุงกระดำษห่อกระท้อน
รับจ้ำงปะกล่องกระดำษ
รับจ้ำงผลิต/ประกอบกล่องรองเท้ำที่ทำจำกกระดำษ
รับจ้ำงผลิต/พับถุงกระดำษ
รับจ้ำงผลิตกระดำษลูกฟูก
รับจ้ำงพับ/ผลิตกล่องขนม
โรงปั๊มกระดำษทำกล่อง
อุตสำหกรรม/รับจ้ำงผลิต/พับ/ตัด/ปะ/ปัม๊ /เย็บ/ประกอบ
กล่องกระดำษ
อุตสำหกรรม/รับจ้ำงผลิต/พับ/ตัด/ปะ/ปัม๊ /เย็บ/ประกอบ
กล่องกระดำษลูกฟูก
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การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากกระดาษชนิดใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัย

ผลิตกระดำษชำระ
ผลิตกระดำษเช็ดปำก
ผลิตกระดำษเช็ดมือ
ผลิตกระดำษเช็ดหน้ำ
ผลิตกระดำษทิชชู
ผลิตกระดำษอนำมัย
ผลิตกล่องบรรจุอำหำรที่ทำจำก
กระดำษหรือกระดำษแข็ง
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ตัดกระดำษแข็งให้เป็นแผ่น
สำหรับทำปกสมุด
แปรรูปกระดำษม้วนใหญ่เป็นม้วนเล็ก
ผลิตกระดำษกรำฟ
ผลิตกระดำษก๊อปปี้
ผลิตกระดำษกำว
ผลิตกระดำษกำวสองหน้ำ
ผลิตกระดำษเขียนจดหมำย
ผลิตกระดำษเขียนแบบ
ผลิตกระดำษไขที่ใช้ในกำรพิมพ์โรเนียว
ผลิตกระดำษไขอัดสำเนำ
ผลิตกระดำษคอมพิวเตอร์
ผลิตกระดำษคำร์บอน
ผลิตกระดำษฉีก
ผลิตกระดำษต่อเนื่องที่ใช้กับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ผลิตกระดำษถ่ำยเอกสำร
ผลิตกระดำษที่ใช้ทำสำเนำ
กระดำษต่อเนื่อง
ผลิตกระดำษโทรพิมพ์
ผลิตกระดำษโน้ต
ผลิตกระดำษพิมพ์เขียน
ผลิตกระดำษลอกลำย

ผลิตแก้วกระดำษ
ผลิตจำนกระดำษ
ผลิตชำมกระดำษ
ผลิตถ้วยกระดำษ
ผลิตถำดสำหรับใส่อำหำรที่ทำ
จำกกระดำษหรือกระดำษแข็ง
ผลิตผลิตภัณฑ์กระดำษอนำมัย
ผลิตผ้ำอนำมัย





ผลิตผ้ำอ้อมชนิดใช้แล้วทิง
ผลิตผ้ำอ้อมสำเร็จรูป
ผลิตวัสดุสิ่งทอที่ใช้ในกำรซับ เช่น
ผ้ำอนำมัย ผ้ำอ้อม

การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ





















ผลิตกระดำษและเทปที่ไวต่อแรงดัน
(ยกเว้น ที่ใช้ทำงกำรแพทย์)
ผลิตกระดำษสร้ำงแบบ
ผลิตกระดำษสำเนำชนิดไร้คำร์บอน
ผลิตกำวสองหน้ำ
ผลิตฉลำกกำว
ผลิตฉลำกที่พิมพ์ตำมสั่ง
ผลิตซองกระดำษ
ผลิตซองจดหมำย
ผลิตซองเอกสำร
ผลิตแถบกระดำษกำวนำ
ผลิตแถบกระดำษกำวในตัว
ผลิตแถบกระดำษกำวย่น
ผลิตแถบกระดำษโทรพิมพ์
ผลิตแถบกำว
ผลิตที่พันสำยไฟในรถยนต์
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ผลิตเทปกำว
ผลิตบัตรกระดำษที่ตัดเป็นขนำดต่ำงๆ
ผลิตบัตรสำหรับใช้ในงำนสำนักงำน
(เช่น ทำบัตรดัชนี บัตรลงเวลำ)
ผลิตปกรำยงำน
ผลิตไปรษณียบัตร

















ผลิตผลิตภัณฑ์กระดำษที่ใช้เป็น
เครื่องเขียน
ผลิตผลิตภัณฑ์กระดำษทีต่ ัดมำ
เป็นขนำดต่ำงๆ จำกกระดำษหรือ
กระดำษแข็ง
ผลิตแฟ้มกระดำษ
ผลิตแฟ้มเอกสำรจำกกระดำษ
หรือกระดำษแข็ง
ผลิตม้วนกระดำษที่ใช้กับเครื่องคำนวณ
ผลิตม้วนกระดำษที่ใช้กับเครื่องคิดเลข
ผลิตม้วนกระดำษที่ใช้กับเครื่อง
แคชเชียร์
ผลิตม้วนกระดำษที่ใช้กับเครื่อง
บันทึกเงินสด
ผลิตสมุดฉีก
ผลิตสมุดทะเบียน
ผลิตสมุดบัญชี
ผลิตสมุดบันทึก (รวมทัง สมุด
บันทึกที่เข้ำเล่มโดยใช้ลวดและ
พลำสติกเย็บ)
รับจ้ำงพับ/ผลิตซองจดหมำย
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การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ตัดกระดำษมวนบุหรี่
ผลิต/แปะกระดำษไหว้เจ้ำ
ผลิต/แปะซองไหว้เจ้ำ
ผลิตกรวยกระดำษ
ผลิตกรอบรูปกระดำษสำ
ผลิตกระดำษกรอง
ผลิตกระดำษกรองกำแฟ
ผลิตกระดำษแข็งสำหรับรองภำพถ่ำย
ผลิตกระดำษเซลลูโลส-ฟีนอลิกเรซิน
ผลิตกระดำษเซลลูโลส-อิพอกไซด์เรซิน
ผลิตกระดำษติดภำพถ่ำย
ผลิตกระดำษที่ใช้สำหรับปูโต๊ะ
ผลิตกระดำษปิดผนัง
ผลิตกระดำษฝอย
ผลิตกระดำษพิมพ์จีนสีแดง
ผลิตกระดำษรองรับกำรกระแทก
ผลิตกระดำษรูปลอกเซรำมิก
ผลิตกระดำษสติ๊กเกอร์
ผลิตกระดำษใส่ในรองเท้ำ
ผลิตกระดำษห่อของที่มีลักษณะโปร่งใส
ผลิตกระดำษห่อถ้วยไอศกรีม
ผลิตกระดำษห่อโรตี
ผลิตกระดำษไหว้เจ้ำ
ผลิตกระดำษอัดที่ใช้ทำภำชนะ
ผลิตกระดำษอัดลำยใส่กรอบรูป






















ผลิตกระถำงดอกไม้จำกกระดำษ
ผลิตกระเป๋ำกระดำษสำ
ผลิตกระสวยจำกกระดำษแข็ง
ผลิตแกนกระดำษ
ผลิตแกนกระดำษชำระ
ผลิตแกนกระดำษม้วนผ้ำ
ผลิตแกนที่ทำจำกกระดำษ Bobin
ผลิตแกนม้วนผ้ำที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตแกนหลอดด้ำยจำกกระดำษ
ผลิตของชำร่วยจำกกระดำษสำ
ผลิตเครื่องแต่งกำยจำกกระดำษ
(ยกเว้นกำรตัดเย็บ)
ผลิตฉนวนเยื่อกระดำษกันควำมร้อน
ผลิตตุ๊กตำกระดำษให้คนตำย
ผลิตถำดบรรจุไข่จำกกำรหล่อเยื่อ
กระดำษ
ผลิตที่คั่นหนังสือจำกกระดำษ
หรือกระดำษแข็ง
ผลิตทีร่ องจำนจำกกระดำษหรือ
กระดำษแข็ง
ผลิตป้ำยฉลำก
ผลิตผลิตภัณฑ์จำกกำรหล่อเยื่อกระดำษ
ผลิตแผ่นรองไข่จำกกำรหล่อเยื่อ
กระดำษ
ผลิตแผ่นสติ๊กเกอร์



















ผลิตแผ่นสะท้อนแสง
ผลิตฝำขวดและกระดำษหุ้มปำก
ขวดจำกกระดำษหรือกระดำษแข็ง
ผลิตพัดกระดำษ
ผลิตพืนรองเท้ำกระดำษ
ผลิตรูปลอก
ผลิตรูปลอกติดเซรำมิกเครื่องแก้ว
ผลิตวงแหวนกระดำษ
ผลิตวอลเปเปอร์จำกกระดำษ
หรือวัสดุอื่น
ผลิตวัสดุที่ใช้ในกำรบรรจุหีบห่อที่
ทำจำกกระดำษ
ผลิตวัสดุรองรับสินค้ำที่ทำจำกกระดำษ
ผลิตเศษกระดำษสีที่ใช้โปรยใน
งำนรื่นเริงจำกกระดำษที่ซือมำ
ผลิตสติ๊กเกอร์
รับจ้ำงพับ/ผลิตกระดำษเงิน
กระดำษทอง
รับไดคัดส์จำกโรงพิมพ์เพื่อนำมำ
ตัดให้ขำด
รับตัดกระดำษเป็นรูปต่ำงๆ
รับพับกระดำษด้วยแท่นพับ
โรงปั๊มกระดำษแบบจิ๊กซอร์
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การพิมพ์และการผลิตซ้้าสื่อบันทึกข้อมูล
การพิมพ์หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร

บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์นิตยสำร
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์วำรสำรทำงวิชำกำร
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์วำรสำรที่ออกตำมกำหนดเวลำ
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บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ฉลำก
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ฉลำกเบียร์ช้ำง
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ฉลำกสินค้ำ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ตรำรองเท้ำ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ตรำเสือ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ป้ำยกำงเกง






























บริกำร/รับงำนพิมพ์ด้วยระบบดิจทิ ัล
บริกำร/รับงำนพิมพ์ทุกชนิด
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์กรำฟ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์กล่อง
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์กล่องกระดำษทุกชนิด
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์กล่องกระดำษบรรจุยำ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์กล่องยำสีฟัน
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์กำร์ด ซองกฐิน ผ้ำป่ำ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์กำร์ด บัตรเชิญ บัตรอวยพร
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์กำร์ดงำนบวช งำนแต่งงำน งำนศพ
บัตรเชิญงำนต่ำงๆ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์กำร์ดด้วยคอมพิวเตอร์
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์กำร์ดอวยพร
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์คูปอง
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์คมู่ ือและหนังสือทำงเทคนิค
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์แคตตำล้อก
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์แคตตำล้อกสินค้ำ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์งำนโฆษณำด้วยคอมพิวเตอร์
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์งำนโรเนียว
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์งำนสติ๊กเกอร์
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์งำนสิ่งพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์งำนสิ่งพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์แกะสลัก

บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์วำรสำรและนิตยสำรต่ำงๆ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์

การพิมพ์ฉลาก
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บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์โลโก้
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์โลโก้บนกล่องกระดำษ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์โลโก้บนรองเท้ำ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์โลโก้สินค้ำ
อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์ฉลำก

การพิมพ์อื่นๆ





















บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์งำนสิ่งพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์พืนนูน
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์งำนสิ่งพิมพ์ด้วยระบบกรำเวีย
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์งำนสิ่งพิมพ์ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์งำนสิ่งพิมพ์ด้วยระบบดิจิทัล
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์งำนสิ่งพิมพ์ด้วยระบบเฟลกโซกรำฟิก
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์งำนสิ่งพิมพ์ด้วยระบบลิโทรกรำฟิก
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์งำนสิ่งพิมพ์ด้วยระบบเลตเตอร์เพลส
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์งำนสิ่งพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ต
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์จดหมำยแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์เช็คธนำคำร
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ตั๋วรถเมล์
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ตัวหนังสือข้ำงกล่อง
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ตำรำเรียนและแบบเรียน
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ถุงพลำสติก
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์นำมบัตร กำร์ดแต่งงำน
กำร์ดอวยพร กำร์ดเชิญ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์นำมบัตรด้วยคอมพิวเตอร์
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์บัตร (เช่น บัตรทำงธุรกิจ
บัตรอวยพร บัตรกำรแสดง ไปรษณีย์บัตร บัตรกำรค้ำ)
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์บัตรสำหรับเล่นบิงโก
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์บำร์โค้ด
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์บลิ เงินสด ใบเสร็จรับเงิน
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บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์แบบกล่องกระดำษบรรจุสินค้ำ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์แบบตัวอย่ำง
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์แบบแปลนและเอกสำร
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์แบบฟอร์มต่ำงๆ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์โบรชัวร์ ใบปลิว โปสเตอร์ แผ่นพับ
สติ๊กเกอร์
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ใบฎีกำ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ปกปริญญำบัตร
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ปฏิทิน
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ป้ำยโฆษณำ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ป้ำยสินค้ำทั่วไป
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์โปสเตอร์โฆษณำ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์แผ่นโฆษณำ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์แผนที่แนะนำถนนสำยต่ำงๆ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์แผนที่และแผนที่โลก
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์แผนที่โลก
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์แผ่นโน้ตเพลง
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์พจนำนุกรม
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ภำพโฆษณำ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ภำพโดยวิธีโรโทกรำเวีย
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ภำพบนผ้ำ (ยกเว้น ซิลค์สกรีน)
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ภำพบนเสือผ้ำ (ยกเว้น ซิลค์กรีน)
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ภำพสีสติก๊ เกอร์
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์รปู ภำพ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ลวดลำยลงบนผ้ำ (ยกเว้น ซิลค์สกรีน)
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ลำยถุงพลำสติก
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ลำยบนกระดำษเอกสำร (เช่น
รูปภำพ ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่)
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ลำยบนเครื่องแต่งกำย (ยกเว้น
ซิลค์สกรีน)
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ลำยบนชุดกีฬำ (ยกเว้น ซิลค์สกรีน)
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ลำยบนผ้ำ (ยกเว้น ซิลค์สกรีน)
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ลำยบนเสือผ้ำ (ยกเว้น ซิลค์สกรีน)
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ลำยบนเสือยืด (ยกเว้น ซิลค์สกรีน)
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ลำยพลำสติก
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ลำยลงบนกรอบแว่นตำ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ลำยลงบนกระดำษเอกสำร (เช่น
สกรีนภำพต่ำงๆ สัญลักษณ์ต่ำงๆ )
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ลำยลงบนสิ่งทอที่มีลักษณะเป็น
ปุยขน (ยกเว้น ซิลค์สกรีน)
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์ลำยสติ๊กเกอร์
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์สกรีนทุกชนิด (ยกเว้น ซิลค์สกรีน
บนสิ่งทอและเครื่องแต่งกำย)
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์สกรีนนำมบัตร กำร์ด
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์สมุดเช็ค





































บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์สมุดไดอำรี่
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์สมุดโทรศัพท์
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์สมุดนัดหมำย
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์สัญลักษณ์และเครื่องหมำยลงบน
กระดำษ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์สีลงบนแผ่นเหล็ก
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์สื่อโฆษณำต่ำงๆ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์แสตมป์
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์หนังสือ เอกสำรสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์หนังสือกำร์ตูน
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์หนังสือเกีย่ วกับดนตรี
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์หนังสือคูม่ ือ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์หนังสือชีชวน
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์หนังสือต่ำงๆ โดยมิได้พิมพ์โฆษณำเอง
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์หนังสือทำงศำสนำ โดยมิได้พิมพ์
โฆษณำเอง
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์หนังสือทีร่ วบรวมรำยชื่อและที่อยู่
ของบุคคลและหน่วยงำนต่ำงๆ โดยมิได้พมิ พ์โฆษณำเอง
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์หนังสือแนะนำกำรท่องเที่ยว โดย
มิได้พิมพ์โฆษณำเอง
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์หนังสือประจำปี โดยมิได้พิมพ์
โฆษณำเอง
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์หนังสือเรียน โดยมิได้พิมพ์
โฆษณำเอง
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์หนังสือและเอกสำรต่ำงๆ โดย
มิได้พิมพ์โฆษณำเอง
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์หนังสือสำรำนุกรมโดยมิได้พิมพ์
โฆษณำเอง
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์อัลบัมรูปภำพ
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์อำร์ทเวิร์ก โดยมิได้พิมพ์โฆษณำเอง
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์เอกสำร ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภำษี
บริกำร/รับจ้ำง/โรงพิมพ์เอกสำร สิ่งตีพิมพ์
บริกำร/รับจ้ำงพิมพ์บนสิ่งทอด้วยวิธีอื่นๆ (ยกเว้นซิลค์สกรีน)
บริกำร/รับจ้ำงพิมพ์โลโก้บนรองเท้ำ
บริกำร/รับทำลำยนูนบนผ้ำ
รับงำนซิลค์สกรีน (ยกเว้น ซิลค์สกรีนบนสิ่งทอและเครื่อง
แต่งกำย)
รับจ้ำง/บริกำรสกรีนพลำสติก
รับจ้ำง/บริกำรสกรีนสติ๊กเกอร์
รับพิมพ์ทำป้ำยไวนิล
รับสกรีนลำยบนพลำสติก
โรงพิมพ์คุรสุ ภำ
โรงพิมพ์ธนบัตร
ศูนย์บริกำรงำนพิมพ์ทุกชนิด
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บริกำร/รับกัดแม่พิมพ์
บริกำร/รับแกะสลักแม่พิมพ์เพื่อใช้ในกำรพิมพ์เชิงพำณิชย์
บริกำร/รับจัดภำพประกอบเพื่อใช้ในกำรพิมพ์เชิงพำณิชย์
บริกำร/รับถ่ำยฟิล์ม เพลตสี ขำวดำ
บริกำร/รับทำเพลต ถ่ำยฟิล์ม ด้วยเครื่องอิมเมจเซ็นเตอร์
บริกำร/รับทำเพลต รับถ่ำยฟิล์ม
บริกำร/รับทำเพลต สำหรับใช้ในกำรพิมพ์แบบกรำเวีย
บริกำร/รับทำเพลตบล็อกสกรีน
บริกำร/รับทำเพลตแม่พมิ พ์สำหรับสิ่งพิมพ์
บริกำร/รับทำเพลตแยกสีด้วยเครือ่ งสแกนเนอร์
บริกำร/รับทำเพลตสิ่งพิมพ์
บริกำร/รับทำฟิลม์ แม่พิมพ์
บริกำร/รับทำแม่พิมพ์ สำหรับใช้ในกำรพิมพ์จำกแม่พิมพ์พืนนูน
บริกำร/รับทำแม่พิมพ์ สำหรับใช้ในกำรพิมพ์แบบเฟลกโซกรำฟิก
บริกำร/รับทำแม่พิมพ์ สำหรับใช้ในกำรพิมพ์แบบลิโทรกรำฟิก
บริกำร/รับทำแม่พิมพ์ สำหรับใช้ในกำรพิมพ์แบบเลตเตอร์เพลส
บริกำร/รับทำแม่พมิ พ์ สำหรับใช้ในกำรพิมพ์แบบออฟเซ็ต
บริกำร/รับทำแม่พมิ พ์นูนถ่ำยภำพ
บริกำร/รับทำสกรีนสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
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บริกำร/รับทำสำเนำฟิลม์ ก่อนกำรพิมพ์
บริกำร/รับประกอบเพลตและฟิลม์
บริกำร/รับประกอบฟิล์มทำเพลต
บริกำร/รับแยกเพลตแม่พิมพ์
บริกำร/รับแยกสีเพื่อใช้ในธุรกิจกำรพิมพ์
บริกำร/รับแยกสีออกจำกฟิล์ม ทำออปเซท
บริกำร/รับเรียงพิมพ์
บริกำร/รับเรียงเอกสำรและใส่ใบแทรก
บริกำร/รับสกรีนภำพสำหรับงำนพิมพ์
บริกำรด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้ำโรงพิมพ์
บริกำรทำสำเนำอักษรเบลล์
บริกำรพิสจู น์อักษร
โรงเคลือบเงำสิ่งพิมพ์
ศูนย์แยกสี สแกนรูป ออกแบบพิมพ์งำน
ศูนย์แยกสีเพื่อกำรพิมพ์
ศูนย์สแกนรูป
ให้บริกำรก่อนกำรพิมพ์ (เช่น แยกสี จัดภำพประกอบ
ถ่ำยภำพประกอบ กำหนดรูปแบบ)

การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์

บริกำร/รับเข้ำปกหนังสือ
บริกำร/รับเข้ำเล่มรำยงำน
บริกำร/รับเคลือบสีทองสัมฤทธิ์บริเวณขอบหรือ
กรอบของหนังสือ
บริกำร/รับทำปกและเข้ำเล่มรำยงำน
บริกำร/รับทำลวดลำยบนหนังสือเป็นภำพนูนสีทอง
บริกำร/รับปั๊มทองเคบนกำร์ด
บริกำร/รับปั๊มลำยกระดำษให้เป็นลำย

18200


การบริการก่อนการพิมพ์

ทำสำเนำซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์
ทำสำเนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ทำสำเนำซอฟต์แวร์ตลับเกมสำหรับเครื่องเล่นวีดิโอ
ทำสำเนำซอฟต์แวร์ลงบนคอมแพคดิสก์
ทำสำเนำซอฟต์แวร์ลงบนแผ่นซีดรี อม
ทำสำเนำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ทำสำเนำบันทึกเสียงลงบนเทปแม่เหล็ก เทปคำสเซ็ต







บริกำร/รับพิมพ์เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์สีทองบนหนังสือ
บริกำร/รับเย็บเล่ม เข้ำปก โดยไม่มีกำรพิมพ์
บริกำรพิมพ์ขอบของผลิตภัณฑ์ (เช่น หนังสือ ไพ่)
เพื่อกำรพำณิชย์
ร้ำนรับเข้ำเล่มหรือเข้ำปกหนังสือ
ให้บริกำรหลังกำรพิมพ์ (เช่น ทำมุมหนังสือ ทำสีบรอนซ์
ทำสันหนังสือ ทำเครื่องหมำยโดยใช้กระดำษฟอยล์)
สำหรับสิ่งพิมพ์

การผลิตซ้้าสื่อบันทึกข้อมูล








ทำสำเนำแผ่นดิสก์หรือม้วนเทปสำหรับเครื่องเล่นวีดโิ อ
ทำสำเนำวีดโิ อคำสเซ็ต
ปั๊มแผ่น CD และ DVD
ผลิตสำเนำเทป
รับจ้ำงอัดสำเนำวีดโิ อ
รับอัดบันทึกเทป
ร้ำนอัดเทป
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หมวดย่อย 19

การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
19100








บริกำรอัดถ่ำนโค้กให้เป็นก้อน
ผลิตก๊ำซที่ได้จำกถ่ำนโค้ก
ผลิตโคลทำร์ดิบ
ผลิตถ่ำนโค้ก
ผลิตถ่ำนหินคุณภำพสูงโดยกำรอัดให้เป็นก้อนจำกถ่ำนหิน
ที่ซือมำ
ผลิตนำมันดินจำกถ่ำนหินและลิกไนท์

19201





























การผลิตถ่านโค้ก






ผลิตผลิตภัณฑ์ถ่ำนโค้ก
ผลิตผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จำกกระบวนกำรอบถ่ำนหิน
เช่น ถ่ำนโค้ก ก๊ำซ นำมันดิน
ผลิตพิตช์ ที่ได้จำกกำรกลั่นนำมันดินจำกถ่ำนหิน
ผลิตพิตช์และพิตช์โค้ก
อบถ่ำนโค้ก

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม

กลั่นนำมันดิบ
กลั่นลำดับส่วนนำมันปิโตรเลียม
บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
ผลิตกรดแนฟทำนิค ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตกรินดิงออยล์ ทีไ่ ด้จำกกำรกลัน่ ปิโตรเลียม
ผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตก๊ำซโพรเพน ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตของเหลวที่ใช้กับไฟแช็ก
ผลิตแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน
ผลิตไซลีน ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมัน ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันก๊ำด ทีไ่ ด้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันเครื่อง ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันเชือเพลิง ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันเชือเพลิงก๊ำซโซลีน ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันเชือเพลิงเครื่องยนต์เจ๊ต ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันเชือเพลิงสำหรับเครื่องบิน ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันเชือเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ที่ได้จำก
โรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันดิน (ทำร์) ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
ผลิตนำมันเตำ ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันที่ใช้ถ่ำยแรง (เช่น ถ่ำยแรงจำกเครื่องยนต์สลู่ ้อ)
ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันที่ใช้ในกำรทำควำมร้อน ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันที่ใช้ในกำรให้แสงสว่ำง ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันที่มสี ภำพเป็นกรด ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันเบนซิน ที่ได้จำกกำรกลัน่ ปิโตรเลียม
ผลิตนำมันเบนซินไร้สำรตะกั่ว
ผลิตนำมันเบรก ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม


























ผลิตนำมันปิโตรเลียมที่ใช้ในกำรเจำะที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันสำหรับผสมเบนซินกันเครื่องยนต์กระตุก
(toluene) ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันสำหรับยำนยนต์ ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตนำมันอุตสำหกรรม ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตแนฟทำ ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตปิโตรเคมี ทีไ่ ด้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตปิโตรเลียมบิทูเทน ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตโพรฟิลิน (เช่น โพรพีน) ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตยำงมะตอย
ผลิตยำงมะตอยอิมัลชันเคลือบผิววัสดุ
ผลิตยำงแอสฟัลต์ ที่ได้จำกโรงกลัน่ ปิโตรเลียม
ผลิตสเตียรีน (styrene) ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตสำรเคมีอะลิฟำติก (อนุพันธ์ของมีเทน) เช่น อะไซคลิก
ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตสำรไซคลิก อะโรแมติก ไฮโดรคำร์บอน ที่ได้จำกโรงกลั่น
ปิโตรเลียม
ผลิตสำรผสมของยำงมะตอยลำดถนน ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตสำรไฮโดรคำร์บอนประเภทบิวทำไดอีน ที่ได้จำกโรงกลั่น
ปิโตรเลียม
ผลิตสำรไฮโดรคำร์บอนประเภทบิวทิลีน (เช่น บิวทีน)
ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตอัลคีเลท ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตเอธิลีน ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตแอสฟัลต์ซีเมนต์
ผลิตแอสฟัลต์และวัสดุที่เป็นแอสฟัลต์ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตไฮดรอลิกชนิดเหลว ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
แยกนำมันปิโตรเลียมและเปลี่ยนรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
โรงกลั่นนำมันปิโตรเลียม
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ผลิตนำมันแก๊สโซฮอล์



19209









การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ผลิตนำมันไบโอดีเซล

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม

ผลิตไขปิโตรเลียม ที่ได้จำกกำรกลัน่ ปิโตรเลียม
ผลิตไขพำรำฟิน ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตคัททิงออยล์ ที่ได้จำกกำรกลัน่ ปิโตรเลียม
ผลิตคิวมีน ที่ได้จำกกำรลั่นปิโตรเลียม
ผลิตจำระบี ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตเชือเพลิงแข็งซึ่งประกอบด้วยถ่ำนหินคุณภำพสูง
เป็นส่วนใหญ่
ผลิตเชือเพลิงแข็งที่มีลิกไนต์เป็นส่วนประกอบหลัก
ผลิตเชือเพลิงผงถ่ำนหินอัดเป็นก้อน ที่ได้จำกกำรกลั่น
ปิโตรเลียม










ผลิตตัวทำละลำย (solvents) ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตถ่ำนโค้กปิโตรเลียม
ผลิตนำมันหล่อลื่นและจำระบี ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตปิโตรเลียมโค้ก ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตปิโตรเลียมโค้กที่เผำโดยวิธีคำลซีเนชั่น ที่ได้จำก
กำรกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตปิโตรเลียมเยลลี่ ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตลิกไนต์โดยกำรอัดให้เป็นก้อน
โรงกลั่นนำมันหล่อลื่น
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ผลิตก๊ำซไนโตรเจน ที่ใช้ในกำรแพทย์
ผลิตก๊ำซเหลว
ผลิตก๊ำซเหลวและก๊ำซอัด
ที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตก๊ำซออกซิเจน ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์

การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
การผลิตก๊าซชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม







ผลิตก๊ำซออกซิเจน ที่ใช้ในอุตสำหกรรม
ผลิตคำร์บอนไดออกไซด์
ผลิตและบรรจุกำ๊ ซไนโตรเจน
ผลิตและบรรจุกำ๊ ซออกซิเจน
ผลิตและบรรจุแก๊สอำร์กอน

20112
























ผลิตคัลเลอร์เลก
ผลิตเคมีย้อมผ้ำ
ผลิตเม็ดสีที่มไี ททำเนียมเป็น
องค์ประกอบ
ผลิตเลก (เช่น สำรสีอินทรีย์)
ผลิตสำรย้อมจำกธรรมชำติ
ผลิตสำรย้อมไนโตรโซ
ผลิตสำรย้อมฟลูออเรสเซนต์
ผลิตสำรย้อมสีแดง (Eosine dyes)
ผลิตสำรสีของตะกั่ว
ผลิตสำรสีขำวของซำติน
ผลิตสำรสีโครเมียม (เช่น เขียว
ส้ม และเหลือง)
ผลิตสำรสีจำกอัลตรำมำรีน
ผลิตสำรสีดำที่ได้จำกเตำหลอม
ผลิตสำรสีที่มตี ะกั่วเป็นหลัก
ผลิตสำรสีที่มีทองแดงเป็นหลัก
ผลิตสำรสีที่มเี หล็กเป็นหลัก
ผลิตสำรสีธำโลไซยำไนน์
ผลิตสำรสีย้อมของกรดฟอสฟอทังสติก
ผลิตสำรสีย้อมจำกกรดฟอสโฟโมลิบดิก
ผลิตสำรสีอนินทรีย์ (ยกเว้น ถ่ำน
กระดูก ถ่ำนคำร์บอน และเถ้ำ)
ผลิตสำรสีอนินทรีย์ทมี่ ีโลหะเป็นหลัก
ผลิตสำรสีอินทรีย์ (ยกเว้น ถ่ำน
จำกสัตว์และถ่ำนกระดูก)
ผลิตสำรสีโอเดอร์ (ดินที่มี
ส่วนผสมของออกไซด์ของเหล็ก)































ผลิตออกซิเจน
ผลิตออกซิเจนเหลว
ผลิตออกซิเจนอุตสำหกรรม

การผลิตสีย้อมและสีผง

ผลิตสำรอนินทรีย์ที่ใช้เป็นตัวกระทำ
ในกำรฟอกหนัง
ผลิตสิ่งสกัดจำกกำรกลั่นไม้เนืออ่อน
ผลิตสิ่งสกัดจำกต้นโกงกำง
ผลิตสิ่งสกัดจำกต้นซูแมก
ผลิตสิ่งสกัดจำกต้นโอ๊ก
ผลิตสิ่งสกัดจำกไม้เนือแข็ง
ผลิตสิ่งสกัดจำกแอนนำโท
ผลิตสิ่งสกัดจำกเฮมลอก
ผลิตสิ่งสกัดที่ได้จำกควีบรำโซ
ผลิตสิ่งสกัดที่ได้จำกแวตเทิล
ผลิตสิ่งสกัดธรรมชำติที่ใช้ใน
กำรฟอกหนัง
ผลิตสิ่งสกัดธรรมชำติที่ใช้สำหรับ
ย้อมและฟอก
ผลิตสีครั่ง
ผลิตสีเคมีภณ
ั ฑ์อำหำร
ผลิตสีเซรำมิก
ผลิตสีที่ใช้สำหรับพิมพ์ผ้ำ
ผลิตสีผงจำกแร่
ผลิตสีผงที่มีแบไรต์เป็นหลัก
ผลิตสีผงที่มีพลวงเป็นหลัก
ผลิตสีผงที่มีสังกะสีเป็นหลัก
ผลิตสีผงที่มีอำร์เซนิกเป็นองค์ประกอบ
ผลิตสีผงเฟอร์ริกออกไซด์
ผลิตสีผงสังเครำะห์จำกหอยมุก
ผลิตสีผงสีดำ
ผลิตสีผงสีแดง


























ผลิตสีผงสีนำตำลจำกดินเผำ
ผลิตสีพิมพ์ผ้ำ
ผลิตสีเม็ดพลำสติก
ผลิตสีย้อมจำกต้นครำม
ผลิตสีย้อมจำกอนินทรีย์และ
อินทรีย์สังเครำะห์
ผลิตสีย้อมชนิดดิสเพอร์ส
ผลิตสีย้อมชนิดไดเร็กซ์
ผลิตสีย้อมชนิดมอร์แดนต์
ผลิตสีย้อมดำที่ทำจำกคำร์บอน
ผลิตสีย้อมดำที่ทำจำกเถ้ำเขม่ำควัน
ผลิตสีย้อมทำงชีวเคมี
ผลิตสีย้อมที่ใช้ในอุตสำหกรรมสิ่งทอ
ผลิตสีย้อมผ้ำ
ผลิตสีย้อมพำรำโรซำนิลิน
ผลิตสีย้อมสทิลบีน
ผลิตสีย้อมสีไดเร็กต์
ผลิตสีย้อมสีนำเงินจำกนกยูง
ผลิตสีย้อมสีรีแอกทีฟ
ผลิตสีย้อมอะซีน
ผลิตสีย้อมอะโซ
ผลิตสีสังกะสีประเภทอนินทรีย์
ผลิตสีสำหรับผสมพลำสติกทำ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับอำหำร
ผลิตสีใส่อำหำรสังเครำะห์
ผลิตสีอบอะมิโนแอลขีดเรซิน
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ผลิตนำกลั่นที่ใช้กับแบตเตอร์รรี่ ถยนต์

การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์อื่นๆ ขั้นมูลฐาน


20114








ผลิตกรดโพลิคำร์บอกซิลิก
ผลิตกรดโมโนคำร์บอนซิลิก
ผลิตกรดอะซิติก
ผลิตกลีเซอรินสังเครำะห์
(เช่น กลีเซอรอล)
ผลิตกำรบูร
ผลิตคีโนน












ผลิตเกลือโพแทสเซียม
ผลิตเคมีภัณฑ์ UREAFORMMALDEHYDE RESIN
ผลิตซูเปอร์ฟอสเฟต
ผลิตดินเกษตร
ผลิตดินขุยไผ่ปลูกต้นไม้
ผลิตดินที่ใช้ในกำรปลูกต้นไม้
ผลิตดีฟลูออริเนตเต็ดฟอสเฟต
ผลิตไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
ผลิตปุ๋ย N-P-K


















20122




ผลิตกรดไนตริก
ผลิตดินประสิว
ผลิตโพแทสเซียมไนเตรต

ผลิตสำรส้ม

ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ (เอทำนอล) ที่ได้จำกกำรหมัก
พืชผลทำงกำรเกษตร

การผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ ขั้นมูลฐาน
ผลิตไซคลิกอะโรมำติกไฮโดรคำร์บอน
ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียมและก๊ำซ
ธรรมชำติเหลว
ผลิตถ่ำนขีเลื่อยอัด
ผลิตถ่ำนไม้ (ยกเว้นโดยกรรมวิธีดังเดิม)
ผลิตถ่ำนอัดแท่งจำกวัสดุชีวมวล
ผลิตนำมันจำกสบู่ดำ

20121




การผลิตเอทานอลและเอสเทอร์

ผลิตเอทำนอล

20115


ผลิตนำกลั่นรถยนต์










ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรกลั่นไม้
ผลิตผลิตภัณฑ์อะโรมำติกสังเครำะห์
ผลิตอะไซคลิกแอลกอฮอล์
ผลิตอะไซคลิกไฮโดรคำร์บอน
(ยกเว้น อะเซทิลีน) ที่ได้จำกกำรกลั่น
ปิโตรเลียมหรือก๊ำซธรรมชำติเหลว

การผลิตปุ๋ยเคมี

ผลิตปุ๋ยเคมี
ผลิตปุ๋ยดินปลูกต้นไม้
ผลิตปุ๋ยดินผสม
ผลิตปุ๋ยไนโตรเจน
ผลิตปุ๋ยผสม
ผลิตปุ๋ยผสม ที่มสี ่วนผสมของ
สำรอินทรีย์
ผลิตปุ๋ยวิทยำศำสตร์
ผลิตโพแทสเซียมคลอไรด์
ผลิตโพแทสเซียมซัลเฟต








ผลิตยูเรีย
ผลิตวัสดุปรับปรุงดิน
ผลิตสำรประกอบแอมโมเนียม
ที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตสำรปรับสภำพดินและนำ
ผลิตอำหำรเสริมสำหรับพืช
สับเปลือกมะพร้ำวเป็นสีเ่ หลีย่ ม
ใช้ใส่ต้นไม้/รองกระถำง

การผลิตสารประกอบไนโตรเจน
ผลิตแอมโมเนีย ที่ปรำศจำกนำ
หรือประกอบด้วยนำ
ผลิตแอมโมเนียมคลอไรด์
ผลิตแอมโมเนียมซัลเฟต






ผลิตแอมโมเนียมไนเตรต
ผลิตแอมโมเนียมฟอสเฟต
ผลิตแอมโมเนียมโมลิบเดต
ผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์
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ทำเม็ดพลำสติกจำกพลำสติกรีไซเคิล
ผลิต EPOXY RESINS
ผลิต STSYRENE MONOMER (SM)
ผลิตกำวเรซินสังเครำะห์
ผลิตกำวเรซินสังเครำะห์ชนิดฟิโนลิก
สำหรับไม้อัด
ผลิตกำวเรซินสังเครำะห์ชนิด
อะมิโนพลำสติกสำหรับไม้อัด
ผลิตเกล็ดพลำสติก
ผลิตครีซอลเฟอร์ฟูรอลเรซิน
ผลิตครีซอลเรซิน
ผลิตคำร์บอนไฮเดรตพลำสติก
ผลิตคิวมำโรนอินดีนเรซิน
ผลิตเคซิอินพลำสติก
ผลิตเคมีภัณฑ์เรซิน
ผลิตเคมีสำหรับอุตสำหกรรมพลำสติก
ผลิตซิลโิ คนเรซิน
ผลิตซิลโิ คนอิมัลชั่นคอสเมติค
ผลิตซีลโิ คนโมโนเมอร์
ผลิตเซลลูโลสแซนเธต (วิสโคส)
ผลิตเซลลูโลสไนเตรตเรซิน
ผลิตเซลลูโลสโพรบิโอเนตเรซิน
ผลิตเซลลูโลสเรซิน
ผลิตเซลลูโลสอะซิเตตเรซิน
ผลิตไดไซแอนไดอะไมน์เรซิน
ผลิตไดไอโซไซยำเนตเรซิน
ผลิตทำร์แอซิดเรซิน
ผลิตนำมันวัลแคไนซ์
ผลิตนำยำเรซิน
ผลิตนีโอพรีน
ผลิตไนไตรเซลลูโลสเรซิน (เช่น
ไพรอกซิลิน)
ผลิตไนลอนเรซิน
ผลิตบิวทำไดอีนโคพอลิเมอร์
ผลิตปิโตรเลียมพอลิเมอร์เรซิน
ผลิตโปรตีนพลำสติก
ผลิตผงพลำสติกพีวีซี
ผลิตผงเมลำมีน
ผลิตผงเรซิน
ผลิตพลำสติกโพลีคำร์บอเนต
ผลิตพลำสติกเรซินจำกกำรนำ
วัสดุเก่ำมำแปรรูปใหม่

การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น







































ผลิตพลำสติกเรซินจำกวัสดุที่ใช้ไม่ได้
และนำมำผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่
ผลิตพลำสติกและเรซินสังเครำะห์
ผลิตพลำสติกอัดเม็ด
ผลิตพีวีซี
ผลิตโพพิลีนเรซิน
ผลิตโพลิคำร์บอนเนตเรซิน
ผลิตโพลิโพรพิลีนเรซิน
ผลิตโพลิสไตรีนเรซิน
ผลิตโพลิอะคริโลไนไตรด์เรซิน
ผลิตโพลิอะไมด์เรซิน
ผลิตโพลิเอทิลีนเรซิน
ผลิตโพลิเอสเทอร์เรซิน
ผลิตโพลีเตตระฟลูโอโรเอทิลีนเรซิน
ผลิตโพลีโพรพิลีนเรซิน
ผลิตโพลีเมทำคริเลตเรซิน
ผลิตโพลียเู รเทนเรซิน
ผลิตโพลีไวนิลคลอไรด์เรซิน
ผลิตโพลีไวนิลเรซิน
ผลิตโพลีไวนิลแอลกอฮอล์เรซิน
ผลิตโพลีสเตรีนเรซิน
ผลิตโพลีเอทิลีนเตตระฟำเทเลตเรซิน
(PET)
ผลิตโพลีไอโซบิวทิลีนเรซิน
ผลิตโพลีเฮกซำเมทิลีนไดอะไมด์อะไดพำมีน
ผลิตไพรอกซิลินเรซิน (เช่น
ไนโตรเซลลูโลส)
ผลิตฟธำลิกแอนดีไฮด์เรซิน
ผลิตฟธำลิกแอลคิดเรซิน
ผลิตฟลูโอโร-พอลิเมอร์เรซิน
ผลิตฟลูโอโรไฮโดรคำร์บอนเรซิน
ผลิตฟีนอกซีเรซิน
ผลิตฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน/
กำวฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์
ผลิตฟีนอล-เฟอร์เฟอรัลเรซิน
ผลิตฟีนอลิกเรซิน
ผลิตเม็ดเทอร์โมพลำสติกรับเบอร์
ผลิตเม็ดไนลอน
ผลิตเม็ดพลำสติกPO
LYSTYRENE(GPRS)
ผลิตเม็ดพลำสติกเกรด B
ผลิตเม็ดพลำสติกเก่ำ










































ผลิตเม็ดพลำสติกควำมหนำแน่นสูง
ผลิตเม็ดพลำสติกที่นำไปทำโครงทีวี วิทยุ
ผลิตเม็ดพลำสติกประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลิตเม็ดพลำสติก-ปั๊มพลำสติก
ผลิตเม็ดพลำสติกพีวีซี (PVC)
ผลิตเม็ดพลำสติกโพลีโพรพีลีน
ผลิตเม็ดพลำสติกโพลีอะซีทัล
ผลิตเม็ดพลำสติกโพลีเอทิลีน
ผลิตเม็ดพลำสติกรีไซเคิล
ผลิตเม็ดและปอพลำสติก
ผลิตเม็ดหล่อพลำสติก
ผลิตเมติลอะคริเลตเรซิน
ผลิตเมทิลเซลลูโลสเรซิน
ผลิตเมทิลเมทำคริเลตเรซิน
ผลิตเมทิลอะคริเลตเรซิน
ผลิตเมลำมีนเรซิน/กำวเมลำมีนฟอร์มัลดีไฮด์
ผลิตแม่สเี ม็ดพลำสติก
ผลิตเรซิน
ผลิตเรซินที่ใช้ในกำรผสมสี
ผลิตเรซินสังเครำะห์
ผลิตลิกนินพลำสติก
ผลิตไวนิลคลอไรด์เรซิน
ผลิตไวนิลเรซิน
ผลิตไวนิลอะซิเทตเรซิน
ผลิตไวนิลไอดีนเรซิน
ผลิตสเตริโอรับเบอร์
ผลิตสไตรีนเรซิน
ผลิตสไตรีนอะคริโลไนไตรล์เรซิน
ผลิตสำรเคมีสำหรับผลิตท่อพีวีซี
สำยไฟฟ้ำ
ผลิตอะคริลิกเรซิน
ผลิตอะคริโลไนไทรล์บิวทำไดอีนสไตรีน
(ABS) เรซิน
ผลิตอะซิทัลเรซิน
ผลิตอะมิโนเรซิน
ผลิตอะมิโนอัลดีไฮด์เรซิน
ผลิตอิพอ็ กซี่เรซิน/กำวเรซินอิพ็อกซี่
ผลิตอิพิคลอโรไฮดรินไดฟินอล
ผลิตอิพิคลอโรไฮดรินไบฟินอล
ผลิตอิพิคลอโรไฮดรินอิลำสโทเมอร์
ผลิตอิลำสโทเมอร์
ผลิตเอทิลเซลลูโลสพลำสติก
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ผลิตเอทิลีนไวนิลอะซิเตตเรซิน
ผลิตเอสเทอร์กัม
ผลิตแอลคิดเรซิน
ผลิตแอลลิลเรซิน
ผลิตไอโซบิวทิลีนพอลิเมอร์เรซิน
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ผลิตนำยำงสังเครำะห์
ผลิตบำลำตำ
ผลิตยำงคลอริเนตสังเครำะห์
ผลิตยำงคลอโรเพรน
ผลิตยำงซิลโิ คน
ผลิตยำงไซโครสังเครำะห์
ผลิตยำงไทอัล
ผลิตยำงไนไตรล์
ผลิตยำงไนไตรล์-คลอโรพรีน
ผลิตยำงไนไตรล์-บิวทำไดอีน
ผลิตยำงบิวทำไดอีน
ผลิตยำงบิวทิล
ผลิตยำงประสำนสำหรับแบตเตอรี่
ผลิตยำงโพลีเมทิลีน
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ผลิตไอโนเมอร์เรซิน
ผลิตไอออนเอ็กซ์เชนจ์
ผลิตฮำร์เดนเน็ตโปรตีนเรซิน
ผลิตไฮดรอกซิเอทิลเซลลูโลส
ผลิตไฮโดรคำร์บอนเรซิน






รับจ้ำงผสมสีเม็ดพลำสติก
รับทำเกล็ดพลำสติก
โรงงำนผลิต/หลอม/หล่อ/ผสม/
โม่/บดเม็ดพลำสติก
โรงงำนหล่อเม็ดพลำสติกรีไซเคิล

การผลิตยางสังเคราะห์ขั้นต้น
ผลิตยำงโพลีไอโซบิวทิลีน
ผลิตยำงโพลีไอโซบิวทิลีน-ไอโซพรีน
ผลิตยำงยูรเี ทน
ผลิตยำงสไตรีนคลอโรพีน
ผลิตยำงสไตรีนบิวทำไดอีน
ที่มีสเตรีนน้อยกว่ำ 50%
ผลิตยำงสไตรีนไอโซพรีน
ผลิตยำงสังเครำะห์
ผลิตยำงอะคริลิก
ผลิตยำงอะคริเลต
ผลิตยำงอะคริเลตบิวทำไดอีน
ผลิตยำงเอทิลีน-โพรพิลิน-นอนคอนจุเกเต็ดไดอีน (EPDM)
ผลิตยำงเอทิลีนโพรพิลีน











ผลิตยำงโอโร
ผลิตยำงไอโซไซยำเนต/
กำวไอโซไซนำเนต
ผลิตยำงไอโซบิวทิลีน-ไอโซพรีน
ผลิตยำงไอโซพรีน
ผลิตยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน/
กำวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์
ผลิตยูเรียเรซิน
ผลิตสำรผสมของธรรมชำติ
ยำงสังเครำะห์
ผลิตอนุพันธ์ชนิดฟลูโอโรคำร์บอน
ของยำง
ผสมสำรเคมีสังเครำะห์ยำง

การผลิตยาปราบศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ทางการเกษตร

ผลิต DDT
ผลิตเคมีภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช
ผลิตเคมีภัณฑ์ทำงกำรเกษตร
(ยกเว้นปุ๋ย)
ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้กำจัดรำก
ผลิตตัวยับยังชนิดคลอลิเนสเตอร์
ที่ใช้เป็นยำฆ่ำแมลง
ผลิตนำยำกำจัดแมลง
ผลิตนำยำฆ่ำแมลง
ผลิตผงแป้ง/สเปรย์/สำรฉีดพ่น
กำจัดแมลง เห็บ และหมัด
ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีทำงกำรเกษตร
(ยกเว้นปุ๋ย)
ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้กำจัด
แมลงและวัชพืช
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมกำร
เจริญเติบโตของพืช
ผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันกำรงอกของพืช
ผลิตยำกันยุง




















ผลิตยำกันยุงจำกกะลำมะพร้ำวบด
ผลิตยำกำจัดปลวก
ผลิตยำกำจัดศัตรูพืช
ผลิตยำฆ่ำปลวก
ผลิตยำฆ่ำมด
ผลิตยำฆ่ำแมลง
ผลิตยำฆ่ำแมลงชนิดคลอแดน
ผลิตยำฆ่ำแมลงชนิดคอปเปอร์อำซิเนต
ผลิตยำฆ่ำแมลงชนิดแคลเซียมอำซิเนต
ผลิตยำฆ่ำแมลงชนิดซัลเฟอร์
ผลิตยำฆ่ำแมลงชนิดโซเดียมอำร์ซไิ นต์
ผลิตยำฆ่ำแมลงชนิดนิโคติน
ผลิตยำฆ่ำแมลงชนิดเบนซินเฮก
ซะคลอไรด์
ผลิตยำฆ่ำแมลงชนิดพำรำไธออน
ผลิตยำฆ่ำแมลงชนิดไพเรทริน
ผลิตยำฆ่ำแมลงชนิดมำลำไทออน
ผลิตยำฆ่ำแมลงชนิดโรทิโนน
ผลิตยำฆ่ำแมลงชนิดเลดอำร์ซิเนต

















ผลิตยำฆ่ำแมลงชนิดอำร์ซิเนต
ผลิตยำฆ่ำแมลงชนิดอำร์ซิไนต์
ผลิตยำฆ่ำแมลงชนิดแอนดริน
ผลิตยำฆ่ำแมลงที่ใช้ในครัวเรือน
ผลิตยำฆ่ำแมลงที่ใช้ในทำงกำรเกษตร
ผลิตยำฆ่ำแมลงที่มีออกำโน-ฟอสเฟต
เป็นหลัก
ผลิตยำฆ่ำแมลงที่สกัดจำกพืช
ผลิตยำฆ่ำแมลงสำหรับใช้ใน
บ้ำนและสวน
ผลิตยำฆ่ำสัตว์รบกวนหรือทำลำย
สัตว์อื่น
ผลิตยำฆ่ำหญ้ำ
ผลิตยำจุดกันยุง
ผลิตยำฉีดกันยุง
ผลิตยำทำกันยุง
ผลิตยำที่ทำให้ใบไม้ร่วง
ผลิตยำเบื่อสัตว์รบกวนหรือ
ทำลำยสิ่งของ
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ผลิตยำเบื่อหนู
ผลิตยำปรำบศัตรูพืช
ผลิตยำผสมจำกจุนสีและปูนขำว
สำหรับฆ่ำเห็ดรำ
ผลิตยำผสมจำกปูนขำวสำหรับฆ่ำเห็ดรำ
ผลิตยำโรยตัวไหม
ผลิตลูกเหม็น
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ผลิตสำรกำจัดเชือรำ
ผลิตสำรกำจัดแมลง
ผลิตสำรกำจัดแมลงจำกสะเดำ
ผลิตสำรฆ่ำเชือรำ
ผลิตสำรฆ่ำแมลง
ผลิตสำรฆ่ำแมลงสำบ
ผลิตสำรฆ่ำรำชนิดไลม์ซลั เฟอร์








ผลิตสำรฆ่ำวัชพืช
ผลิตสำรฆ่ำสัตว์แทะ
ผลิตสำรฉีดพ่นกำจัดแมลง
ผลิตสำรที่ใช้ช่วยในกำรงอกของเมล็ดพืช
ผลิตสำรหรือยำทีใ่ ช้ขับไล่ผีเสือกลำงคืน
ผลิตฮอร์โมนพืช

การผลิตสี น้้ามันชักเงาและสารเคลือบที่คล้ายกัน และน้้ามันทาไม้

ผลิต/รับผสมสีทำบ้ำน อำคำร
ผลิต/รับผสมสีพ่นรถยนต์
ผลิตกำวยำแนว
ผลิตครีมเคลือบสีรถยนต์ทุกชนิด
ผลิตครีโอโซตจำกนำมันดินถ่ำนหิน
ผลิตเคมีทำควำมสะอำดสี
ผลิตเคมีทินเนอร์
ผลิตเคมีภัณฑ์ยำเหลวกันซึมกันรั่ว
ผลิตเชลแล็ค
ผลิตตัวทำละลำยนำยำทินเนอร์
ผลิตทินเนอร์
ผลิตทินเนอร์ผสมสี
ผลิตทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์
ผลิตทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์
แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส
ผลิตนำมันเคลือบเงำ
ผลิตนำมันเคลือบไม้
ผลิตนำมันชักเงำ
ผลิตนำมันชักเงำเรซินสังเครำะห์
สำหรับเคมีภัณฑ์
ผลิตนำมันทำบ้ำน
ผลิตนำมันทำแบบซีแพคปูน
ผลิตนำมันทำไม้
ผลิตนำมันผสมสี
ผลิตนำมันสน
ผลิตนำมันสังเครำะห์ที่ใช้แทนทินเนอร์
ผลิตนำยำกันซึมใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตนำยำเคลือบไม้
ผลิตนำยำชันเรือ
ผลิตนำยำซิลิโคนกันนำสำหรับ
งำนก่อสร้ำง
ผลิตนำยำทำควำมสะอำดแปรงทำสี
ผลิตนำยำที่ใช้ทำหรือเชื่อมรอยต่อ





























ผลิตนำยำประสำนท่อพีวีซีแข็ง
และข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง
ผลิตนำยำรองพืนสำหรับปูน อิฐ หิน
ที่สีทำไว้เดิมขึนฝุ่น (นำยำรองพืน
ทับสีเก่ำ)
ผลิตนำยำลอกสี นำยำกัดสี
ผลิตปูนขำวที่ใช้เคลือบกำแพง
ผลิตผงที่ใช้ทำเคลือบ
ผลิตผงบรอนซ์สำหรับผสมสีรถยนต์
ผลิตผงสำหรับยำกระเบือง
ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีประเภทนำยำ
เคลือบกระเบือง
ผลิตผลิตภัณฑ์รักษำรถยนต์ เช่น
นำยำเคลือบสีรถ
ผลิตโพลียรู ิเทนที่ใช้ทำเคลือบ
ผลิตภัณฑ์เคมีเคลือบกระป๋อง
ผลิตภัณฑ์นำยำเคลือบไม้
ผลิตแม่สเี คลือบเซรำมิก
ผลิตยำรักษำเนือไม้
ผลิตลำมิเนตเคลือบเฟอร์นิเจอร์ไม้
ผลิตแลกเกอร์
ผลิตแลกเกอร์ฟลูออเรสเซนซ์แอโรซอล
ผลิตแลกเกอร์สำหรับเคลือบของเล่น
ผลิตแลกเกอร์สำหรับใช้กับ
ภำชนะบรรจุอำหำร
ผลิตแลกเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส
ผลิตแลกเกอร์แอโรซอล
ผลิตวัสดุยำรอยต่อคอนกรีตชนิดเย็น
ผลิตวัสดุยำรอยต่อคอนกรีตแบบ
ยืดหยุ่นชนิดเทร้อน
ผลิตวัสดุอดุ รอยต่อคอนกรีตชนิด
คืนรูปและไม่ปลิน
ผลิตวัสดุอุดรอยรั่ว (ยกเว้นปูนยำแนว)
ผลิตวำร์นิช

































ผลิตวำร์นิชสำหรับเคลือบลวดทองแดง
ผลิตไวต์สปิรติ สำหรับสีและวำร์นชิ
ผลิตสำรเคมีเคลือบงำนไม้
ผลิตสำรเคมีที่ใช้ในกำรทำสีทำบ้ำน
ผลิตสำรเคลือบชนิดอีพ็อกซี่
ผลิตสำรเคลือบเซรำมิก
ผลิตสำรที่ใช้ยำกระจก
ผลิตสำรที่ใช้ยำแนว
ผลิตสำรที่ใช้ลอกนำมันชักเงำ
ผลิตสำรที่ใช้ลอกสี
ผลิตสำรที่ใช้อุดไม้ชนิดแห้งหรือเหลว
ผลิตสำรยึดสำหรับสีและวำร์นิช
ผลิตสำรยึดอีพ็อกซีซ่ ีเรซินสำหรับคอนกรีต
ผลิตสำรเหลวบ่มคอนกรีต
ผลิตสิ่งทำเคลือบคอนกรีตเพื่อกันนำ
ผลิตสิ่งทำเคลือบไม้เพื่อกันนำ
ผลิตสิ่งที่ใช้ทำเคลือบงำน
สถำปัตยกรรม
ผลิตสิ่งที่ใช้ทำเคลือบและแต่ง
สำเร็จผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรม
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ลดหรือทำให้
สีอ่อนลง
ผลิตสีกระป๋อง
ผลิตสีกันเพรียงไวนิล
ผลิตสีเคลือบกึ่งเงำ
ผลิตสีเคลือบเงำ
ผลิตสีเคลือบไม้
ผลิตสีเคลือบโลหะ
ผลิตสีโคลทำร์อีพ็อกซี
ผลิตสีใช้ในงำนเฟอร์นิเจอร์
ผลิตสีซิงค์โกลด์กลั วำไนซ์
ผลิตสีซเี มนต์
ผลิตสีตเี ส้นจรำจร
ผลิตสีทนควำมร้อน
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ผลิตสีทำ
ผลิตสีทำที่มีนำมันเป็นหลัก
ผลิตสีทำพืน
ผลิตสีทำไม้
ผลิตสีทำเรือ
ผลิตสีที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
ผลิตสีเทอร์โมพลำสติกชนิดขำวเหลือง
ผลิตสีนำและสีนำมัน
ผลิตสีนำสำหรับงำนศิลปศึกษำ
ผลิตสีบรรจุถัง
ผลิตสีโป๊ว
ผลิตสีโป๊วรถยนต์
ผลิตสีโปสเตอร์
ผลิตสีผสมพลำสติก
ผลิตสีฝุ่น
ผลิตสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส

















ผลิตสีพลำสติก
ผลิตสีเมจิก
ผลิตสียำแนว สีพ่นตึก สีนำมัน
ผลิตสีรองพืน
ผลิตสีรองพืนกัดผิว
ผลิตสีรองพืนซิงก์โครเมต
ผลิตสีรองพืนตะกั่วแดง สำหรับ
พืนผิวเหล็กและเหล็กกล้ำ
ผลิตสีรองพืนสำหรับงำนปูน
ผลิตสีรองพืนสำหรับงำนไม้
ผลิตสีรองพืนอะลูมิเนียม สำหรับงำนไม้
ผลิตสีแลกเกอร์ไนโตรเซลลูโลส
ผลิตสีและนำมันเคลือบแห้ง
ผลิตสีและนำมันทำบ้ำน
ผลิตสีและผลิตภัณฑ์แยกสี
ผลิตสีแวต

20222








บริกำร/รับเติมหมึกพิมพ์เลเซอร์
บริกำร/รับเติมหมึกพิมพ์อิงค์เจท
ผลิตตลับหมึกพิมพ์อิงค์เจท
ผลิตนำหมึกส่งโรงพิมพ์
ผลิตหมึกเครื่องพิมพ์
ผลิตหมึกพิมพ์
ผลิตหมึกพิมพ์เกรฟเยอร์
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ผลิตสีสเปรย์
ผลิตสีสเปรย์พ่นรถยนต์
ผลิตสีสะท้อนแสงทำถนน
ผลิตสีสำหรับจิตรกร
ผลิตสีสำหรับทำ พ่น เคลือบ
ผลิตสีอะคริลิกเคลือบกระเบือง
ซีเมนต์ใยหินมุงหลังคำ
ผลิตสีอะลูมิเนียม
ผลิตสีอัลลอยล์
ผลิตสีอิมลั ชัน
ผลิตสีอีพ็อกซีสำหรับเคลือบ
ท่อเหล็กกล้ำส่งนำบริโภค
ผลิตสีอีพ็อกซี่สำหรับงำนทั่วไป
ผลิตสีเอนำเมล
ผสมสีพิมพ์กระดำษ

การผลิตหมึกพิมพ์

ผลิตหมึกพิมพ์ชนิดเฟกโซกรำฟิก
ผลิตหมึกพิมพ์พลำสติก
ผลิตหมึกพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์
ผลิตหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องถ่ำยเอกสำร
ผลิตหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องอัดสำเนำ
ผลิตหมึกพิมพ์สิ่งทอ
ผลิตหมึกพิมพ์สีทอง








ผลิตหมึกพิมพ์สีบรอนซ์
ผลิตหมึกพิมพ์ออฟเซ็ต
ผลิตหมึกพิมพ์อิงค์เจท
ผลิตหมึกโรเนียว
ผลิตหมึกอัดสำเนำ
รีไซเคิลตลับหมึกพิมพ์ (ล้ำงและ
เติมหมึกพิมพ์)

การผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการท้าความสะอาดและขัดเงา

บริกำร/รับผสมนำยำล้ำงพืน
บริกำรรีไซเคิลสำรขจัดครำบนำมัน
ผลิตกระดำษเย็น
ผลิตกลีเซอรอลดิบ
ผลิตก้อนดับกลิ่น
ผลิตขีผึงหรือไขที่ใช้สำหรับขัดเงำ
ผลิตไขเทียม
ผลิตไขปลำวำฬ สำหรับขัดรองเท้ำ
ผลิตไขและสิ่งที่ใช้ขัดเงำพืน
ผลิตไขและสิ่งที่ใช้ขัดเงำเฟอร์นิเจอร์
ผลิตครำม
ผลิตครีมขัดรองเท้ำ
ผลิตครีมอำบนำสมุนไพรขมิน
ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้ขจัดเขม่ำ
ผลิตนำเคมีล้ำงจำน














ผลิตนำยำขัดกระจก
ผลิตนำยำขัดเงำ
ผลิตนำยำขัดเงำทองเหลือง
ผลิตนำยำขัดเงำรถ
ผลิตนำยำขัดเงำและทำควำมสะอำด
รถยนต์
ผลิตนำยำขัดล้ำงสำหรับผลิตภัณฑ์
เครื่องเคลือบชนิดพอร์ซเลน
ผลิตนำยำขัดห้องนำ
ผลิตนำยำฆ่ำเชือซักผ้ำและล้ำงจำน
ที่ใช้ในโรงพยำบำล
ผลิตนำยำฆ่ำเชือในห้องนำ
ผลิตนำยำฆ่ำเชือโรค
ผลิตนำยำเช็ดกระจก
ผลิตนำยำซักผ้ำ















ผลิตนำยำซักแห้ง
ผลิตนำยำทำควำมสะอำด
ล้ำงจำน ขัดกระจก
ผลิตนำยำทำควำมสะอำดทองแดง
ผลิตนำยำทำควำมสะอำดบ้ำน
ผลิตนำยำทำควำมสะอำดมือ
ผลิตนำยำทำควำมสะอำดรถยนต์
ผลิตนำยำทำควำมสะอำดสุนัข
ผลิตนำยำทำควำมสะอำดห้องนำ
ผลิตนำยำทำควำมสะอำดอำคำร
ผลิตนำยำทำควำมสะอำดอุปกรณ์
และเครื่องใช้ในครัวเรือน
ผลิตนำยำปรับผ้ำนุม่
ผลิตนำยำปรับอำกำศรถยนต์
ผลิตนำยำล้ำงจำน
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ผลิตนำยำล้ำงจำนจำกพืชสมุนไพร
ผลิตนำยำล้ำงรถ
ผลิตนำยำล้ำงสุขภัณฑ์
ผลิตนำยำล้ำงห้องนำ
ผลิตผงขัดพืน
ผลิตผงชำระล้ำง
ผลิตผงซักฟอก
ผลิตผลิตภัณฑ์ทำงเคมีที่ใช้ขัดและ
ทำควำมสะอำดเสือผ้ำ
ผลิตผ้ำเช็ดกันฝุ่นชนิดเคลือบสำรเคมี
ผลิตเพสต์หรือผงที่ใช้ในกำรขัดถู
ทำควำมสะอำด
ผลิตยำขัดเครื่องหนัง
ผลิตยำขัดเงำเครื่องเงิน
ผลิตยำขัดเงำและทำควำมสะอำด
รองเท้ำ
ผลิตยำขัดเงำโลหะ
ผลิตยำขัดเงำสเตนเลส
ผลิตยำขัดทองเหลือง
ผลิตยำขัดรองเท้ำ
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ผลิตเกลือหอมที่ใช้ในกำรอำบนำ
ผลิตครีมแต่งหน้ำ
ผลิตครีมทำหน้ำ
ผลิตครีมนวดผม
ผลิตครีมยืดผม
ผลิตครีมรองพืน
ผลิตครีมและโลชั่นทำผิว
ผลิตครีมแว็กซ์ขน
ผลิตคอสเมติค
ผลิตเคมีภัณฑ์เครื่องสำอำง
ผลิตเครื่องสำอำงบำรุงผิว
ผลิตเครื่องสำอำงที่ใช้ตกแต่งดวงตำ
ผลิตเครื่องสำอำงที่ใช้รองพืนผิวหน้ำ
ผลิตเครื่องสำอำงบำรุงตัว
ผลิตเครื่องสำอำงสมุนไพร
ผลิตเครื่องหอม
ผลิตโคโลญจ์
ผลิตเจลนำหอมปรับอำกำศ
ผลิตแชมพู
ผลิตแชมพูทำควำมสะอำดสุนัข
ผลิตแชมพูมะกรูด




















ผลิตยำขัดโลหะ
ผลิตแว๊กซ์ขัดพืนไม้
ผลิตสบู่ซักผ้ำ
ผลิตสบู่ซักล้ำง
ผลิตสบู่ที่ใช้ในกำรซักล้ำงหรือทำควำม
สะอำด (ยกเว้นทำควำมสะอำดร่ำงกำย)
ผลิตสเปรย์ปรับอำกำศ
ผลิตสำรขจัดไข
ผลิตสำรขจัดครำบนำมันของเครื่องยนต์
ผลิตสำรขจัดรอยด่ำง
ผลิตสำรขจัดสนิม
ผลิตสำรขจัดสิ่งสกปรก
ผลิตสำรขจัดหมึก
ผลิตสำรขัดเงำโลหะ
ผลิตสำรซักแห้งชนิดเหลว
ผลิตสำรทำควำมสะอำดกระดำษ
ปิดฝำผนัง
ผลิตสำรทำควำมสะอำดเตำอบ
ผลิตสำรทำควำมสะอำดท่อระบำยนำ
ผลิตสำรทำควำมสะอำดอ่ำงล้ำงหน้ำ














ผลิตสำรฟอกขำว
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ขจัดครำบ
นำมันชนิดที่ใช้ในครัวเรือน
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ขจัดครำบ
นำมันสำหรับอะไหล่เครื่องจักร
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ขัดเงำ
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำควำมสะอำด
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำควำม
สะอำดกระจกและกระเบือง
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำควำมสะอำด
ถังและท่อ
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในกำรซักแห้ง
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในกำรทำ
ควำมสะอำดผ้ำห่มหรือพรม
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในกำรอำบนำ
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ล้ำงและทำ
ควำมสะอำดครัว
ผลิตอุปกรณ์ขดั เงำ ผ้ำและนำยำ
ขัดเงำโลหะ

การผลิตน้้าหอม เครื่องส้าอาง และเครื่องประทินโฉม





















ผลิตแชมพูและสิ่งบำรุงเส้นผม
ผลิตแชมพูสมุนไพร
ผลิตแชมพูสระผม ครีมนวดผม
ผลิตดินสอเขียนคิว
ผลิตนำมันบำรุงผิวพรรณ
ผลิตนำยำดัดผม
ผลิตนำยำทำเล็บ
ผลิตนำยำบ้วนปำกที่ใช้ในครัวเรือน
ผลิตนำยำยืดผม
ผลิตนำยำใส่ผม
ผลิตนำหอม
ผลิตนำหอมปรับอำกำศ
ผลิตนำอบไทย
ผลิตแป้งเด็ก
ผลิตแป้งทำตัว
ผลิตแป้งนำ
ผลิตแป้งผัดหน้ำชนิดอัดแข็ง
ผลิตแป้งฝุ่น
ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกีย่ วกับเส้นผม
เช่น ครีมเปลี่ยนสีผม






















ผลิตโฟมล้ำงหน้ำ
ผลิตมำสคำร่ำ
ผลิตยำทำเล็บและยำล้ำงเล็บ
ผลิตยำระงับกลิ่นตัว
ผลิตยำสระผม
ผลิตยำสระผมสมุนไพร
ผลิตยำสีฟัน
ผลิตยำสีฟันสมุนไพร
ผลิตโรลออน
ผลิตลิปมัน
ผลิตลิปสติก
ผลิตโลชั่นกันแดด
ผลิตโลชั่นทำตัว
ผลิตโลชั่นบำรุงมือ
ผลิตวัสดุขดั ถูร่ำงและลูกกลิงทำจำก
สำรส้ม
ผลิตเวชสำอำงทำจำกสมุนไพร
ผลิตสบู่จำกสมุนไพร
ผลิตสบู่ที่ใช้ทำควำมสะอำดร่ำงกำย
ผลิตสบูล่ ้ำงมือ
ผลิตสบู่ว่ำนหำงจระเข้
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ผลิตสบู่เหลว
ผลิตสเปรย์ฉีดผม
ผลิตสเปรย์นำหอม
ผลิตสเปรย์ระงับกลิ่นปำก
ผลิตสำรระงับเหงื่อ
ผลิตสิ่งทำควำมสะอำดฟันปลอม








ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้กำจัดขน
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในกำรโกนหนวด
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในกำรแต่งตัว
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้หลังโกนหนวด
ผลิตสิ่งปรุงแต่งผมชนิดแอโรซอล
ผลิตสิ่งปรุงแต่งมือและเล็บมือ

20291











บริกำร/รับจ้ำงอัดบังไฟ
ผลิต TNT (วัตถุทำระเบิด)
ผลิตแก๊ปปลำยกระสุนปืน
ผลิตแก๊ปหัวชนวนระเบิด
ผลิตขีใต้
ผลิตควันสี
ผลิตชนวนระเบิดของกระสุน
ผลิตชนวนระเบิดหรือสำยชนวน
สำหรับจุดระเบิด
ผลิตเชือประทุสำหรับจุดระเบิด
ผลิตเชือประทุสำหรับปืนเด็กเล่น




















ผลิตกำว (ยกเว้นที่ใช้ในทำงทันตกรรม)
ผลิตกำวดักหนู
ผลิตกำวเดกซ์ทริน
ผลิตกำวติดกระเบือง
ผลิตกำวติดไม้
ผลิตกำวติดรถยนต์
ผลิตกำวทำดักแมลง
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ผลิตนำมันกำนพลู
ผลิตนำมันจำกผลไม้ประเภทส้ม
ผลิตนำมันจำกผิวส้ม
ผลิตนำมันจำกเลมอนและไลม์
ผลิตนำมันจำกส้ม
ผลิตนำมันตะไคร้หอม














ผลิตสิ่งปรุงแต่งสีผม
ผลิตสีผึงทำปำก
ผลิตสีย้อมผม
ผลิตหัวนำหอม
ผลิตไหมขัดฟัน
ผลิตอำยชำโดว์

การผลิตวัตถุระเบิด

ผลิตดอกไม้เพลิง
ผลิตดอกไม้ไฟ
ผลิตดินปืน
ผลิตไดนำไมต์ (วัตถุทำระเบิด)
ผลิตไต้นำมันยำง
ผลิตประทัดไฟ
ผลิตผงระเบิด
ผลิตพลุ ตะไล ดอกไม้ไฟ ไฟพะเนียง
ประทัด บ้องไฟ
ผลิตพลุตำมงำนศพ
ผลิตพลุไฟ
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ผลิตพลุสญ
ั ญำณ
ผลิตไฟพะเนียง
ผลิตไม้ขดี ไฟและกล่องไม้ขีดไฟ
ผลิตระเบิดนำปำล์ม
ผลิตวัตถุระเบิด
ผลิตวัตถุระเบิดชนิดกรดพิคริค
ผลิตวัตถุระเบิดชนิดไม่มคี วัน
ผลิตวัตถุระเบิดที่ทำจำกไนเตรต
ผลิตสำยชนวนจุดระเบิด
ผลิตหลอดประทัด
ผลิตหำงบังไฟ

การผลิตกาวและเยลาติน

ผลิตกำวที่ใช้ในอุตสำหกรรม
ผลิตกำวนำ
ผลิตกำวโพลิไวนิลอะซีเทตอิมัลชัน
ผลิตกำวฟอกกระดำษ
ผลิตกำวยำง
ผลิตกำวยำงติดรองเท้ำ






ผลิตกำวยำงมะตอยสำหรับ
กระเบืองพีวีซีใยหินปูพืน
ผลิตกำวสังเครำะห์
ผลิตกำวหลอมร้อนเอทิลีนไวนีล
แอซีเทต
ผลิตกำวอะคลิลิกสังเครำะห์

การผลิตน้้ามันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล์)






ผลิตนำมันเปปเปอร์มินต์ (นำมัน
หอมระเหย)
ผลิตนำมันยูคำลิปตัส
ผลิตนำมันระกำ
ผลิตนำมันสเปียร์มินต์
ผลิตนำมันสำระแหน่







ผลิตนำมันหอมระเหย
ผลิตนำมันอินซูเลทติง ซึ่งเป็น
นำมันพิเศษที่ไม่เป็นสื่อใช้
ทำงด้ำนไฟฟ้ำ
ผลิตเรซินอยด์
ผลิตเอสเซนเชียลออยล์
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ผลิต/ผสมนำยำล้ำงรูป
ผลิตกระดำษและผ้ำไดอะโซที่ไวต่อแสง
ผลิตกระดำษไวแสงที่ใช้ในกำรถ่ำยรูป
ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกำรถ่ำยรูป
ผลิตไดเออร์ซึ่งเป็นเคมีภณ
ั ฑ์
สำหรับกำรถ่ำยรูป
ผลิตนำยำเคมีเพื่อใช้ในกำรถ่ำยรูป
ผลิตนำยำเคลือบฟิลม์ กระจก
หรือวัตถุเพื่อกันกำรเกิดฟอง
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การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการถ่ายรูป









ผลิตนำยำสำหรับแช่รปู ถ่ำย
ผลิตแผ่นฟิลม์ ถ่ำยรูป
ผลิตแผ่นฟิลม์ ภำพยนตร์
ผลิตแผ่นฟิลม์ เอกซเรย์
ผลิตฟิล์ม X-ray
ผลิตฟิล์มถ่ำยรูป
ผลิตฟิล์มทีไ่ วแสง
ผลิตฟิล์มภำพยนตร์








ผลิตฟิล์มไวแสง สิ่งทอไวแสง
กระดำษไวแสง และแผ่นไวแสงที่
ใช้ในกำรถ่ำยรูป
ผลิตฟิล์มหนัง
ผลิตฟิล์มเอกซเรย์ที่ไวแสง
ผลิตฟิล์มโอเรียนเทคโนลิโพรพิลีน
ผลิตสำรที่ใช้ในกำรถ่ำยรูป

การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผลิตกรดไขมัน
ผลิตกรดไขมันถั่วเหลือง
ผลิตกรดไขมันมะพร้ำว
ผลิตกรดมำร์กำริก
ผลิตกรดสเตียริก
ผลิตกรดโอเลอิก
ผลิตกระดำษพิมพ์ขำว
ผลิตกระดำษพิมพ์เขียว
ผลิตเกลืออุตสำหกรรม
ผลิตครีมที่ใช้ในกำรบัดกรี
ผลิตเคมีเคลือบกระดำษ
ผลิตเคมีใช้ในกำรฟอกหนัง
ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับกระดำษ
ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับสิ่งทอ
ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับหนังสัตว์
ผลิตเคมีสำหรับโรงชุบ
ผลิตเคมีสิ่งทอ นำยำเคลือบเส้นด้ำย
ผลิตแคปซูลเจลำตินชนิดแข็ง สำหรับบรรจุยำ
ผลิตแคปซูลเจลำตินที่ยังไม่ได้บรรจุ
ผลิตแคปซูลชนิดแข็ง สำหรับบรรจุยำ
ผลิตแคปซูลใส่ยำ
ผลิตชุดอุปกรณ์ทดสอบดิน
ผลิตดินกัมมันต์
ผลิตเดกซ์ทรินสำหรับอุตสำหกรรมอำหำร
ผลิตตัวช่วยในกำรแต่งสำเร็จหนัง
ผลิตถ่ำนกัมมันต์
ผลิตถ่ำนกำมะถัน
ผลิตถ่ำนคำร์บอนอัดแท่ง
ผลิตนำตำลเทียม
ผลิตนำตำลเทียมทีไ่ ด้จำกสำรที่ให้ควำมหวำนสังเครำะห์
ผสมกับส่วนประกอบอื่น

































ผลิตนำประสำนหรือวัตถุที่ใช้ช่วยให้โลหะหลอมง่ำย
ผลิตนำมันกันสนิม
ผลิตนำมันเกียร์
ผลิตนำมันเครื่องยนต์สังเครำะห์
ผลิตนำมันที่ละลำยได้ ที่ใช้ในกำรแต่งสำเร็จสิ่งทอ
ผลิตนำมันเบรกยำนยนต์
ผลิตนำมันเบรกสังเครำะห์
ผลิตนำมันและไขที่ใช้ในโรงหล่อ
ผลิตนำมันสังเครำะห์ที่ใช้ในกำรตัดวัตถุ
ผลิตนำมันหล่อลื่นสังเครำะห์
ผลิตนำยำกันสนิม
ผลิตนำยำดองศพ
ผลิตนำยำบำบัดนำเสีย
ผลิตนำยำประสำนคอนกรีต
ผลิตนำยำผสมคอนกรีต
ผลิตนำยำรีดผ้ำเรียบ
ผลิตนำยำลบคำผิด
ผลิตนำยำล้ำงครำบสนิม
ผลิตนำยำล้ำงหัวเทปแม่เหล็ก
ผลิตนำยำสกัดนำแข็ง
ผลิตนำยำหล่อลื่นเส้นด้ำย
ผลิตนำหมึกสำหรับวำดภำพ
ผลิตแป้งที่ใช้ในกำรซักแห้ง
ผลิตแป้งเปียก
ผลิตผงหรือปูนสำหรับอุดรูหรือฉำบท่อประปำ
ผลิตผงอุดรูท่อนำ
ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้กับสระว่ำยนำ
ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ทดสอบควำมเที่ยง
ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีและเคมีในกำรบำบัดสภำพนำ
ผลิตผลิตภัณฑ์แร่กัมมันต์อื่นๆ
ผลิตผลิตภัณฑ์ลบคำผิดสำหรับกระดำษไขอัดสำเนำ
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ผลิตผลิตภัณฑ์ลบคำผิดสำหรับกระดำษพิมพ์และเขียน
ผลิตผ้ำหมึกคอมพิวเตอร์
ผลิตยำงกันซึมที่ใช้กับสระนำ
ผลิตแร่กัดกร่อนโลหะ
ผลิตลูกกลิงเครื่องถ่ำยเอกสำร
ผลิตและขำยส่งเคมีทใี่ ช้ในกำรฟอกหนัง
ผลิตวัตถุที่ใช้ผสมสีเพื่อให้สตี ิดแน่นกับผ้ำที่ย้อมหรือวัตถุ
สำหรับทำปิดทอง (เช่น รัก)
ผลิตวัสดุกันซึม
ผลิตสำรกันรั่วกันซึม
ผลิตสำรเคมีชุบอะไหล่รถยนต์
ผลิตสำรเคมีบำบัดนำ
ผลิตสำรเคมีลดแรงตึงผิว
ผลิตสำรเคมีและสำรหล่อลื่น
ผลิตสำรช่วยในกำรแต่งสำเร็จสิ่งทอ
ผลิตสำรใช้ทำควำมสะอำดคำร์บูเรเตอร์
ผลิตสำรเติมแต่งสำหรับนำมันเบนซิน
ผลิตสำรเติมเพิ่มในข้อเหวี่ยงและเพลำข้อเหวี่ยง
ผลิตสำรเติมเพิ่มในคอนกรีตเพื่อทำให้เกิดกำรแข็งตัว
ผลิตสำรเติมเพิ่มในนำมัน
ผลิตสำรแต่งสำเร็จสิ่งทอและหนัง
ผลิตสำรที่ใช้แทนนำตำลที่ได้จำกสำรที่ให้ควำมหวำน
สังเครำะห์ผสมกับส่วนประกอบอื่น
ผลิตสำรที่ใช้ในกำรชุบโลหะ
ผลิตสำรที่ใช้ในกำรแต่งสำเร็จเครือ่ งหนัง
ผลิตสำรที่ใช้ในกำรแต่งสำเร็จสิ่งทอ
ผลิตสำรที่ใช้เป็นตัวถ่วงหรือใช้ทำให้เกิดปฏิกริ ิยำช้ำลง
(เช่น สำรที่ใช้ป้องกันกำรลุกของเปลวไฟ)
ผลิตสำรที่ใช้ยึดกระเบืองมุงหลังคำ
ผลิตสำรที่ใช้ลดเกลือ
ผลิตสำรที่ทำให้นำไม่กระด้ำง
ผลิตสำรที่ทำให้สิ่งทอหรือหนังอ่อนนุ่ม
ผลิตสำรประกอบที่ใช้ในกำรเชื่อมท่อและข้อต่อ
ผลิตสำรประกอบที่ใช้อุดรอยรั่วของกล้องยำสูบ นกหวีด
หรือขลุ่ย


































ผลิตสำรป้องกันไฟไหม้
ผลิตสำรยับยังกระบวนกำรโพลิเมอไรเซชั่น
ผลิตสำรยับยังกำรเกิดสนิม
ผลิตสำรยับยังกำรสันดำป
ผลิตสำรยึดติด
ผลิตสำรยึดติดที่มีพลำสติกเป็นหลัก
ผลิตสำรยึดติดที่มลี ักษณะเป็นยำง
ผลิตสำรเร่งกำรตกตะกอนของนำ
ผลิตสำรลดกำรเกิดฟองและทำให้ไม่เกิดฟอง
ผลิตสำรให้ควำมหวำนจำกใบหญ้ำหวำนแห้ง
ผลิตสำรให้ควำมหวำนสังเครำะห์
ผลิตสำรอีมัลซิไฟเออร์
ผลิตสิ่งปรุงแต่งทำงเคมีที่ใช้บำบัดนำ
ผลิตสิ่งปรุงแต่งทำงเคมีที่ใช้สำหรับบำบัดสิ่งปฏิกูลจำกสัตว์
ผลิตสิ่งปรุงแต่งทำงเคมีสำหรับเครือ่ งดับเพลิง
ผลิตสิ่งปรุงแต่งทำงเคมีสำหรับลดปริมำณเพลิงหรือไฟ
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในขบวนกำรทำยำง (เช่น ตัวเร่ง
และสเตบิไลเซอร์)
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ป้องกันกำรเกิดสนิม
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ป้องกันกำรเยือกแข็ง
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ป้องกันฝุ่น
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ย้อมผ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ละลำยนำแข็ง
ผลิตสื่อบันทึกทำงทัศนศำสตร์ที่ยังไม่ได้บันทึก
ผลิตหน้ำกำกบังแสง
ผลิตหมึกเขียนชนิดลบไม่ได้
ผลิตหมึกวำดภำพสีดำ
ผลิตหมึกสำหรับใช้ประทับตรำ
ผลิตหมึกสำหรับใช้ระบำย
ผลิตเอสเทอร์และอะไมน์ของกรดไขมัน
ผลิตแอลกอฮอล์แข็ง
ผสมและบรรจุนำมันหล่อลื่น
ผสมสำรเคมีวสั ดุทนไฟขำย
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ผลิตด้ำยจำกใยยำวเซลลูโลส
ผลิตด้ำยจำกใยยำวเดี่ยวประดิษฐ์
ผลิตด้ำยไตรอะซิเทต
ผลิตด้ำยยืด (รวมทัง ยำง สแปนเดกซ์
หรือยำงยืดสังเครำะห์อื่น ๆ)
ผลิตด้ำยใยเซลลูโลสิก
ผลิตด้ำยใยเทียม
ผลิตด้ำยใยยำวประดิษฐ์/สังเครำะห์
ผลิตด้ำยวิสโคส
ผลิตด้ำยสแปนดิกซ์
ผลิตปิโตรเคมีทำเส้นใยเสือผ้ำ
ผลิตฟำงเทียม
ผลิตใยยำวคูพรำมโมเนียมเรยอน
ผลิตใยยำวเคซิอีน
ผลิตใยยำวเซลลูโลสอะซิเทต
ผลิตใยยำวเซลลูโลสิก
ผลิตใยยำวเดีย่ วสังเครำะห์
ผลิตใยยำวที่ทำจำกถั่วเหลือง
ผลิตใยยำวเทียม
ผลิตใยยำวไนลอน
ผลิตใยยำวประดิษฐ์
ผลิตใยยำวโปรตีน
ผลิตใยยำวโพลิยูเรเธน
ผลิตใยยำวโพลิอะไมด์
ผลิตใยยำวโพลิเอทิลีนเทเรฟทำเลต
ผลิตใยยำวโพลิเอสเทอร์
ผลิตใยยำวโพลีโพรพิลีน





























การผลิตเส้นใยประดิษฐ์

ผลิตใยยำวโพลีไวนิลเอสเทอร์
ผลิตใยยำวโพลีไวนิลิดีนคลอไรด์
ผลิตใยยำวโพลีโอลิฟิน
ผลิตใยยำวฟลูออโรคำร์บอน
ผลิตใยยำวโมดำคริลิก
ผลิตใยยำวยำงยืด
ผลิตใยยำวเรยอน
ผลิตใยยำววิสโคสเรยอน
ผลิตใยยำวไวนิล
ผลิตใยยำวสแปนดิกซ์
ผลิตใยยำวสังเครำะห์
ผลิตใยยำวอดิเนกซ์
ผลิตใยยำวอะคริลิก
ผลิตใยยำวอะคริโลไนไตรล์
ผลิตใยยำวอะซิเทต
ผลิตใยยำวโอลิฟิน
ผลิตเส้นด้ำยประดิษฐ์
ผลิตเส้นใยเคซิอีน
ผลิตเส้นใยเซลลูโลสิก
ผลิตเส้นใยไตรอะซิเทต
ผลิตเส้นใยที่ทำจำกถั่วเหลือง
ผลิตเส้นใยเทียม
ผลิตเส้นใยไนโตรเซลลูโลส
ผลิตเส้นใยไนลอน
ผลิตเส้นใยไนลอนสังเครำะห์
ผลิตเส้นใยประดิษฐ์
ผลิตเส้นใยโปรตีน



























ผลิตเส้นใยโพลิยเู รเธน
ผลิตเส้นใยโพลิอะไมด์
ผลิตเส้นใยโพลิเอทิลีนเทเรฟทำเลต
ผลิตเส้นใยโพลิเอสเทอร์
ผลิตเส้นใยโพลีโพรพิลีน
ผลิตเส้นใยโพลีไวนิลเอสเทอร์
ผลิตเส้นใยโพลีไวนิลิดีนคลอไรด์
ผลิตเส้นใยโพลีโอลิฟิน
ผลิตเส้นใยฟลูออโรคำร์บอน
ผลิตเส้นใยโมดำคริลิก
ผลิตเส้นใยยำงยืด
ผลิตเส้นใยยำวเดีย่ วประดิษฐ์
ผลิตเส้นใยเรยอน
ผลิตเส้นใยวิสโคส
ผลิตเส้นใยวิสโคสเรยอน
ผลิตเส้นใยไวนิล
ผลิตเส้นใยสแปนดิกซ์
ผลิตเส้นใยสังเครำะห์
ผลิตเส้นใยสันเซลลูโลสิก
ผลิตเส้นใยอดิเนกซ์
ผลิตเส้นใยอะคริลิก
ผลิตเส้นใยอะคริโลไนไตรล์
ผลิตเส้นใยอะซิเทต
ผลิตเส้นใยเอจิเนต
ผลิตเส้นใยโอลิฟิน
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การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

ทำนำมันรักษำคนป่วย
ผลิตกรดซำลิซลิ ิก
ผลิตกรดบำร์บิทูริก
ผลิตกลีโคไซด์บริสุทธิ์
ผลิตก้อนสำลีที่มียำรักษำ
ผลิตแก๊สสำหรับฆ่ำเชือเครื่องมือแพทย์
ผลิตไขที่ใช้ในทำงทันตกรรม
ผลิตควินินและอนุพันธ์ของควินิน
ผลิตคอเดอินและอนุพันธ์ของคอเดอิน ซึ่งมีฤทธิ์เป็น
ยำระงับควำมเจ็บปวด
ผลิตคำเฟอีนและอนุพันธ์ของคำเฟอีน ซึ่งมีฤทธิ์เป็น
ยำกระตุ้นและขับปัสสำวะ
ผลิตคำร์บอนไดออกไซด์กำรแพทย์
ผลิตเคมีทำงกำรแพทย์
ผลิตเคมีภัณฑ์รักษำสัตว์นำ
ผลิตเครื่องเวชภัณฑ์
ผลิตโคเคนและอนุพันธ์ของโคเคน
ผลิตชิงโคนำและอนุพันธ์ของชิงโคนำ
ผลิตชุดเครื่องมือทดสอบ HIV
ผลิตชุดเครื่องมือทดสอบนำตำลในเลือด
ผลิตชุดทดสอบกำรตังครรภ์
ผลิตเซรุม่
ผลิตไซโครโพรเพน ซึ่งใช้เป็นยำสลบในทำงกำรแพทย์
ผลิตดีกัวดิน
ผลิตทอกซ์ซอยด์
ผลิตทิงเจอร์ไอโอดีน
ผลิตเทปกำวที่ใช้ทำงเภสัชกรรม
ผลิตเทปกำวที่ใช้ปิดแผล
ผลิตเทอโอโปรมีนและอนุพันธ์ของเทอโอโปรมีน
ผลิตนำกลั่นที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตนำเกลือแร่
ผลิตนำเกลือสำหรับคนไข้
ผลิตนำมันตับปลำบริสุทธิ์ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตนำมันบริสุทธิ์จำกพืชและสัตว์ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตนำมันเหลือง
ผลิตนำยำขจัดตำปลำ
ผลิตนำยำตรวจวินิจฉัยทำงกำรแพทย์
ผลิตนำยำบริสุทธิ์ที่ใช้เกี่ยวกับตำ
ผลิตนำยำบ้วนปำกที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตนำยำฟอก/ล้ำงไต










































ผลิตนำยำล้ำงคอนเทคเลนส์
ผลิตนิโคตินและอนุพันธ์ของนิโคติน
ผลิตไนตรัสออกไซด์ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตบรูซิน
ผลิตแบเรียม สำหรับใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค
ผลิตผงเกลือแร่
ผลิตผงนำตำลที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรม
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกีย่ วกับโลหิตวิทยำ
ผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
ผลิตผลิตภัณฑ์เอนโดไครน์ที่บริสุทธิ์
ผลิตผ้ำก๊อซ
ผลิตผ้ำพันแผล
ผลิตผ้ำพันแผลที่ใช้ในทำงศัลยกรรม
ผลิตผ้ำยำงปิดแผล
ผลิตผ้ำยึดช่วยพยุงกล้ำมเนือ
ผลิตแผ่นขจัดตำปลำ
ผลิตฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น
ผลิตพลำสเตอร์ปิดแผล
ผลิตพลำสเตอร์ยำ
ผลิตพลำสมำ
ผลิตพิมเสนนำ
ผลิตโพรเคนและอนุพันธ์ของโพรเคน
ผลิตฟองนำที่ใช้ในทำงศัลยกรรม
ผลิตแฟรกชั่นของเลือด
ผลิตมอร์ฟีนและอนุพันธ์ของมอร์ฟีน
ผลิตยำกดประสำท
ผลิตยำกระตุ้นกำรทำงำนของหัวใจ
ผลิตยำกระตุ้นระบบประสำทส่วนกลำง
ผลิตยำกล่อมประสำท
ผลิตยำแก้ไข้หวัด
ผลิตยำแก้ท้องเฟ้อ
ผลิตยำแก้ท้องเสีย
ผลิตยำแก้ปวดแก้ไขh
ผลิตยำแก้สำรพิษ
ผลิตยำแก้ไอ
ผลิตยำขยำยหลอดลม
ผลิตยำขับปัสสำวะ
ผลิตยำขับพยำธิ
ผลิตยำคลำยกล้ำมเนือ
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ผลิตยำควบคุมควำมดันโลหิตสูง
ผลิตยำควบคุมอำกำรชักเนื่องจำกลมบ้ำหมู
ผลิตยำคุมกำเนิด
ผลิตยำฆ่ำเชือโรค
ผลิตยำช่วยกำรย่อยอำหำร
ผลิตยำชำ
ผลิตยำซัลฟำบริสุทธิ์
ผลิตยำดม
ผลิตยำต้ำนพิษงู
ผลิตยำต้ำนพิษแมงมุม
ผลิตยำต้ำนพิษสัตว์
ผลิตยำต้ำนฤทธิ์แบคทีเรีย
ผลิตยำต้ำนฤทธิ์อีสทำมีน
ผลิตยำต้ำนอำกำรเศร้ำซึม
ผลิตยำถ่ำย
ผลิตยำที่มีอินซูลิน
ผลิตยำนอนหลับ
ผลิตยำนำสำหรับเด็ก
ผลิตยำบรรเทำปวด
ผลิตยำบำรุงสัตว์
ผลิตยำบีบมดลูก
ผลิตยำปฏิชีวนะ
ผลิตยำแผนปัจจุบัน
ผลิตยำพำรำเซตำมอล
ผลิตยำเพนิซลิ ลิน
ผลิตยำเม็ดคุมกำเนิด
ผลิตยำเม็ดลดคลอเรสเตอรอล
ผลิตยำระงับควำมเครียด
ผลิตยำระงับประสำท
ผลิตยำระบำย
ผลิตยำรักษำกุ้ง
ผลิตยำรักษำไก่
ผลิตยำรักษำควำมดันโลหิตสูง
ผลิตยำรักษำโรค
ผลิตยำรักษำโรคปลำดุก
ผลิตยำรักษำโรคผิวหนัง
ผลิตยำรักษำโรคและบำรุงสำหรับสัตว์
ผลิตยำรักษำสัตว์
ผลิตยำรักษำหมู
ผลิตยำลดกรดในกระเพำะอำหำร
ผลิตยำลดไข้แก้ไอ
ผลิตยำและเวชภัณฑ์
ผลิตยำสมำนแผล
ผลิตยำสลบ
ผลิตยำหม่อง














































ผลิตยำหม่องนำ
ผลิตยำหยอดตำ
ผลิตยำหยอดหู
ผลิตยำหรือสำรซัลโฟนำไมด์บริสุทธิ์ ที่ใช้ต้ำนฤทธิ์แบคทีเรีย
ผลิตยำหรือสำรปรุงแต่งจำกต้นเบลละดอนนำ
ผลิตยำห้ำมเลือด
ผลิตยำเหน็บช่องคลอด
ผลิตยำเหน็บทวำร
ผลิตยำอมแก้ไอ
ผลิตยำแอสไพริน
ผลิตวัคซีนจำกเชือแบคทีเรีย
ผลิตวัคซีนป้องกันเชือไวรัส
ผลิตวิตำมิน
ผลิตวิตำมินซีบริสุทธิ์
ผลิตวิตำมินและอำหำรเพื่อสุขภำพ
ผลิตเวชภัณฑ์เฉพำะยำ
ผลิตสตริกนินและอนุพันธ์ของสตริกนิน
ผลิตสเตรปซิล
ผลิตสำรกระตุ้นในกำรสร้ำงแอนติบอดี
ผลิตสำรกระตุ้นระบบประสำทส่วนกลำง
ผลิตสำรกัมมันตภำพรังสี ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตสำรเคมีบริสุทธิ์ ที่ใช้ในทำงเภสัชกรรม
ผลิตสำรชีวภำพเพื่อกำรตรวจวินิจฉัยโรค
ผลิตสำรต้ำนกำรเกิดเนืองอก
ผลิตสำรต้ำนเชือแบคทีเรีย
ผลิตสำรต้ำนเชือรำ
ผลิตสำรต้ำนพิษงู
ผลิตสำรต้ำนพิษแมงมุม
ผลิตสำรต้ำนพิษสัตว์
ผลิตสำรต้ำนฤทธิ์แบคทีเรีย
ผลิตสำรต้ำนฤทธิ์อีสทำมีน
ผลิตสำรต้ำนอำกำรเศร้ำซึม
ผลิตสำรเตตระไซคลินบริสุทธิ์
ผลิตสำรทิวเบอร์ควิลินที่ใช้ทดสอบวัณโรค
ผลิตสำรที่กระตุ้นกำรทำงำนของหัวใจ
ผลิตสำรที่ช่วยกำรย่อยอำหำร
ผลิตสำรที่ใช้ฉีดเพื่อต้ำนพิษ
ผลิตสำรที่ใช้ตรวจเซลล์และเนือเยือ่ ในหลอดทดลอง
ผลิตสำรที่ใช้ตรวจวินิจฉัยกัมมันตภำพรังสี
ผลิตสำรที่ใช้ตรวจวินิจฉัยเลือด
ผลิตสำรที่ใช้ตรวจวินิจฉัยเอนไซม์และไอโซเอนไซม์ใน
หลอดทดลอง
ผลิตสำรที่ใช้ตรวจวินิจฉัยฮอร์โมน
ผลิตสำรที่ใช้ตรวจอนุพันธ์ของเลือด
ผลิตสำรที่มีฤทธิ์ระงับอำกำรกล้ำมเนือกระตุก
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ผลิตสำรที่มีฤทธิ์ระงับอำกำรหดเกร็งของกล้ำมเนือ
ผลิตสำรที่มีอินซูลิน
ผลิตสำรไทรอยด์
ผลิตสำรปฏิชีวนะที่ได้จำกเชือรำ
ผลิตสำรป้องกันกำรสะสมไขมันในตับ
ผลิตสำรระงับประสำท
ผลิตสำรละลำยที่ให้ทำงหลอดเลือดดำ (IV)
ผลิตสำรสกัดเพื่อทดสอบภูมิแพ้
ผลิตสำรสเตอรอยด์บริสุทธิ์
ผลิตสำรไอโอไดเนตที่ใช้ในกำรตรวจวินิจฉัยโรค
ผลิตสิ่งตกแต่งแผลที่ใช้ในทำงศัลยกรรม
ผลิตอโทรพีนและอนุพันธ์ของอโทรพีน
ผลิตอนุพันธ์ของเลือด
ผลิตอนุพันธ์ของอะดรีนัลบริสุทธิ์
ผลิตอนุพันธ์บริสุทธิ์ที่ได้จำกต่อมพิทูอิทำรี
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บดยำสมุนไพร (สำหรับใช้ทำงกำรแพทย์)
ผลิตขีผึงชนิดใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตนมผึง
ผลิตโบตัน
ผลิตยำขมนำเต้ำทอง
ผลิตยำขีผึง
ผลิตยำเขียวตรำใบห่อ
ผลิตยำเขียวหอม
ผลิตยำจำกใบปล้ำวน้อย
ผลิตยำจำกสมุนไพร
ผลิตยำจีนแผนโบรำณ
ผลิตยำนำว่ำนชักมดลูก หมอเส็ง
ผลิตยำนำสตรีแผนโบรำณ
ผลิตยำนำสมุนไพร
ผลิตยำประสำนกำนพลู
ผลิตยำแผนโบรำณจำกสมุนไพร
ผลิตยำแผนโบรำณแบบเม็ด
ผลิตยำพืนเมือง
ผลิตยำมหำนิลแท่งทอง















ผลิตอัลคำลอยด์ทไี่ ด้จำกพืช
ผลิตอำร์กอทแอลคำลอยด์ ซึ่งใช้เป็นยำบีบมดลูก
ผลิตอำหำรเพำะเลียงเชือที่ผสมวุน้
ผลิตอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบืองต้น
ผลิตเอนไซม์โปรตีน (เคมีสังเครำะห์ขันมูลฐำน) ที่ใช้ในทำง
เภสัชกรรม
ผลิตเอ็นหรือไหมเย็บแผล
ผลิตเอนำเมลที่ใช้ในทำงทันตกรรม
ผลิตแอซีทำมิโนเฟนสำหรับอุตสำหกรรมยำ
ผลิตแอมเฟทำมีนบริสุทธิ์
ผลิตฮอร์โมนคอร์ทโิ ซนบริสุทธิ์ที่ได้จำกเปลือกหมวกไต
ใช้รักษำโรคข้ออักเสบหรืออำกำรภูมิแพ้บำงชนิด
ผลิตฮอร์โมนและอนุพันธ์ของฮอร์โมนที่บริสุทธิ์
สถำนเสำวภำ
องค์กำรเภสัชกรรม

การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ทใี่ ช้รักษาโรค



















ผลิตยำลูกกลอนสมุนไพร
ผลิตยำสมุนไพร
ผลิตยำสมุนไพรไทย
ผลิตยำสมุนไพรพืนบ้ำน
ผลิตยำสมุนไพรมะกรูด
ผลิตยำสมุนไพรไล่เพลีย
ผลิตยำหอม
ผลิตยำเหลืองปิดสมุทร
ผลิตยำอมตรำตะขำบ
ผลิตลูกประคบสมุนไพร
ผลิตสมุนไพรแก้ปวด
ผลิตสมุนไพรรักษำโรค
ผลิตสำรสกัดจำกพืช ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตสำรสกัดจำกสมุนไพร ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตสิ่งปรุงแต่งที่สกัดจำกพืชหรือสมุนไพร ที่ใช้รักษำโรค
ผลิตหมำกหอมเยำวรำช
รับจ้ำงผลิต/บด/โม่ยำสมุนไพร
รับซือสมุนไพรเพื่อนำไปผลิตยำ
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หมวดย่อย 22

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

22111







ผลิต/รับอัด/หล่อยำงอะไหล่รถยนต์
ผลิตชินส่วนยำงรถยนต์
ผลิตชินส่วนยำงอะไหล่
ผลิตยำงชนิดอัดลม
ผลิตยำงตัน
ผลิตยำงที่ใช้กับเครื่องบิน







22112





บริกำร/รับแกะดอกยำง
บริกำร/รับจ้ำงหล่อดอกยำงรถยนต์
บริกำร/รับปั๊มแบบดอกยำง
บริกำร/รับหล่อดอกยำงรถไถนำ

22191








แปรรูปขียำง
แปรรูปนำยำงพำรำสดเป็นยำงแท่ง
แปรรูปยำงพำรำ FTR
แปรรูปยำงพำรำอบแห้ง
ผลิตยำงแข็ง
ผลิตยำงเครพ
ผลิตยำงแท่ง STR 20

การผลิตยางนอกและยางใน
ผลิตยำงธรรมชำติส่วนประกอบ
ยำงรถยนต์ STR
ผลิตยำงนอกและยำงในรถจักรยำน
ผลิตยำงนอกและยำงในรถจักรยำนยนต์
ผลิตยำงนอกและยำงในรถยนต์
ผลิตยำงรถไถ









ผลิตกระเป๋ำนำร้อนยำง
ผลิตจุกนมยำงเด็กอ่อน
ผลิตถุงมือยำงที่ใช้ทำงกำรแพทย์






บริกำร/รับหล่อดอกยำงรถที่ใช้ใน
กำรเกษตร
บริกำร/รับอัดดอกยำงเก่ำรถยนต์
บริกำร/รับอัดดอกยำงรถสิบล้อ





ผลิตคำเมลแบค
ผลิตดอกยำงชนิดสับเปลีย่ นได้
โรงงำนอัดดอกยำง

การผลิตยางแผ่น แท่ง ก้อน และรูปทรงต่างๆ







แปรรูปนำยำงพำรำสดเป็นนำยำงพำรำข้น

22193



ผลิตยำงรถสิบล้อ
ผลิตยำงล้อรถเข็น
ผลิตล้อยำง
ผลิตล้อรถเด็กเล่นทำจำกยำง
ผลิตอะไหล่ชินส่วนยำงรถยนต์
โรงงำนหล่อยำงรถ

การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง

ผลิตยำงแท่งสำเร็จรูป
ผลิตยำงผสมเสร็จ
ผลิตยำงแผ่นจำกยำงที่ใช้แล้ว
ผลิตยำงแผ่นอบแห้ง
ผลิตยำงพำรำแผ่น
รับซือนำยำงเพื่อนำไปผลิตยำง
แผ่นรมควัน

22192











รับซือนำยำงสดเพื่อนำไปผลิตยำงแผ่น
รับอัดยำง
โรงงำนแปรรูปนำยำงข้น
โรงงำนผลิตยำงแผ่นรมควัน
โรงงำนรมควันยำงพำรำ
ล้ำง/อบยำงแผ่น

การผลิตน้้ายางข้น


ผลิตนำยำงข้น

การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ท้าจากยาง



ผลิตถุงมือยำงปรำศจำกเชือสำหรับ
กำรศัลยกรรมชนิดใช้ครังเดียว
ผลิตถุงยำงอนำมัย





ผลิตสำยนำเกลือ
ผลิตหัวนมยำงดูดเล่น
ผลิตอุปกรณ์คุมกำเนิดที่ทำจำกยำง
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การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

ตัดขอบยำงเป็นชิน
ตัดขอบยำงหูรองเท้ำ
ทำแผ่นยำงรองกังหันตีนำนำกุ้งด้วยยำงล้อรถยนต์
ปั๊มยำงเครื่องจักร
ผลิตก๊อกนำที่ทำจำกยำงวัลแคไนซ์ชนิดไม่แข็ง
ผลิตกำงเกงที่ทำจำกยำงวัลแคไนซ์และเส้นใยที่มียำงผสม
ผลิตกำงเกงที่ทำจำกเส้นใยที่มียำงผสม
ผลิตขวดนำร้อนที่ทำจำกยำง
ผลิตขวดยำง
ผลิตขอบยำงตู้เย็น
ผลิตเครื่องป้องกันฟูกที่ทำจำกยำง
ผลิตเครื่องปูลำดที่ทำจำกยำง
ผลิตเครื่องมือที่ใช้จับหรือยึดที่ทำจำกยำง
ผลิตเครื่องมุงหลังคำที่ทำจำกยำง
ผลิตจุกขวดที่ทำจำกยำง
ผลิตฉนวนป้องกันควำมเย็น ที่ทำจำกยำง
ผลิตฉนวนป้องกันควำมร้อน ที่ทำจำกยำง
ผลิตชินส่วนเครื่องไฟฟ้ำจำกยำงสังเครำะห์
ผลิตชินส่วนยำงรองขำเตำแก๊ส
ผลิตชินส่วนยำงรองวำวล์นำ
ผลิตชินส่วนรองเท้ำ ที่ทำจำกยำง
ผลิตชินส่วนรองเท้ำจำกนำยำงธรรมชำติ
ผลิตชุดกันควำมร้อน CNC ทีท่ ำจำกยำง
ผลิตชุดดำนำ
ผลิตชุดประดำนำที่ทำจำกยำง
ผลิตชุดล้อสำหรับประตูและหน้ำต่ำงบำนเลื่อนอะลูมิเนียม
ที่ทำจำกยำง
ผลิตซิลกันนำมันรั่วซึม
ผลิตซิลโอริงจำกยำง
ผลิตด้ำมจับที่ทำจำกยำง
ผลิตถุงเชือเพลิงที่ทำจำกยำง
ผลิตถุงมือยำง (ยกเว้น ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์)
ผลิตท่อยำง
ผลิตท่อยำงกันควำมร้อน
ผลิตท่อยำงแข็ง
ผลิตท่อยำงดูดและส่งนำ
ผลิตท่อยำงทนควำมดันอำกำศ
ผลิตท่อยำงที่ใช้กับเครื่องกระจำยควำมร้อนและ
เครื่องทำควำมร้อน
ผลิตท่อยำงที่ใช้กับเครื่องดูดฝุ่น
ผลิตท่อยำงที่ใช้ในสวน










































ผลิตท่อยำงที่ใช้แรงลมอัด
ผลิตท่อยำงส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
ผลิตท่อยำงสำหรับไอนำอิ่มตัว
ผลิตท่อยำงไฮดรอลิกเสริมสิ่งทอ
ผลิตท่อส่งนำดับเพลิง
ผลิตท่อหรือสำยยำงที่ทำจำกเส้นใยที่มียำงผสม
ผลิตท่อหรือสำยยำงที่เสริมให้แข็ง
ผลิตท่อหรือสำยยำงไฮดรอลิก (ไม่ใช่อุปกรณ์ติดตังถำวร)
ผลิตทีด่ ัดผมที่ทำจำกยำง
ผลิตที่นอนอัดลมที่ทำจำกยำง
ผลิตทีม่ ้วนผมที่ทำจำกยำง
ผลิตแท่งยำงขัดข้ำว
ผลิตปะเก็นยำง
ผลิตปะเก็นหรือวงแหวนยำง
ผลิตป้ำยยำงสำหรับติดเสือ กระเป๋ำ รองเท้ำ
ผลิตป้ำยยี่ห้อที่ทำจำกยำง
ผลิตปิ่นปักผมที่ทำจำกยำง
ผลิตแปรงหรือพู่กันที่ทำจำกยำง
ผลิตผลิตภัณฑ์ยำงที่ใช้กับเครื่องจักร
ผลิตผลิตภัณฑ์ยำงที่ใช้กับโรงสี
ผลิตผ้ำกันเปื้อนที่ทำจำกยำงวัลแคไนซ์และเส้นใยที่มียำงผสม
ผลิตผ้ำชนิดเสริมยำงให้แข็งแรงเพือ่ เป็นสำยพำนที่ใช้ใน
อุตสำหกรรมและหม้อกำเนิดไฟฟ้ำ
ผลิตผ้ำและเครื่องแต่งกำยที่มียำงผสม
ผลิตแผ่นกันสำดจำกยำง
ผลิตแผ่นฟองนำยำง
ผลิตแผ่นยำง EVA สำหรับทำพืนรองเท้ำ
ผลิตแผ่นยำงกันซึม
ผลิตแผ่นยำงกันสะเทือน
ผลิตแผ่นยำงปูพืนรถยนต์
ผลิตแผ่นยำงรองสะพำน
ผลิตแผ่นหนุนพืนรองเท้ำยำง
ผลิตพรมประตูที่ทำจำกยำง
ผลิตพรมยำงปูพืน
ผลิตพรมห้องนำที่ทำจำกยำง
ผลิตพำยยำงที่ใช้ตักสี
ผลิตพืนยำงด้ำนในรองเท้ำกีฬำ
ผลิตพืนรองเท้ำทำจำกยำง
ผลิตฟองนำที่ทำจำกยำง
ผลิตแม่พิมพ์ยำงทุกชนิด
ผลิตยำง ADS
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ผลิตยำงกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตยำงขอบกระจก
ผลิตยำงขอบฝำถัง
ผลิตยำงเคลือบสำรเคมี
ผลิตยำงฉนวนกันควำมร้อน
ผลิตยำงปัดฝน
ผลิตยำงปูพืนบันได
ผลิตยำงยืด ที่ไม่ได้หุ้มหรือยึดติดด้วยวัตถุใด
ผลิตยำงรองกันกระแทก
ผลิตยำงรองขำเก้ำอี
ผลิตยำงรองขำโต๊ะ
ผลิตยำงรองใต้พรม
ผลิตยำงรองพรม
ผลิตยำงรองวงแหวน
ผลิตยำงรัดถุง
ผลิตยำงรัดแท่น
ผลิตยำงรัดผม
ผลิตยำงลบ
ผลิตยำงสำหรับเครื่องกระเทำะข้ำวเปลือก
ผลิตยำงสำหรับเคลือบบุท่อ
ผลิตยำงอัดกระจก PVC
ผลิตยำงอัดขอบกระจกอะลูมิเนียม
ผลิตลินยำง
ผลิตลูกกลิงยำง
ผลิตลูกกลิงยำงสำหรับเครื่องถ่ำยเอกสำร คอมพิวเตอร์
ผลิตลูกกลิงยำงสำหรับเครื่องทอผ้ำ
ผลิตลูกโป่งยำง
ผลิตลูกยำงกระเทำะข้ำวเปลือก
ผลิตลูกยำงกลมสำหรับสีข้ำว
ผลิตลูกยำงใช้กับเครื่องจักรโรงงำน
ผลิตลูกยำงเดินสำยพำน
ผลิตลูกยำงแท่นเครื่อง
ผลิตลูกยำงรองขำโต๊ะเก้ำอี


































ผลิตลูกยำงใส่เครื่องจักรพิมพ์
ผลิตวงแหวนขวดที่ทำจำกยำง
ผลิตวงแหวนยำงที่ใช้คำติดกับเครื่องจักร
ผลิตวงแหวนสวมเกลียวที่ทำจำกยำง
ผลิตวัสดุปูพืนที่ทำจำกยำง/ไวนิล
ผลิตวัสดุรองรับสินค้ำที่ทำจำกยำง
ผลิตสะดือสำหรับอ่ำงล้ำงหน้ำ-ล้ำงมือ
ผลิตสำยพำนเครื่องดูดฝุ่นที่ทำจำกยำง
ผลิตสำยพำนพัดลมที่ทำจำกยำง
ผลิตสำยพำนยำง (เช่น สำยพำนลำเลียง สำยพำนส่งกำลัง)
ผลิตสำยพำนลำเลียงที่ทำจำกยำง
ผลิตสำยพำนส่งกำลังที่ทำจำกยำง
ผลิตสำยยำง
ผลิตสำยยำงแก๊สหุงต้ม
ผลิตสำยยำงที่ใช้กับเครื่องกระจำยควำมร้อนและ
เครื่องทำควำมร้อน
ผลิตสำยยำงที่ใช้ทำงกำรแพทย์
ผลิตสำยยำงรดนำ
ผลิตสำยรัดของที่ทำจำกยำง
ผลิตเสือกันฝนที่ทำจำกยำงหรือเส้นใยที่มียำงผสม
ผลิตเสือชูชีพที่ทำจำกยำง
ผลิตหนังยำง/ยำงเส้น/ยำงวงรัดของ
ผลิตหนังสติ๊ก
ผลิตหมวกคลุมอำบนำที่ทำจำกยำง
ผลิตหมวกยำง
ผลิตห่วงยำงสำหรับร้อยสำยไฟฟ้ำผ่ำนแผ่นโลหะ
ผลิตหวีที่ทำจำกยำง
ผลิตแหวนยำงสำหรับท่อนำชนิดควำมดัน
ผลิตอัดปัม๊ ลูกยำงอะไหล่
รับจ้ำงฉีด/ผลิตพืนรองเท้ำที่ทำจำกยำง
รับจ้ำงตัดพืนรองเท้ำยำง
รับจ้ำงปั๊มลูกยำงปั๊มนำ
รับจ้ำงผลิตลูกยำง
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การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ท้าจากพลาสติก

ผลิตกรอบหน้ำต่ำงและหน้ำต่ำงพลำสติก/ไฟเบอร์กลำส/พีวีซี
ผลิตกระจกกันลมที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตกระเบืองโปร่งแสงจำกพลำสติก
ผลิตกระเบืองพลำสติกแผ่นลอน
ผลิตกระเบืองยำงปูพืน
ผลิตกระเบืองใสจำกพลำสติก
ผลิตกันสำดพลำสติก
ผลิตเครื่องปูลำดที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตฉนวนกันควำมร้อนที่ทำจำกโพลีสเตรีนโฟม
ผลิตที่บังแดดจำกพลำสติก/ไฟเบอร์กลำส
ผลิตแท็งก์นำชักโครกที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตบำนประตูห้องนำพลำสติก/พีวีซี
ผลิตบำนเลื่อนพลำสติก
ผลิตบำนหน้ำต่ำงพลำสติก
ผลิตผ้ำใบกันสำดพลำสติก
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ผลิตกระติกนำแข็งที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตกระป๋องนำพลำสติก
ผลิตกระป๋องนำมันเครื่องพลำสติก
ผลิตกระปุกพลำสติกใส่ยำ
ผลิตกล่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตกล่องซิกำร์ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตกล่องดินสอพลำสติก
ผลิตกล่องบรรจุที่ทำด้วยโฟม
ผลิตกล่องใส่กระสุนที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตแกลลอนพลำสติก
ผลิตขวดแชมพูพลำสติก
ผลิตขวดนมเด็กที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตขวดนำดืม่ พลำสติก
ผลิตขวดนำปลำพลำสติก
ผลิตขวดนำโพรำริส
ผลิตขวดพลำสติก
ผลิตขวดพลำสติกใสสำหรับบรรจุยำเม็ดและแคปซูล
ผลิตขวดและฝำพลำสติก
ผลิตขวดโหลพลำสติก
ผลิตคลูเลอร์พลำสติก
ผลิตซองบรรจุอำหำรพลำสติก
ผลิตตลับพลำสติกบรรจุพระเครื่อง
ผลิตตลับยำพลำสติก


















ผลิตพลำสติกปูพืน
ผลิตพืนพลำสติก
ผลิตภำชนะบรรจุนำขนำดใหญ่ทที่ ำจำกพลำสติก
ผลิตม่ำนบังตำพลำสติก
ผลิตม่ำนฟิลม์ สุญญำกำศ
ผลิตม่ำนหน้ำต่ำงที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตมู่ลี่พลำสติก
ผลิตรำงนำพลำสติก
ผลิตรำวระเบียงจำกพลำสติก
ผลิตวัสดุตกแต่งอำคำรที่ทำจำกพลำสติก/พีวีซี
ผลิตเสื่อนำมัน
ผลิตหลังคำพลำสติก (ยกเว้น ยำนยนต์)
ผลิตหินอ่อนเทียม
ผลิตอ่ำงอำบนำพลำสติก
ผลิตอุปกรณ์ติดตังถำวรในห้องนำที่ทำจำกพลำสติก
รับจ้ำงผลิตกรอบประตูและประตูจำกพลำสติก

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
























ผลิตถังขยะพลำสติก
ผลิตถังแช่พลำสติก
ผลิตถังนำแข็งที่ทำจำกพลำสติก/โพลีเอทิลีน
ผลิตถังนำพลำสติก
ผลิตถังนำโพลำลิส
ผลิตถังนำโพลีเอทิลีน
ผลิตถังนำมันพลำสติกเสริมแรง
ผลิตถุงก๊อบแก๊ป
ผลิตถุงนำแข็งยูนิค
ผลิตถุงปุ๋ยพลำสติก
ผลิตถุงพลำสติกซิปล็อก
ผลิตถุงพลำสติกดำใส่ขยะ
ผลิตถุงพลำสติกบรรจุของ
ผลิตถุงพลำสติกบรรจุเคมีภัณฑ์
ผลิตถุงพลำสติกบรรจุยำ
ผลิตถุงพลำสติกบรรจุโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
ผลิตถุงพลำสติกบรรจุอำหำร
ผลิตถุงพลำสติกเพำะต้นไม้
ผลิตถุงพลำสติกรีไซเคิล
ผลิตถุงพลำสติกใส่ผ้ำนวม
ผลิตถุงพลำสติกใส่อำหำรแช่แข็ง
ผลิตถุงเพำะเห็ด
ผลิตถุงหรือฟิล์มพลำสติก
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ผลิตถุงหิวพลำสติกสำเร็จรูปทุกชนิด
ผลิตโถปัสสำวะที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตโถส้วมเคลื่อนที่ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตทีร่ ัดฝำขวดที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทำจำกโฟม
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติกสำหรับบรรจุอำหำร
ผลิตฝำขวดที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตฝำขวดนมที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตฝำขวดนำที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตฝำครอบจุกนมที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตฝำจุกนำปลำที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตฝำถังนำพลำสติก
ผลิตฝำพลำสติกปิดขวดซีอิว
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ผลิตพลำสติกสำหรับบรรจุสิ่งของ
ผลิตภำชนะบรรจุอำหำรที่ทำจำกพลำสติก/โพลีสเตรีนโฟม
ผลิตภำชนะพลำสติกบรรจุเครื่องสำอำง
ผลิตภำชนะโฟม
ผลิตภำชนะใส่สิ่งของที่ทำจำกพลำสติก/เมลำมีน
รับจ้ำงฉีด/ตัด/ผลิตหลอดกำแฟทีท่ ำจำกพลำสติก
รับจ้ำงฉีด/ตัด/ผลิตหลอดดืม่ นำทีท่ ำจำกพลำสติก
รับจ้ำงทำขวดยำพลำสติก
รับจ้ำงผลิตกล่องเทปพลำสติก
รับจ้ำงผลิตกล่องบรรจุพระจำกพลำสติก
รับจ้ำงผลิตกล่องใส่เครื่องประดับพลำสติก
รับจ้ำงผลิตกล่องใส่ซีดีที่ทำจำกพลำสติก

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งส้าเร็จรูปและส้าเร็จรูป

ผลิตข้องอพีวีซี
ผลิตชันฐำนฟิล์มถ่ำยรูป
ผลิตชันฐำนฟิล์มภำพยนตร์
ผลิตชันฐำนฟิล์มเอกซเรย์
ผลิตท่อ PVC
ผลิตท่อนพลำสติก
ผลิตท่อนำประปำที่ทำจำกพลำสติก/พีวีซี
ผลิตท่อนำร้อนที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตท่อพลำสติกแข็งและอุปกรณ์ข้อต่อ
ผลิตท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสำยไฟฟ้ำและสำยโทรศัพท์
ผลิตท่อพีวีซีอ่อนไม่เสริมแรง
ผลิตท่อโพลิบิวทิลีน (เป็นท่อนำดืม่ )
ผลิตท่อโพลิโพรพิลีนสำหรับใช้ในงำนอุตสำหกรรม
ผลิตท่อโพลิเอทิลีนควำมหนำแน่นสูง (ท่อนำดื่ม)
ผลิตท่อเรซินลอดสำยไฟฟ้ำ
ผลิตท่อและอุปกรณ์ต่อท่อพีวีซี
ผลิตท่อส่งนำพลำสติก
ผลิตท่ออะคริโลไนโทรล์-บิวทำไดอีน-สไตรีน (ABS)
ผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป
ผลิตแผ่น PVC
ผลิตแผ่นพลำสติก
ผลิตแผ่นพลำสติกนิม่
ผลิตแผ่นพลำสติกพีวีซี
ผลิตแผ่นพลำสติกโพลิเอทิลีน
ผลิตแผ่นพลำสติกใส
ผลิตแผ่นโพลิสตำรีนโฟม
ผลิตแผ่นโพลีคำร์บอเนตชนิดโปร่งแสง สำหรับมุงหลังคำ
ผลิตแผ่นโพลีโพรพิลีน
ผลิตแผ่นโพลีไวนิล






























ผลิตแผ่นโพลีเอทิลีน
ผลิตแผ่นฟิลม์ พลำสติก
ผลิตแผ่นโฟม
ผลิตแผ่นอะคริลิก
ผลิตพลำสติก PVC ชนิดนิ่ม
ผลิตพลำสติกแข็ง/กรอบ
ผลิตพลำสติกห่อหุ้มสินค้ำ
ผลิตพลำสติกหุ้มเบำะรถยนต์
ผลิตฟองนำแปรรูปใยสังเครำะห์
ผลิตฟองนำยัดไส้เฟอร์นิเจอร์
ผลิตฟองนำวิทยำศำสตร์
ผลิตฟองนำสำหรับทำเบำะเก้ำอี เตียง
ผลิตฟิล์มกรองแสง
ผลิตฟิล์มพลำสติกที่ใช้ห่อของ
ผลิตฟิล์มพลำสติกโพลิไวนิลคลอไรด์ สำหรับงำนเกษตรกรรม
ผลิตฟิล์มพลำสติกโพลิเอทิลีน สำหรับงำนเกษตรกรรม
ผลิตฟิล์มโพลีโพรพิลีน
ผลิตฟิล์มโพลีไวนิล
ผลิตฟิล์มโพลีเอทิลีน
ผลิตฟิล์มยืดหุ้มห่ออำหำร
ผลิตฟิล์มและแผ่นพลำสติกเซลลูโลสิก
ผลิตฟิล์มและแผ่นอะคริลิก
ผลิตลวดพลำสติก
ผลิตสำย PVC สำยก๊อกนำ
ผลิตสำยยำงพลำสติก
ผลิตเส้นเอ็นพลำสติก
ผลิตหวำยสังเครำะห์
ผลิตอุปกรณ์ท่อประปำ PVC
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การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว และในห้องน้้า ที่ท้าจากพลาสติก

ประกอบ/ผลิตไม้หนีบเสือที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตกระจำดพลำสติก
ผลิตกระชอนพลำสติก
ผลิตกล่องข้ำวพลำสติก
ผลิตกะละมังพลำสติก
ผลิตแก้วนำพลำสติก
ผลิตเขียงพลำสติก
ผลิตเครื่องครัวที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตเครื่องใช้ประจำโต๊ะอำหำรทีท่ ำจำกพลำสติก
ผลิตเครื่องใช้พลำสติก
ผลิตจำนที่ทำจำกเมลำมีน/พลำสติก
ผลิตช้อนพลำสติก
ผลิตชำมที่ทำจำกเมลำมีน/พลำสติก
ผลิตชุดอุปกรณ์สำหรับแขวนผ้ำม่ำนที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตตะกร้ำพลำสติก
ผลิตถ้วยชำมพลำสติก
ผลิตถ้วยพลำสติก
ผลิตถ้วยโพลีสเตรีนโฟม
ผลิตถ้วยไอศกรีมพลำสติก
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ผลิตถำดพลำสติก
ผลิตที่แขวนฝักบัวที่ทำจำกพลำสติกหรือไฟเบอร์กลำส
ผลิตทีร่ องสินค้ำจำกพลำสติก
ผลิตที่วำงสบู่ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตที่ใส่ช้อนส้อมที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตปลอกมีดพลำสติก
ผลิตผ้ำกันเปื้อนที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตผ้ำม่ำนห้องนำที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตฝำพลำสติกปิดแก้วนำ
ผลิตภำชนะพลำสติกใช้ในครัวเรือน
ผลิตภำชนะพลำสติกที่ใช้กับเครื่องไมโครเวฟ
ผลิตไม้แขวนเสือที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตรำวม่ำนพลำสติก
ผลิตหม้อที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตเหยือกนำปิกนิกที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตเหยือกสุญญำกำศที่ทำจำกโพลีสเตรีนโฟมและพลำสติก
ผลิตอ่ำงพลำสติก
ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งห้องนำที่ทำจำกพลำสติก

การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส

บริกำรหล่อรูปเหมือนด้วยไฟเบอร์กลำส
ผลิตกรอบรูปไฟเบอร์กลำส
ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจำกไฟเบอร์กลำส
ผลิตชินส่วนไฟเบอร์กลำส
ผลิตชินส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ทที่ ำจำกไฟเบอร์กลำส
ผลิตถังเก็บนำไฟเบอร์กลำส
ผลิตถังนำแข็งที่ทำจำกไฟเบอร์กลำส
ผลิตถังนำไฟเบอร์กลำส
ผลิตถังนำสุขภัณฑ์ที่ทำจำกไฟเบอร์กลำส
ผลิตถังบำบัดนำเสียที่ทำจำกไฟเบอร์กลำส
ผลิตถังไฟเบอร์
ผลิตถังส้วมซึมที่ทำจำกไฟเบอร์กลำส













ผลิตท่อนำร้อนที่ทำจำกไฟเบอร์กลำส
ผลิตท่อไฟเบอร์กลำส
ผลิตท่อระบำยควำมร้อนที่ทำจำกไฟเบอร์กลำส
ผลิตแท็งก์นำไฟเบอร์กลำส
ผลิตบันไดที่ทำจำกไฟเบอร์กลำส
ผลิตบำนประตูห้องนำไฟเบอร์กลำส
ผลิตแผ่นไฟเบอร์กลำส
ผลิตหลังคำไฟเบอร์ (ยกเว้น ยำนยนต์)
รับจ้ำงผลิตกรอบประตูและประตูจำกไฟเบอร์กลำส
รับผลิตหุ่นไฟเบอร์กลำส
รับพ่นสีอุปกรณ์ไฟเบอร์กลำส
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การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กลึง/ขึนรูปแบบแม่พิมพ์ แบบหล่อ แบบอัดพลำสติก
ทำแม่พิมพ์จำกพลำสติก
นำพลำสติกสำเร็จรูปมำประกอบเป็นกล่องโชว์
ประกอบ/ผลิตสำยรัดพลำสติก
ปั๊มหูกระป๋องแบตเตอรี่ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตกรอบรูปพลำสติก
ผลิตกรอบหรือโครงวิทยุที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตกระถำงพลำสติกปลูกต้นไม้
ผลิตกระบอกฉีดยำพลำสติก
ผลิตกล่องบุหรี่ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตแกนกระสวยที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตแกนหลอดที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตเข่งพลำสติก
ผลิตคริสตัลประดับนำฬิกำที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตเครื่องหมำยที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตเครื่องอุดหูที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตจุกขวดนำที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตจุกนมพลำสติก
ผลิตจุกนำปลำที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตฉลำกพลำสติก
ผลิตฉลำกพีวีซีหมุ้ ขวด
ผลิตช้ำงพลำสติก
ผลิตชินส่วนกระเป๋ำเดินทำงที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตชินส่วนพลำสติกเพื่อป้อนให้กบั อุตสำหกรรมต่ำงๆ
ผลิตชินส่วนรองเท้ำ ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตชุดครอบมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตซองพลำสติกใส่โทรศัพท์
ผลิตซองพลำสติกใส่บัตร
ผลิตซองแฟ้มพลำสติก
ผลิตด้ำมไขควงที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตด้ำมจับ (เช่น แปรง เครื่องมือ ร่ม) ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตด้ำมแปรงทำสีที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตด้ำมพลำสติก
ผลิตตลับเทปพลำสติก
ผลิตตลับแป้งพลำสติก
ผลิตตัวดูดพลำสติก
ผลิตตัวอักษรและตัวเลขที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตตำของตุ๊กตำที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตตำข่ำยพลำสติก
ผลิตตุ๊กตำล้มลุกพลำสติก
ผลิตตุ๊กตำสัตว์ติดผนังจำกโฟม eva
ผลิตถ้วยรำงวัลที่ทำจำกคริสตัลหรืออะคลิลิก
ผลิตแถบกำวเซลโลโฟน












































ผลิตแถบผ้ำหมึก
ผลิตแถบพลำสติกที่มีกำวในตัว
ผลิตท่อพลำสติกของเครื่องกระจำยควำมร้อนและ
เครื่องทำควำมร้อน
ผลิตที่นอนอัดลมที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตทีม่ ้วนผมที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตทุ่นที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตเทปที่ใช้ในงำนไฟฟ้ำ : พลำสติไซซ์โพลิไวนิลคลอไรด์
ผลิตเทปพันเกลียว
ผลิตเทปพันท่อ
ผลิตเทปพันสำยไฟ
ผลิตแท่นพลำสติกทำชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตน็อตที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ห่อหุ้ม แพคของ ที่ทำจำกพลำสติก/โฟม
ผลิตบัตร ATM
ผลิตบัตรเครดิตที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตบัตรประจำตัวที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตบัตรสมำทกำร์ดยังไม่ทำกำรพิมพ์ชื่อและรหัสในบัตร
ผลิตเบำะรองเตียงเพื่อกันกำรรั่วซึมที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตเบำะรองนั่งที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตแบบหล่อที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตใบพัดพัดลมที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตปกพลำสติกสำเร็จรูปที่ทำจำกพลำสติก/พีวีซี
ผลิตปกหุ้มหนังสือที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตปลอกจับซิกำร์/บุหรี่ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตปลอกไส้กรอกที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตปำกของตุ๊กตำที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตป้ำยที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตป้ำยพลำสติก
ผลิตป้ำยสินค้ำพลำสติก
ผลิตแปรงพลำสติก
ผลิตผลิตภัณฑ์เด็กอ่อนที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกที่ได้จำกกำรพิมพ์หรือหล่อแบบฉีดพ่น
ผลิตผลิตภัณฑ์ยเู รเทนโฟม
ผลิตแผ่นฉนวนที่ทำจำกโพลีสเตรีน
ผลิตแผ่นทนควำมร้อนจำกพลำสติก (เช่น แผ่นอะคริลิก)
ผลิตแผ่นป้ำยชื่อพลำสติก (ยกเว้น กำรแกะสลัก)
ผลิตแผ่นพลำสติกห่ออำหำร
ผลิตแผ่นพลำสติกอ่อนโพลิไวนิลคลอไรด์สำหรับกรุแหล่งนำ
ผลิตแผ่นฟิลม์ ใสบำงเพื่อกำรบรรจุภัณฑ์
ผลิตแผ่นโฟมทำห้องเย็น
ผลิตฝักบัวรดนำที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตฝำครอบมิเตอร์ไฟฟ้ำที่ทำจำกพลำสติก
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ผลิตฝำโอ่งที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตพรมประตูที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตพลำสติกคลุมของ
ผลิตพลำสติกคลุมรถ
ผลิตพลำสติกที่ใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ
ผลิตพลำสติกที่ใช้ปูโต๊ะ
ผลิตพลำสติกบรรจุตัวไอซี
ผลิตพลำสติกและโฟมกันควำมร้อน
ผลิตพัลเลตที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตพืนรองเท้ำที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตพืนรองเท้ำโพลีย่ ูนิเทน
ผลิตโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
ผลิตโพลีสเตรีนที่ใช้ในกำรบรรจุหบี ห่อ
ผลิตฟองนำที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตแฟ้มพลำสติกที่ใช้ในสำนักงำน
ผลิตแฟ้มเอกสำรพลำสติก
ผลิตโฟมกันกระแทก
ผลิตโฟมกันควำมร้อน
ผลิตโฟมขัดเท้ำ
ผลิตโฟมที่ใช้เคลือบไม้แขวนเสือผ้ำ
ผลิตโฟมที่ใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ
ผลิตโฟมหุม้ ท่อเย็น
ผลิตม้วนเทปติดกระดำษ
ผลิตเม็ดโฟม
ผลิตแม่พิมพ์หล่อเทียนจำกพลำสติก
ผลิตโมเดลด้วยไฟเบอร์
ผลิตโมลด์ที่ทำจำกพลำสติกแข็ง
ผลิตไม้แคะหูที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตไม้ถักนิตติงที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตไม้บรรทัดพลำสติก
ผลิตไม้ไอศกรีมที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตรำวตำกผ้ำพลำสติก
ผลิตริบบินพลำสติก
ผลิตล้อเฟอร์นเิ จอร์พลำสติก
ผลิตล้อเลื่อนพลำสติก
ผลิตลูกโป่งพลำสติก
ผลิตลูกล้อเก้ำอีพลำสติก
ผลิตลูกล้อโซฟำจำกพลำสติก
ผลิตลู่กันที่ใช้ในสระนำที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตวอลล์เปเปอร์จำกพลำสติก
ผลิตวัสดุที่ใช้ในกำรบรรจุหีบห่อทีท่ ำจำกพลำสติก
ผลิตวัสดุเทอร์โมพลำสติกสำหรับทำเครื่องหมำยบนผิวทำง
ผลิตวัสดุรองรับสินค้ำที่ทำจำกพลำสติก/โฟม









































ผลิตสก๊อตเทปใส
ผลิตสลักเกลียว (น็อต) ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตส่วนประกอบของตู้ ลินชัก และชัน ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตสำยพำนควบคุมจังหวะที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตสำยพำนพลำสติกรูปตัววี
ผลิตสำยพำนพัดลมที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตสำยพำนลำเลียงที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตสำยพำนและท่ออ่อนพลำสติกสำหรับเครื่องดูดฝุ่น
ผลิตสำยพำนส่งกำลังที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตสำยรัดกล่องที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตสำยรัดแพ็คกล่องทำจำกพลำสติก
ผลิตเสือกันฝนที่ปม๊ั จำกพลำสติก
ผลิตหนังเทียมที่ยังไม่บุสิ่งทอด้ำนล่ำง
ผลิตหนังเทียมโพลิยูรเี ทน
ผลิตหนังเทียมโพลิไวนิลคลอไรด์
ผลิตหมวกพลำสติก/โฟม
ผลิตหมุดที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตหลอดกรอด้ำยที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตหลอดฉีดยำที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตหวีพลำสติก
ผลิตหัวก๊อกนำดื่มที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตหัวจุกนมที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตหัวฉีดที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตหุ่นจำลองเท้ำของรองเท้ำที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตหูถังนำพลำสติก
ผลิตหูรองเท้ำแตะที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตอะไหล่เครื่องซักผ้ำที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตอะไหล่เฟอร์นเิ จอร์ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตอุปกรณ์ติดตังท่อที่ทำจำกพลำสติกแข็งหรือไฟเบอร์กลำส
ผลิตอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่วและอุปกรณ์กันกระแทก
ที่ทำจำกโฟม พลำสติก และโพลีสเตรีน
ผลิตอุปกรณ์ป้องกันเสียง ที่ทำจำกโฟม พลำสติก และ
โพลีสเตรีน
ผลิตอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ ที่ทำจำกพลำสติก (ยกเว้น สำหรับ
ยำนยนต์)
ผลิตโอเรียนเทคโพลิโพรพิลิน
รับจ้ำงฉีด/ผลิตพืนรองเท้ำพลำสติก
รับจ้ำงฉีด/ผลิตรูปหล่อเรซิน
รับจ้ำงฉีด/ผลิตหน้ำกำกลำโพงพลำสติก
รับจ้ำงฉีด/ผลิตหน้ำกำกวิทยุพลำสติก
รับจ้ำงฉีด/ผลิตหลอดพลำสติกอ่อน
รับจ้ำงผลิต/เลีย่ ม/ใส่/หุม้ /อัดกรอบพระพลำสติก

124

หมวดย่อย 23

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากแร่อโลหะ

23101








บริกำร/รับตัด แกะสลัก แต่งสีขัดเงำแก้ว
บริกำร/รับตัดกระจกรถยนต์
บริกำร/รับพิมพ์ลำยลงบนหน้ำกระจก
บริกำร/รับลบเหลี่ยมมุมและขัดเงำ
แผ่นกระจก
ผลิตกระจกเงำ
ผลิตกระจกฉนวน
ผลิตกระจกนิรภัยโซนเทมเพอร์
สำหรับรถยนต์
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บริกำร/รับตกแต่งเครื่องแก้ว
ผลิตกระติกแก้วสุญญำกำศ
ผลิตกระป๋องแก้ว
ผลิตกระปุกแก้ว
ผลิตกำนำชำที่ทำจำกแก้ว
ผลิตแก้วเจียรไน
ผลิตขวดแก้ว
ผลิตขวดแก้ว สำหรับเครื่องดื่ม
ประเภทอัดก๊ำซ
ผลิตขวดแก้วชนิดฝำเกลียว
สำหรับบรรจุสุรำ

ผลิตกระจกนิรภัยเทมเพอร์
สำหรับรถยนต์
ผลิตกระจกนิรภัยเทมเพอร์
สำหรับอำคำร
ผลิตกระจกบำนเกร็ด
ผลิตกระจกแผ่นเรียบ
ผลิตกระจกฝ้ำ
ผลิตกระจกโฟลต
ผลิตกระจกสำหรับทำหน้ำกำกบังแสง
ผลิตกระจกสี













ผลิตปุยแก้ว
ผลิตแผ่นใยแก้ว

ผลิตขวดโซดำ
ผลิตขวดนำร้อนที่ทำจำกแก้ว
ผลิตขวดเบียร์ที่ทำจำกแก้ว
ผลิตขวดสุรำและเครื่องดื่มชนิดที่เปิด
แล้วเสียงดัง ที่ทำจำกแก้ว
ผลิตเครื่องแก้วที่ใช้ในกำรปรุงอำหำร
ผลิตเครื่องแก้วที่ใช้ในห้องนำ
ผลิตเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอำหำร
ผลิตเครื่องใช้ในครัวที่ทำจำกแก้ว
ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอำหำร
ที่ทำจำกแก้ว















ผลิตกระจกหน้ำต่ำง
ผลิตแก้วเรียบ
ผลิตฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์
ที่ทำจำกแก้ว
ผลิตประตูกระจกชนิดไม่มีกรอบ
ผลิตผลิตภัณฑ์กระจกสี
ผลิตแผ่นกระจก
ผลิตโฟลตกลำส
รับเหมำตัดกระจกประตูหน้ำต่ำง



ผลิตกระจกแว่นตำที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
ผลิตกระจกหน้ำปัดนำฬิกำ
ผลิตกระเปำะแก้วสำหรับทำหลอดไฟฟ้ำ
ผลิตกระเปำะแก้วสำหรับทำหลอดสุญญำกำศ
ผลิตกระเปำะหลอดไฟฟ้ำจำกแก้ว
ผลิตก๊อกนำที่ทำจำกแก้ว












ผลิตจุกขวดที่ทำจำกแก้ว
ผลิตแจกันแก้ว
ผลิตถ้วยชำมแก้ว
ผลิตทีเ่ ขี่ยบุหรี่แก้ว
ผลิตฝำปิดภำชนะที่ทำจำกแก้ว
ผลิตภำชนะแก้วที่ใช้กับเตำอบ
ผลิตภำชนะแก้วที่ใช้กับอำหำร
ผลิตภำชนะแก้วที่ใช้บนโต๊ะอำหำร
ผลิตภำชนะแก้วสำหรับบรรจุของ
ผลิตภำชนะแก้วใส่เครื่องดื่ม

การผลิตไฟเบอร์กลาส
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การผลิตภาชนะบรรจุและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ท้าจากแก้ว
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การผลิตแก้ว/กระจกแผ่น

ผลิตไฟเบอร์กลำส
ผลิตใยแก้ว

การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่นๆ






ผลิตขวดแก้วสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปรำศจำกเชือ
ที่ให้ทำงหลอดเลือด
ผลิตขวดแก้วสำหรับบรรจุยำฉีด
ผลิตขวดแก้วสำหรับบรรจุยำนำ/ยำเม็ด
ผลิตเครื่องแก้วที่ใช้ในทำงเทคนิค
ผลิตเครื่องแก้วที่ใช้ในทำงวิทยำศำสตร์
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ผลิตเครื่องแก้วที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องแก้วที่ใช้ในห้องทดลอง
ผลิตเครื่องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องแก้วที่ใช้ประกอบอุปกรณ์ให้แสงสว่ำง
ผลิตเครื่องแก้วประดับต้นคริสต์มำส
ผลิตฉนวนไฟฟ้ำ ที่ทำจำกแก้ว
ผลิตฉนวนใยแก้ว
ผลิตด้ำยแก้ว
ผลิตตู้ปลำจำกแก้ว
ผลิตถ้วยเบคเกอร์
ผลิตบล็อกแก้ว
ผลิตโป๊ะโคมที่ทำจำกแก้ว
ผลิตโป๊ะตะเกียงที่ทำจำกแก้ว
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ผลิตกระถำงดินเหนียวชนิดทนไฟ
ผลิตกระเบืองทนไฟ
ผลิตกรำไฟต์ชนิดทนไฟ
ผลิตเครื่องตกแต่งเตำเผำอิฐ
ผลิตฉนวนกันควำมร้อน ที่ทำจำก
เซรำมิก
ผลิตซีเมนต์ทนไฟ
ผลิตเซรำมิกชนิดทนไฟ สำหรับ
สร้ำงอำคำรเรือนกระจก











การผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ
ผลิตดินเหนียวทนไฟ
ผลิตบล็อกชนิดทนไฟ
ผลิตเบ้ำหลอมกรำไฟต์
ผลิตเบ้ำหลอมโครเมียม
ผลิตเบ้ำหลอมซิลิกำ
ผลิตเบ้ำหลอมดินเหนียวชนิดทนไฟ
ผลิตเบ้ำหลอมแมกนีไซต์
ผลิตผลิตภัณฑ์เซรำมิกชนิดทนไฟ
ผลิตผลิตภัณฑ์วสั ดุทนไฟ
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ผลิตอิญมอญโบรำณ
ผลิตอิฐกลวงไม่รับนำหนัก
ผลิตอิฐกลวงรับนำหนัก
ผลิตอิฐก่อโชว์ที่ทำจำกดินเหนียว
ผลิตอิฐก่อสร้ำงสำมัญ (อิฐมอญ)
ผลิตอิฐดอกที่ทำจำกดินเหนียว
ผลิตอิฐดินเผำ
ผลิตอิฐที่ทำจำกดินเหนียว
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ผลิตผลไม้ปลอมที่ทำจำกแก้ว
ผลิตผลิตภัณฑ์แก้วเจียรไน
ผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่นๆ
ผลิตพระพุทธรูปที่ทำจำกแก้วหลอม
ผลิตรูปปั้น/รูปแกะสลักที่ทำจำกแก้ว
ผลิตลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมำยบนผิวทำง
ผลิตลูกถ้วยแขวนที่ทำจำกแก้วเหนียว
ผลิตหลอดแก้วสำหรับทำหลอดฟลูออเรสเซนต์
ผลิตหลอดฉีดยำที่ทำจำกแก้ว
ผลิตหลอดทดลอง
ผลิตอิฐแก้ว
ผลิตอุปกรณ์แก้วที่ใช้ในทำงวิทยำศำสตร์










ผลิตมอร์ทำร์ชนิดทนไฟ
ผลิตอิฐคำร์บอน
ผลิตอิฐชนิดทนไฟ
ผลิตอิฐทนไฟที่มีฉนวนหุ้ม
ผลิตอิฐทนไฟไฟร์เคลย์
ผลิตอิฐทนไฟอะลูมินำสูง
ผลิตอิฐบอกไซต์
ผลิตอิฐปูนทนไฟ

การผลิตอิฐ

ผลิตอิฐปูพืนหรือทำงเท้ำ
ที่ทำจำกดินเหนียว
ผลิตอิฐฝำประจัน
ผลิตอิฐโพรงตัง
ผลิตอิฐโพรงนอน
ผลิตอิฐมอญแดง
ผลิตอิฐรองใน
ผลิตอิฐรูที่ทำจำกดินเหนียว






ผลิตอิฐลำยที่ทำจำกดินเหนียว
โม่ดินเหนียวทำอิฐ
โรงงำนผลิต/หล่อ/อัด/ปั้น/เผำอิฐแดง
ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
โรงงำนผลิต/หล่อ/อัด/ปั้น/เผำอิฐมอญ
ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง

การผลิตกระเบื้องปูพื้นและแผ่นเซรามิก

ผลิตกระเบืองจัดสวน
ผลิตกระเบืองเซรำมิกปูพืนและผนังชนิดไม่ทนไฟ
ผลิตกระเบืองดินเผำเคลือบบุผนังภำยในและภำยนอก
ผลิตกระเบืองดินเผำบุผนัง
ผลิตกระเบืองดินเผำประดับผนัง






ผลิตกระเบืองดินเผำปูพืนชนิดไม่เคลือบเงำที่ทำจำกดินเหนียว
ผลิตกระเบืองปูพืนและแผ่นเซรำมิก
ผลิตกระเบืองโมเสก
ผลิตดินเหนียวเผำไฟ (terra cotta) ที่ใช้ในทำงสถำปัตยกรรม
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ผลิตก๊อกนำที่ทำจำกเซรำมิก
ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เคลือบดินเผำ
ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรำมิก
ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ดินเผำเคลือบชนิดวิเทรียสไชนำและ
เอิร์ธเธินแวร์
ผลิตถังพักนำและฝำปิดที่ทำจำกดินเผำเคลือบวิเทรียสไชนำ
ผลิตถำดสบูเ่ ซรำมิกที่ติดตังถำวร
ผลิตโถชำระล้ำงที่ทำจำกดินเผำเคลือบวิเทรียสไชนำ
ผลิตโถปัสสำวะชำยที่ทำจำกดินเผำเคลือบวิเทรียสไชนำ
ผลิตโถส้วมนั่งยองที่ทำจำกดินเผำเคลือบวิเทรียสไชนำ
ผลิตโถส้วมนั่งรำบที่ทำจำกดินเผำเคลือบวิเทรียสไชนำ
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ผลิตแท็งก์นำที่ทำจำกเซรำมิก
ผลิตฝักบัวรดนำที่ทำจำกเซรำมิก
ผลิตรำวหรือที่จับสำหรับแขวนผ้ำเช็ดตัวที่ทำจำกเซรำมิก
ผลิตหัวก๊อกนำที่ทำจำกเซรำมิก
ผลิตอ่ำงนำเซรำมิก
ผลิตอ่ำงนำดินเผำ
ผลิตอ่ำงล้ำงหน้ำ-ล้ำงมือที่ทำจำกเซรำมิก
ผลิตอ่ำงล้ำงหน้ำ-ล้ำงมือที่ทำจำกดินเผำเคลือบวิเทรียสไชนำ
ผลิตอ่ำงอำบนำเซรำมิก
ผลิตอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่ทำจำกเซรำมิก
ผลิตอุปกรณ์ห้องนำที่ทำจำกดินเผำเคลือบวิเทรียสไชนำ

การผลิตวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่ท้าจากดินเหนียว

ผลิตกระเบืองดินเผำมุงหลังคำ
ผลิตกระเบืองมุงหลังคำที่ทำจำกดินเหนียว
ผลิตกระเบืองว่ำว
ผลิตท่อ/รำงระบำยนำที่ทำจำกดินเหนียว
ผลิตท่อดินเผำเคลือบระบำยนำโสโครก
ผลิตท่อปล่องไฟที่ทำจำกดินเหนียว
ผลิตท่อร้อยสำยไฟฟ้ำและสำยโทรเลขใต้ดินที่ทำจำกดินเหนียว
ผลิตท่อระบำยของเสียและอุปกรณ์ติดตังที่ทำจำกดินเหนียว
ผลิตบล็อกปูพืนที่ทำจำกดินเหนียว
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การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก










ผลิตปล่องควันที่ทำจำกดินเหนียว
ผลิตรำวระเบียงจำกเซรำมิก/ดินเผำ
ผลิตลูกกรงเซรำมิก
ผลิตลูกกระเบืองที่ทำจำกดินเหนียว
ผลิตวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ ที่ทำจำกดินเหนียว
ผลิตหินครอบบนกำแพง
ผลิตอุปกรณ์จับยึดที่ทำจำกเซรำมิก
ผลิตอุปกรณ์ท่อติดตังถำวรที่ทำจำกเซรำมิก

การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทา้ จากเซรามิก

ปั้นไห/หม้อดินที่ใช้ในครัว
ผลิต/ปั้นโอ่งใส่นำดินเผำ
ผลิตเครื่องใช้เซรำมิกชนิดเนือละเอียด (ไชน่ำ)
ที่ใช้บนโต๊ะอำหำรและในครัว
ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอำหำรชนิดเนือละเอียด (ไชน่ำ)
ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอำหำรที่ทำจำกเซรำมิก
ผลิตเครื่องปั้นดินเผำ แก้วเคลือบ ชำมเคลือบ
ผลิตจำนชำมเซรำมิก
ผลิตถ้วยจำนเซรำมิก
ผลิตถ้วยชำมเซรำมิก











ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวที่ทำจำกเซรำมิก
ผลิตภำชนะเซรำมิกที่ใช้กับอำหำร
ผลิตภำชนะที่ใช้ปรุงอำหำรชนิดเนือละเอียด (ไชน่ำ)
เอิธเธนแวร์และสโตนแวร์
ผลิตหม้อดินที่ใช้ในครัว
ผลิตหม้อดินเผำที่ใช้ในครัว
ผลิตไหข้ำว
ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งห้องนำที่ทำจำกเซรำมิก
สกรีนลำยลงชำมเซรำมิก
หล่อ/ปั้นโอ่งแดงใส่นำ
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ผลิต/ปั้นกระถำงเซรำมิกเพื่อใช้ประดับตกแต่ง
ผลิต/ปั้นตุ๊กตำเซรำมิก
ผลิต/ปั้นโอ่งมังกรที่ใช้ประดับตกแต่ง
ผลิตกระปุกออมสินเซรำมิก
ผลิตของชำร่วยจำกเซรำมิก
ผลิตของที่ระลึกจำกเซรำมิก
ผลิตเครื่องเซรำมิกตังโชว์
ผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่ใช้ประดับตกแต่ง
ผลิตเครื่องปั้นดินเผำที่ใช้ประดับตกแต่ง
ผลิตเครื่องปั้นดินเผำรูปสัตว์ต่ำงๆ
ผลิตเครื่องปั้นลำยครำมที่ใช้ประดับตกแต่ง
ผลิตเครื่องสังคโลกแบบโบรำณที่ใช้ประดับตกแต่ง
ผลิตแจกันดอกไม้ที่ทำจำกเซรำมิก
ผลิตเชิงเทียนเซรำมิก
ผลิตเซรำมิกติดตู้เย็น
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ผลิตตุ๊กตำกระเบือง
ผลิตตุ๊กตำออมสิน ที่ทำจำกเซรำมิก
ผลิตทีเ่ ขี่ยบุหรีด่ ินเผำ
ผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งเซรำมิกชนิดเอิธเธนแวร์ที่ใช้ในเชิงพำณิชย์
ผลิตผลิตภัณฑ์ประติมำกรรมและของประดับตกแต่ง
ที่ทำจำกเซรำมิก
ผลิตพระพุทธรูปที่ทำจำกดินเผำ
ผลิตโมบำยเซรำมิก
ผลิตรูปปั้นทำงสถำปัตยกรรมที่ทำจำกดินเหนียว
ผลิตรูปปั้นและรูปแกะสลักที่ทำจำกดินเหนียวและเซรำมิก
ผลิตรูปปั้นสัตว์ที่ทำจำกเซรำมิก/ดินเหนียว
ผลิตสินค้ำกิ๊ฟช็อปจำกเซรำมิก
ผลิตหุ่นมือเซรำมิก
ผลิตไหบ้ำนเชียงที่ใช้ประดับตกแต่ง
โรงหล่อพระเซรำมิก

การผลิตฉนวนไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้ง ซึ่งใช้เป็นฉนวนที่ท้าจากเซรามิก

ผลิตฉนวนพอร์ชเลน ที่ทำจำกอลูมินำ
ผลิตฉนวนพอร์ชเลนสำหรับหุ้มปลัก๊
ผลิตฉนวนไฟฟ้ำ ที่ทำจำกเซรำมิก
ผลิตฉนวนไฟฟ้ำชนิดพอร์ชเลน
ผลิตชินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มสี ่วนประกอบของเซรำมิก
ผลิตลูกถ้วยก้ำนตรงที่ทำจำกพอร์ซเลน
ผลิตลูกถ้วยแขวนที่ทำจำกพอร์ซเลน
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การผลิตผลิตภัณฑ์ประติมากรรมและของประดับตกแต่งที่ท้าจากเซรามิก








ผลิตลูกถ้วยแท่งที่ทำจำกพอร์ซเลน
ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้ำแรงสูง
ผลิตลูกถ้วยยึดโยงที่ทำจำกพอร์ซเลน
ผลิตลูกถ้วยยึดสำยที่ทำจำกพอร์ซเลน
ผลิตลูกถ้วยล้อที่ทำจำกพอร์ซเลน
หล่อเซรำมิกทีส่ ับไฟ

การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดพอร์ชเลนและผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผลิต/ปั้นกระถำงต้นไม้ดินเผำ
ผลิตกระถำงแดงปลูกต้นไม้
ผลิตเซรำมิกชนิดพอร์ชเลนที่ใช้ในด้ำนเคมี
ผลิตเซรำมิกที่ใช้ในห้องนำชนิดเนือละเอียด (ไชน่ำ)
และเอิร์ธเธินแวร์
ผลิตถ้วยเซรำมิกที่ใช้ในห้องทดลองทำงเคมี
ผลิตถ้วยรับนำยำงที่ทำจำกเซรำมิก
ผลิตผลิตภัณฑ์เซรำมิกชนิดใช้ในกำรลำเลียงหรือบรรจุของ









ผลิตผลิตภัณฑ์เซรำมิกชนิดใช้ในทำงกำรเกษตรกรรม
ผลิตผลิตภัณฑ์เซรำมิกที่ใช้ในห้องทดลอง
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจำกเซรำมิก
ผลิตแม่พิมพ์เซรำมิก
ผลิตแม่เหล็กเซรำมิก
ผลิตแม่เหล็กเฟอร์ไรท์
ผลิตหัวก๊อกนำดื่มที่ทำจำกเซรำมิก
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ผลิตซีเมนต์คำร์ไบร์
ผลิตซีเมนต์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตซีเมนต์ผง
ผลิตซีเมนต์เผำ
ผลิตซีเมนต์ไฮดรอลิก
ผลิตปูนเคมี

23942










ผลิตควิกไลม์ (แคลเซียมออกไซด์)
ผลิตแคลเซียมออกไซด์
ผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์
ผลิตดินสอพอง
ผลิตปูนกินหมำก (ปูนแดง)
ผลิตปูนขำว
ผลิตปูนขำวโดโลมิติก
ผลิตปูนขำวที่ใช้ในทำงกำรเกษตร
ผลิตปูนขำวที่ใช้ปั้น
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การผลิตปูนซีเมนต์

ผลิตปูนซีเมนต์
ผลิตปูนซีเมนต์ขำว
ผลิตปูนซีเมนต์ขำวฉำบผิว
ผลิตปูนซีเมนต์ปอซโซลำน
ผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ผลิตปูนซีเมนต์ผสม






ผลิตปูนซีเมนต์สำเร็จรูป
ผลิตปูนทนไฟ
ผลิตไฮดรอลิกซีเมนต์
โรงโม่ปูน

การผลิตปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์









ผลิตปูนขำวที่ใช้หล่อ
ผลิตปูนแดง
ผลิตปูนโดโลไมต์
ผลิตปูนปลำสเตอร์
ผลิตปูนปลำสเตอร์ซึ่งประกอบด้วย
ยิปซัมที่ใช้ในกำรศัลยกรรมกระดูก
ผลิตปูนปลำสเตอร์ที่ใช้ในกำรมุงหลังคำ
ผลิตปูนมำร์ล
ผลิตปูนยำแนวกระเบือง








ผลิตปูนยิปซัมผสม
ผลิตปูนยิปซัมสำหรับกำรก่อสร้ำง
ผลิตปูนไลม์ที่ใช้ในงำนอุตสำหกรรม
ผลิตปูนสุก
ผลิตวัสดุจำพวกปูนไลม์เพื่อกำรเกษตร
ผลิตหินปูนที่ประกอบด้วยแร่
แคลเซียมแมกนีเซียมคำร์บอเนต

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ผลิต/เท/หล่อเสำ คสล. สำเร็จรูป
ผลิต/เท/หล่อเสำกลวงจำกปูนซีเมนต์
ผลิต/เท/หล่อเสำเข็มคอนกรีตรูปตัวไอ
ผลิต/เท/หล่อเสำเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จขนำดสัน
ผลิต/เท/หล่อเสำเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จแบบ
แรงเหวี่ยง
ผลิต/เท/หล่อเสำเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
ผลิต/เท/หล่อเสำเข็มคอนกรีตอัดแรง
ผลิต/เท/หล่อเสำเข็มจำกปูนซีเมนต์
ผลิต/เท/หล่อเสำคอนกรีต
ผลิต/เท/หล่อเสำคอนกรีตเสริมใยเหล็ก
ผลิต/เท/หล่อเสำจำกปูนซีเมนต์
ผลิต/เท/หล่อเสำต่อม่อจำกคอนกรีตสำเร็จ
ผลิต/เท/หล่อเสำธงจำกคอนกรีต
ผลิต/เท/หล่อเสำบัวคอนกรีต
ผลิต/เท/หล่อเสำปูนสำเร็จรูป
ผลิต/เท/หล่อเสำไฟฟ้ำจำกคอนกรีตอัดแรง
ผลิต/เท/หล่อเสำรัวคอนกรีต
ผลิต/เท/หล่อเสำโรมันคอนกรีต
ผลิต/เท/หล่อเสำโรมันจำกปูนซีเมนต์
ผลิต/เท/หล่อเสำโรมันจำกปูนปั้น






















ผลิต/เท/หล่ออิฐบล็อกคอนกรีต
ผลิต/เท/หล่ออิฐบล็อกจำกปูนซีเมนต์
ผลิต/หล่อถังนำฝนซีเมนต์
ผลิต/หล่อถังปูน
ผลิต/หล่อถังปูนรองนำในห้องนำ
ผลิต/หล่อท่อควำมดันที่ทำจำกคอนกรีตเสริมแรง
ผลิต/หล่อท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กสำหรับงำนระบำยนำ
ผลิต/หล่อท่อคอนกรีตสำเร็จ
ผลิต/หล่อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงำนระบำยนำ
ผลิต/หล่อท่อคอนกรีตอัดแรง
ผลิต/หล่อท่อจำกปูนซีเมนต์
ผลิต/หล่อท่อชลประทำนจำกคอนกรีต
ผลิต/หล่อท่อซีเมนต์เสริมเหล็ก
ผลิต/หล่อท่อนำที่ทำจำกคอนกรีต
ผลิต/หล่อท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับ
งำนระบำยนำ
ผลิต/หล่อท่อร้อยสำยไฟและสำยโทรเลขใต้ดิน ที่ทำจำกคอนกรีต
ผลิต/หล่อท่อระบำยของเสียที่ทำจำกคอนกรีต
ผลิต/หล่อท่อระบำยนำจำกคอนกรีต
ผลิตกระเบืองคอนกรีตปูพืน
ผลิตกระเบืองซีเมนต์ปูพืน

129










































ผลิตกระเบืองไฟเบอร์ซเี มนต์
ผลิตกระเบืองมุงหลังคำที่ทำจำกคอนกรีต
ผลิตกลีบบัวปูน
ผลิตข้อต่อและคำนจำกคอนกรีตอัดแรง
ผลิตขอบท่อคอนกรีต
ผลิตขอบบ่อจำกปูนซีเมนต์
ผลิตขื่อประตูคอนกรีต
ผลิตคอนกรีตซีแพค
ผลิตคอนกรีตบล็กเชิงตันรับนำหนัก
ผลิตคอนกรีตบล็อกกลวง สำหรับพืนคอนกรีตสำเร็จรูป
ผลิตคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับนำหนัก
ผลิตคอนกรีตบล็อกประสำนปูพืน
ผลิตคอนกรีตบล็อกไม่รับนำหนัก
ผลิตคอนกรีตบล็อกรับนำหนัก
ผลิตคอนกรีตปูพืน
ผลิตคอนกรีตมวลเบำ
ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป
ผลิตคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผลิตคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป
ผลิตคำนคอนกรีตอัดแรง
ผลิตคิวบัวจำกปูนซีเมนต์
ผลิตคิวประดับอำคำรจำกปูนซีเมนต์
ผลิตโครงผนังคอนกรีต
ผลิตชินส่วนทำงด่วนที่ทำจำกคอนกรีต
ผลิตซีเมนต์แผ่น
ผลิตซีเมนต์แผ่นลูกฟูก
ผลิตฐำนรำกที่ทำจำกคอนกรีต
ผลิตตงรองพืนและคำนที่ทำจำกคอนกรีตสำเร็จ
ผลิตถังส้วมซึมจำกคอนกรีตสำเร็จ
ผลิตแท็งก์คอนกรีต
ผลิตแท่นรองคอห่ำน
ผลิตบล็อกคอนกรีตสำเร็จ
ผลิตบล็อกซินเทอร์
ผลิตบล็อกซีเมนต์ปูถนน
ผลิตบล็อกซีเมนต์ปูพืน
ผลิตบ่อซีเมนต์
ผลิตบันไดที่ทำจำกคอนกรีตสำเร็จ
ผลิตบัวซีเมนต์
ผลิตบัวปูนปั้น
ผลิตปล่องซีเมนต์
ผลิตปล่องบ่อคอนกรีต










































ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้ประดับตกแต่งสวน
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมแรง
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
ผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จที่ใช้ทำผนัง
ผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จปูพืน
ผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
ผลิตแผ่นคอนกรีตอัดแรง
ผลิตแผ่นซีเมนต์ปูพืน
ผลิตแผ่นปูนที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง
ผลิตแผ่นผนังและพืนคอนกรีตสำเร็จรูป
ผลิตแผ่นพืนคอนกรีตผสมเสร็จ
ผลิตแผ่นพืนคอนกรีตสำเร็จรูป
ผลิตแผ่นพืนคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป
ผลิตแผ่นพืนซีเมนต์สำเร็จรูป
ผลิตแผ่นพืนซีเมนต์อัดแรง
ผลิตฝำครอบท่อนำที่ทำจำกคอนกรีต
ผลิตฝำครอบปล่องไฟที่ทำจำกคอนกรีต
ผลิตฝำปิดท่อระบำยนำทีท่ ำจำกปูนซีเมนต์
ผลิตฝำและขอบท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ
ผลิตฝำและขอบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ
ผลิตพืนบล็อกซีเมนต์
ผลิตไม้หมอนรถไฟที่ทำจำกคอนกรีต
ผลิตรำงคอนกรีต
ผลิตรำงนำจำกปูนซีเมนต์
ผลิตลูกกรงปูน
ผลิตลูกบดซีเมนต์
ผลิตวงท่อที่ทำจำกคอนกรีต
ผลิตวงท่อที่ทำจำกปูนซีเมนต์
ผลิตวงบ่อที่ทำจำกคอนกรีต
ผลิตวงบ่อที่ทำจำกปูนซีเมนต์
ผลิตวงส้วมที่ทำจำกปูนซีเมนต์
ผลิตวัสดุตกแต่งอำคำรที่ทำจำกปูนซีเมนต์
ผลิตวัสดุปูพืนที่ทำจำกซีเมนต์
ผลิตสมอบกที่ทำจำกคอนกรีตอัดแรง
ผลิตหมอนคอนกรีตรถไฟ
ผลิตหลักกันโค้งที่ทำจำกปูนซีเมนต์
ผลิตหัวเสำโรมันที่ทำจำกปูนซีเมนต์
ผลิตหินครอบบนกำแพงที่ทำจำกคอนกรีต
ผลิตอิฐบล็อก
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การผลิตผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง

บริกำรทำลวดลำยลงบนแผ่นฝ้ำยิปซัม
ผลิต/เท/หล่อเสำที่เป็นงำนสถำปัตยกรรม
หรือปูนปลำสเตอร์ประดับ
ผลิตโครงผนังยิปซัม
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกปูนปลำสเตอร์
(เช่น เสำหิน รูปสลักและอ่ำง)








23953


ผลิตคอนกรีตซีเมนต์ผสมเสร็จ



23954











ผลิต/หล่อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนควำมดัน
ผลิตกระเบืองซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ
ผลิตกระเบืองซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน
ผลิตข้องอ 22(1/2) องศำ จำกซีเมนต์ใยหิน
ผลิตข้องอ 45 องศำ จำกซีเมนต์ใยหิน
ผลิตข้องอ 90 องศำ จำกซีเมนต์ใยหิน
ผลิตข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนควำมดัน
ผลิตข้อต่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงำนระบำยนำ
ผลิตข้อต่อตรงซีเมนต์ใยหินชนิดมีแหวนยำง
ผลิตข้อลดจำกซีเมนต์ใยหิน
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ผลิตผลิตภัณฑ์ยิปซัมที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตแผ่นผนังยิปซัม
ผลิตแผ่นฝ้ำลอยยิปซัม
ผลิตแผ่นยิปซัมบอร์ด
ผลิตฝ้ำเพดำนยิปซัม
ผลิตฝ้ำยิปซัมไฟเบอร์



ผลิตไม้ระแนงที่ทำจำกยิปซัม
ผลิตยิปซัมบอร์ดลำยนูน
ผลิตวัสดุตกแต่งฝำผนังจำกปูนปลำสเตอร์
ผลิตวัสดุปูพืนที่ทำจำกปูนปลำสเตอร์
ผลิตสำรเชื่อมข้อต่อที่มียิปซัมเป็นหลัก



ผลิตคอนกรีตผสมแห้ง






การผลิตคอนกรีตผสมส้าเร็จ
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์











ผลิตข้อหงส์จำกซีเมนต์ใยหิน
ผลิตผลิตภัณฑ์จำกเซลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์
ผลิตผลิตภัณฑ์จำกแอสเบสทอสซีเมนต์
ผลิตแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์
ผลิตไม้ฝำเฌอร่ำ
ผลิตสำมทำงตัวที (T) จำกซีเมนต์ใยหิน
ผลิตสำมทำงตัวทีลด (T ลด) จำกซีเมนต์ใยหิน
ผลิตสำมทำงตัววำย (Y) จำกซีเมนต์ใยหิน
ผลิตสำมทำงตัววำยลด (Yลด) จำกซีเมนต์ใยหิน
รับเหมำผลิต/หล่อท่อซีเมนต์ใยหิน

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากคอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์

ผลิต/ปั้นโอ่งนำคอนกรีต
ผลิต/ปั้นโอ่งนำจำกปูนซีเมนต์
ผลิต/หล่อรูปปูนปั้น
ผลิตกรอบรูปปูนปลำสเตอร์
ผลิตกระถำงคอนกรีตใส่ต้นไม้ใหญ่
ผลิตกระถำงดอกไม้จำกปูนซีเมนต์
ผลิตกระถำงต้นไม้ปูนซีเมนต์
ผลิตกระถำงปูนปั้นเป็นรูปสัตว์
ผลิตกระถำงหินขัด
ผลิตกระปุกออมสินจำกปูนปลำสเตอร์
ผลิตเก้ำอี ม้ำนั่งปูนซีเมนต์
ผลิตเก้ำอีคอนกรีต
ผลิตเก้ำอีปูนปั้น
ผลิตเก้ำอีหินขัด
ผลิตโกฐใส่กระดูก ที่ทำจำกหินขัด















ผลิตของชำร่วยด้วยปูนพลำสเตอร์
ผลิตของตกแต่งบ้ำนจำกปูนพลำสเตอร์
ผลิตของตังโชว์จำกปูนซีเมนต์
ผลิตเครื่องกีดขวำงที่เป็นคอนกรีต
ซึ่งสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้
ผลิตเครื่องใช้จำกซีเมนต์
ผลิตงำนปูนปลำสเตอร์ที่ใช้
ประดับตกแต่ง
ผลิตเจดีย์เก็บอัฐิ
ผลิตเจดีย์จำกคอนกรีต
ผลิตเจดีย์จำกปูนซีเมนต์
ผลิตแจกันดอกไม้ที่ทำจำกปูนปลำสเตอร์
ผลิตช้ำงปูนปลำสเตอร์
ผลิตชุดโต๊ะเก้ำอีจำกปูนซีเมนต์
ผลิตชุดโต๊ะม้ำหินขัด















ผลิตตุ๊กตำโชว์จำกปูนปลำสเตอร์
ผลิตตุ๊กตำดินขำว
ผลิตตุ๊กตำปูนปลำสเตอร์ระบำยสี
ผลิตตุ๊กตำออมสิน ที่ทำจำกปูน
ผลิตโต๊ะชุดจำกปูนซีเมนต์
ผลิตโต๊ะไม้เทียมจำกปูนซีเมนต์
ผลิตโต๊ะและเก้ำอีจำกคอนกรีต
ผลิตโต๊ะและเก้ำอีจำกปูนซีเมนต์
ผลิตโต๊ะหินขัด
ผลิตแบบพิมพ์พระด้วยปูน
ผลิตผลิตภัณฑ์ด้ำนศิลปะจำกปูนปลำสเตอร์
ผลิตผลิตภัณฑ์ด้ำนศิลปะจำกยิปซัม
ผลิตผลิตภัณฑ์เทอร์รำซโซสำเร็จ
(ยกเว้น บล็อก อิฐและท่อ)
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ผลิตแผ่นป้ำยหลุมศพจำก
คอนกรีตและเทอร์รำซโซสำเร็จ
ผลิตพระพุทธรูปที่ทำจำกคอนกรีต
ผลิตพระพุทธรูปที่ทำจำกปูนซีเมนต์
ผลิตพระพุทธรูปที่ทำจำกปูนปลำสเตอร์
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจำกปูนซีเมนต์
ผลิตเฟอร์นิเจอร์สวนที่ทำจำก
คอนกรีตสำเร็จ
ผลิตม้ำจำกปูนปลำสเตอร์
ผลิตม้ำนั่งคอนกรีต
ผลิตม้ำนั่งปูนซีเมนต์











23961







แปรรูปหินแกรนิตเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง
แปรรูปหินสำเร็จรูปเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง
แปรรูปหินอ่อนเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตบล็อกปูพืนที่ทำจำกหินตัด
ผลิตผลิตภัณฑ์หินแกรนิตเพื่อใช้ใน
กำรก่อสร้ำง
ผลิตแผ่นหินสำเร็จรูป

23969























ผลิตม้ำนั่งหินขัด
ผลิตม้ำหินอ่อนทำจำกซีเมนต์
ผลิตรูปแกะสลักจำกยิปซัมและ
ปูนปลำสเตอร์
ผลิตรูปแกะสลักในโบสถ์ที่ทำจำกยิปซัม
ผลิตรูปปั้นที่ทำจำกปูนซีเมนต์
ผลิตรูปปั้นปูนปลำสเตอร์
ผลิตรูปปั้นหรือรูปหล่อจำกยิปซัม
และปูนปลำสเตอร์
ผลิตรูปหล่อจำกปูนซีเมนต์
ผลิตศำลพระภูมิจำกคอนกรีต










ผลิตศำลพระภูมิจำกปูนซีเมนต์
ผลิตศำลพระภูมิจำกปูนปั้น
ผลิตอนุสำวรีย์และแผ่นศิลำหน้ำ
หลุมศพ ที่ทำจำกคอนกรีต
ผลิตอ่ำงซักผ้ำคอนกรีต
ผลิตอ่ำงนำหินขัด
ผลิตอ่ำงปูน
ผลิตอ่ำงปูนเลียงปลำ
โรงหล่อพระปูน

การผลิตผลิตภัณฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง







ผลิตแผ่นหินอ่อนและแกรนิต
ผลิตพืนเคำท์เตอร์หินอ่อน
ผลิตและจำหน่ำยหินอ่อน
ผลิตวัสดุปูพืนที่ทำจำกหินอ่อน
หินแกรนิต
ผลิตวัสดุมุงหลังคำที่ทำจำกหินชนวน
ผลิตหินแกรนิตแผ่นสำเร็จรูป









ผลิตหินแปรรูปเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตหินแผ่น
ผลิตหินแผ่นขัดมัน
ผลิตหินสำเร็จรูป
ผลิตหินอ่อนแผ่นสำเร็จรูป
โรงงำนตัดหินแกรนิต
โรงงำนตัดหินอ่อน

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากหิน

แกะสลัก/ขึนรูปหิน
แกะสลักของใช้และของประดับทีท่ ำจำกหิน
แกะสลักลูกนิมติ ร
แกะสลักหินอ่อน
ผลิต/แกะสลักครกหิน
ผลิต/แกะสลักพระจำกหิน
ผลิต/ตัดหินที่ใช้ทำแท่นใส่นำมนต์ในพิธีตังชื่อของศำสนำคริสต์
ผลิต/บริกำรแกะสลัก/เขียนชื่อป้ำยสุสำนหิน
ผลิต/บริกำรแกะสลัก/เขียนชื่อป้ำยหินอ่อน
ผลิต/บริกำรแกะสลัก/เขียนป้ำยแกะสลักหินอ่อน
ผลิต/บริกำรแกะสลัก/เขียนป้ำยชื่อหินแกรนิต
ผลิต/บริกำรแกะสลัก/เขียนป้ำยชื่อหินอ่อน
ผลิต/บริกำรแกะสลัก/เขียนป้ำยสุสำนที่ทำจำกหิน
ผลิต/บริกำรแกะสลัก/เขียนป้ำยฮวงซุ้ยหินอ่อน
ผลิต/บริกำรแกะสลัก/เขียนแผ่นป้ำยหลุมศพจำกหิน
ผลิต/บริกำรแกะสลัก/เขียนหินหน้ำหลุมศพ
ผลิตกระดำนหินชนวนที่ไม่มีกรอบ
ผลิตกระเบืองหินแกรนิต
ผลิตกระเบืองหินอ่อน
ผลิตเจดีย์หินอ่อน
ผลิตแจกันหินอ่อน
ผลิตชุดโต๊ะม้ำหินอ่อน
























ผลิตชุดโต๊ะและเก้ำอีหินอ่อน
ผลิตตัดแผ่นหินสำหรับปูพืน
ผลิตโต๊ะหินอ่อน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจำกหินตัด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์สวนที่ทำจำกหิน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์หินอ่อน
ผลิตม้ำนั่งหินอ่อน
ผลิตรูปแกะสลักในโบสถ์ที่ทำจำกหิน
ผลิตรูปปั้นหรือรูปแกะสลักหินอ่อน
ผลิตรูปปั้นหินอ่อน
ผลิตและจำหน่ำยโต๊ะหินอ่อน
ผลิตและตกแต่งหิน
ผลิตศำลพระภูมิจำกหินอ่อน
ผลิตสำกหิน
ผลิตหยกเป็นทีร่ ะลึก
ผลิตหัตถกรรมหินอ่อน
ผลิตหัตถกรรมหินอ่อน เช่น โต๊ะ เก้ำอี
ผลิตอนุสำวรีย์และแผ่นศิลำหน้ำหลุมศพ ที่ทำจำกหินตัด
รับจ้ำงแกะสลักตัวอักษรหินอ่อน
โรงแกะสลักพระหิน
หล่อโต๊ะหิน
หล่อรูปปั้นต่ำงๆ จำกหินทรำย
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ผลิตกระดำษทรำย
ผลิตกระดำษทรำยนำ
ผลิตกระดำษทรำยแปรรูป
ผลิตกระดำษที่เคลือบด้วยวัสดุขัดถู
ผลิตกระดำษหรือผ้ำเอมรีที่ใช้
สำหรับขัดถู
ผลิตแก้วหินที่ใช้เป็นวัสดุขัดถู
ผลิตจำนขัดเจีย
ผลิตจำนเจียอัญมณี
ผลิตใบหินเจียร
ผลิตผงขัดถู











23992





ผลิตกระเบืองกันเสียงที่ทำจำกใยแร่
ผลิตฉนวนกันควำมร้อนใยหิน
ผลิตฉนวนจำกใยแร่
ผลิตฉนวนจำกแร่ใยหิน

23999
























การผลิตผลิตภัณฑ์ขัดถู

ผลิตผงขัดถูซลิ ิคอนคำร์ไบด์
ผลิตผงขัดถูที่ได้จำกธรรมชำติ
และจำกกำรสังเครำะห์
ผลิตผลิตภัณฑ์ขัดถูทมี่ ี
อะลูมิเนียมออกไซด์
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขัดถู
ผลิตแผ่นเจียรโลหะ
ผลิตแผ่นเจียรเหล็ก
ผลิตล้อที่ใช้ขัดเงำ
ผลิตล้อที่ใช้เจียรไนเพชร
ผลิตล้อที่ใช้ตกแต่งเพชร










ผลิตล้อหินบด
ผลิตล้อหินลับ
ผลิตล้อหุ้มหนังสำหรับเป็นวัสดุ
ขัดถูหรือขัดเงำ
ผลิตหินเจียรที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง
ผลิตหินโม่
ผลิตหินลับมีด
ผลิตหินสังเครำะห์ที่ใช้ในงำน
เพชรพลอยและงำนอุตสำหกรรม
ผลิตหินเหล็กไฟที่ได้จำก
กระบวนกำรเบเนฟิซิเอติง

การผลิตวัสดุที่เป็นฉนวนจากแร่
ผลิตผลิตภัณฑ์จำกปุยแก้วที่ใช้
เป็นฉนวนกันควำมชืน
ผลิตผลิตภัณฑ์จำกใยแร่ (เช่น
แผ่นกระเบือง และฉนวน)






ผลิตใยเซรำมิก
ผลิตใยหิน
ผลิตวัตถุหุ้มฉนวนใยแร่
ผลิตเส้นใยคำร์บอนและกรำไฟต์

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากแร่อโลหะ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

ผลิตกระดำษทำร์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงและมุงหลังคำ
ผลิตกระดำษทำร์ที่ผลิตจำกกระดำษและวัสดุแอสฟัลต์
ผลิตกระถำงที่ทำจำกพีต
ผลิตกรำไฟต์ธรรมชำติ (เช่น กำรทำให้เป็นผง ทำให้บริสุทธิ์)
ผลิตกำกแร่ที่ได้จำกเตำหลอม
ผลิตแก้วหินภูเขำไฟที่ได้จำกกระบวนกำรเบเนฟิซิเอติง
ผลิตคอรันดัมสังเครำะห์
ผลิตเคโอลินสำหรับใช้เคลือบกระดำษ
ผลิตชิงเกิลมุงหลังคำจำกแอสฟัลต์
ผลิตซีเมนต์มุงหลังคำจำกวัสดุแอสฟัลต์
ผลิตซีเมนต์และสิ่งปกคลุมหลังคำที่เป็นทำร์ (Tar)
จำกวัสดุแอสฟัลต์
ผลิตดินที่เกิดจำกกำรทับถมของสำหร่ำยที่ได้จำก
กระบวนกำรเบเนฟิซิเอติง
ผลิตดินสีขำวที่ใช้ทำเครื่องเคลือบ (kaolin) ที่ได้จำก
กระบวนกำรเบเนฟิซิเอติง (beneficiating)
ผลิตบล็อกปูพืน ที่ทำจำกวัสดุแอสฟัลต์
ผลิตแบเรียมที่ผ่ำนกระบวนกำรเบเนฟิซิเอติง
ผลิตแบไรต์ที่ผ่ำนกระบวนกำรเบเนฟิซิเอติง (beneficiating)
ผลิตปะเก็นที่ทำจำกแอสเบสทอส
ผลิตผลิตภัณฑ์จำกกรำไฟท์
ผลิตผลิตภัณฑ์จำกพีต
ผลิตผลิตภัณฑ์จำกไมก้ำ

























ผลิตผลิตภัณฑ์แอสเบสทอส
ผลิตแผ่นกระดำนแอสฟัลต์จำกวัสดุแอสฟัลต์
ผลิตแผ่นยำงมะตอยปูภำยในตัวถังรถยนต์
ผลิตพิชต์สำหรับมุงหลังคำจำกวัสดุแอสฟัลต์
ผลิตเฟลดสปำร์ที่ได้จำกกระบวนกำรเบเนฟิซเิ อติง
ผลิตภำชนะบรรจุของที่ทำจำกพีต
ผลิตแมกนีไซต์ดิบ
ผลิตไมก้ำ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตไมก้ำทีไ่ ด้จำกกระบวนกำรเบเนฟิซิเอติง
ผลิตวัสดุทำผ้ำเบรก
ผลิตวัสดุที่ใช้ปูพืนที่ทำด้วยนำมันดินจำกถ่ำนหิน
ผลิตวัสดุบเุ บรกสำหรับรถบรรทุก
ผลิตวัสดุบเุ บรกสำหรับรถบัส
ผลิตวัสดุบเุ บรกสำหรับรถยนต์
ผลิตวัสดุปกคลุมแอสฟัลต์จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตวัสดุสำหรับฉำบคลัตช์ที่ทำจำกแอสเบสทอส
ผลิตสำรดูดควำมชืนที่ได้จำกดินกัมมันต์
ผลิตสำรประกอบแอสฟัลต์ที่ใช้รำดถนนจำกวัสดุแอสฟัลต์
ผลิตสำรผสมแอสฟัลต์ที่ใช้ปูพืนจำกวัสดุแอสฟัลต์
ผลิตเสือผ้ำ ที่ทำจำกแอสเบสทอส
ผลิตเสื่อและสักหลำดแอสฟัลต์ จำกกระดำษและวัสดุแอสฟัลต์
ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต
ผลิตแอสฟัลต์ที่ใช้มุงหลังคำจำกวัสดุแอสฟัลต์
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การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานในขั้นต้นและขั้นกลาง

ผลิตท่อนเหล็กกล้ำ
ผลิตท่อนเหล็กกล้ำสำหรับเสริมคอนกรีต
ผลิตท่อนเหล็กเกลียวจำกเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตท่อนเหล็กเสริมคอนกรีต
ผลิตแท่งเหล็กสปิกล
ผลิตผงเหล็ก
ผลิตเหล็กดิบ
ผลิตเหล็กแท่งแบน (Slab)
ผลิตเหล็กแท่งเล็ก (Billet)
ผลิตเหล็กแท่งใหญ่ (Boom)
ผลิตเหล็กผสมโครเมียม (เฟอโรโครเมียม)
ผลิตเหล็กผสมซิลิคอน (เฟอโรซิลคิ อน)
ผลิตเหล็กผสมทังสเตน (เฟอโรทังสเตน)
ผลิตเหล็กผสมไทเทเนียม (เฟอโรไททำเนียม)















24102










ผลิตงำนโลหะแผ่น (ยกเว้น กำรตอก)
ผลิตแผ่นหลังเหล็ก
ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบโครเมี่ยม
ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก
ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบมุงหลังคำ
ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี
ผลิตแผ่นเหล็กบำง
ผลิตแผ่นเหล็กมุงหลังคำ
ผลิตแผ่นเหล็กยึดรำงรถไฟ
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การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน











ผลิตเหล็กผสมนิกเกิล (เฟอโรนิเกิล)
ผลิตเหล็กผสมไนโอเบียม (เฟอโรไนโอเบียม)
ผลิตเหล็กผสมฟอสฟอรัส (เฟอโรฟอสฟอรัส)
ผลิตเหล็กผสมแมงกำนีส (เฟอโรแมงกำนีส)
ผลิตเหล็กผสมโมลิบดินัม (เฟอโรโมลิบดีนมั )
ผลิตเหล็กผสมวำเนเดียม (เฟอโรวำเนเดียม)
ผลิตเหล็กผุ (เป็นเหล็กที่ได้จำกเตำถลุง)
ผลิตเหล็กผุแข็ง (เป็นเหล็กผุชนิดหนึ่ง ใช้ทำเหล็กชนิดต่ำงๆ)
ผลิตเหล็กพรุน
ผลิตเหล็กพิก
ผลิตเหล็กและเหล็กกล้ำขันมูลฐำนในขันต้นและขันกลำง
ผลิตอินกอตเหล็ก
โรงงำนถลุงเหล็กกล้ำ

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่น
ผลิตแผ่นเหล็กและเหล็กกล้ำ
ผลิตสเตนเลสแผ่นคอย
ผลิตเหล็กแผ่น
ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
ผลิตเหล็กแผ่นเจำะรู
ผลิตเหล็กแผ่นชุบโครเมียม
ผลิตเหล็กแผ่นชุบดีบุก
ผลิตเหล็กแผ่นชุบสังกะสี
ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน









ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นอะลูมเิ นียม
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดร้อน/รีดเย็น
ผลิตเหล็กแผ่นอัดเหล็ก
ผลิตเหล็กแผ่นอำบสี
ผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้ำให้เป็นลอน

การผลิตหลอด ท่อ โฟร์ไฟล์กลวง และอุปกรณ์ติดตั้งที่เกี่ยวข้อง ที่ท้าจากเหล็กกล้า

ผลิต/ม้วนท่อเหล็กแป๊ป
ผลิต/ม้วนแผ่นเหล็กทำท่อส่งนำ
ผลิตข้องอ (สำหรับท่อนำควำมร้อน ปล่องเตำไฟ)
ที่ทำจำกเหล็กกล้ำ
ผลิตข้องอลดจำกเหล็กกล้ำ
ผลิตข้อต่อขยำยจำกโลหะ
ผลิตข้อต่อท่อจำกโลหะ
ผลิตท่อกลมจำกเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตท่อก๊ำซออกซิเจนจำกเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตท่อเครื่องจักรกลจำกเหล็กกล้ำ











ผลิตท่อนำโลหะ
ผลิตท่อและข้อต่อหม้อนำชนิดใช้กับเครื่องทำควำมร้อน
และงำนประปำ
ผลิตท่อโลหะผสมเหล็กที่ทนต่อแรงกดดัน
ผลิตท่อส่งนำมันหรือท่อส่งแก๊สจำกเหล็กกล้ำ
ผลิตท่อสเตนเลส
ผลิตท่อเหล็ก
ผลิตท่อเหล็กกล้ำ
ผลิตท่อเหล็กกล้ำเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสำยไฟฟ้ำ
ผลิตท่อเหล็กกล้ำชนิดเชื่อมตะเข็บโดยวิธีขึนรูปร้อน/ขีนรูปเย็น
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ผลิตท่อเหล็กกล้ำไร้ตะเข็บโดยวิธีรดี ร้อน/รีดเย็น
ผลิตท่อเหล็กข้อศอกหรือท่อเหล็กโค้งข้อศอก
ผลิตท่อเหล็กไร้ตะเข็บโดยวิธีรดี ร้อน/รีดเย็น
ผลิตท่อเหล็กเหนียวโดยวิธีรีดร้อน/รีดเย็น
ผลิตท่อแอร์จำกโลหะโดยวิธีรดี ร้อน/รีดเย็น
ผลิตวงท่อเหล็ก
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ผลิตหน้ำแปลนพร้อมปลอกรัดจำกเหล็กกล้ำ
ผลิตหน้ำแปลนเรียบจำกเหล็กกล้ำ
ผลิตหลอดและท่อนำมันจำกเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตเหล็กแป๊บ
ผลิตอุปกรณ์ติดตังท่อที่มีเกลียวจำกเหล็กกล้ำ
รีดท่อเหล็ก

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่นๆ

ดึงลวดจำกเหล็กและเหล็กกล้ำ
ผลิตข้อต่อเหล็กที่ใช้เชื่อมทำงรถไฟ
ผลิตเชือกลวดเหล็กกล้ำ
ผลิตเชือกลวดเหล็กกล้ำสำหรับงำนยกในเหมือง
ผลิตเชือกลวดเหล็กกล้ำสำหรับลิฟต์
ผลิตซูเปอร์อลั ลอย
ผลิตท่อนเหล็กโดยวิธีรดี ร้อน
ผลิตฝำครอบล้อรถจำกเหล็กรีดในโรงงำนผลิตเหล็กกล้ำ
ผลิตลวดเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ำ
ผลิตลวดเหล็กกล้ำเคลือบสังกะสีตเี กลียว
ผลิตลวดเหล็กกล้ำดึงแข็ง
ผลิตลวดเหล็กกล้ำดึงเย็นเสริมคอนกรีต
ผลิตลวดเหล็กคำร์บอนต่ำ
ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง โดยวิธีดึงเย็น/รีดเย็น
ผลิตลวดเหล็กสเตนเลส โดยวิธีดึงเย็น/รีดเย็น
ผลิตลวดเหล็กสำหรับงำนคอนกรีตอัดแรง
ผลิตลวดเหล็กเสริมยำงรถยนต์
ผลิตลวดเหล็กหรือเหล็กกล้ำ โดยวิธีดึงเย็น/รีดเย็น
ผลิตเส้นใยเหล็ก
ผลิตเส้นลวดแสตนเลส โดยวิธดี ึงเย็น/รีดเย็น
ผลิตเสำเข็มที่ทำจำกเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตเสำรัวเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตหมอนรองทำงรถไฟที่ทำจำกเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตเหล็กกล้ำพิมพ์ม้วน
ผลิตเหล็กกล้ำไร้สนิม
ผลิตเหล็กกล้ำสำหรับทำแม่พิมพ์
ผลิตเหล็กกล้ำเสริมคอนกรีต
ผลิตเหล็กกล้ำหน้ำตัดเปิด โดยวิธรี ีดร้อน
ผลิตเหล็กกลึง
































ผลิตเหล็กข้องอข้อต่อท่อนำมัน
ผลิตเหล็กข้ออ้อย
ผลิตเหล็กเข็มพืดที่ทำจำกเหล็กกล้ำ
ผลิตเหล็กเคลือบดีบุกและเคลือบโครเมียม
ผลิตเหล็กโครงสร้ำงรูปตัวเอช
ผลิตเหล็กโครงสร้ำงรูปตัวไอ
ผลิตเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ
ผลิตเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณกลวง
ผลิตเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณขึนรูปเย็น
ผลิตเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณเชื่อมประกอบ
ผลิตเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณรีดร้อน
ผลิตเหล็กโครงสร้ำงรูปรำงนำ
ผลิตเหล็กฉำก
ผลิตเหล็กตัวซี
ผลิตเหล็กตัวยู
ผลิตเหล็กปำยสัน
ผลิตเหล็กเพลำขำว
ผลิตเหล็กเพลำดำ
ผลิตเหล็กม้วน
ผลิตเหล็กรำงรถไฟที่ยังไม่ได้ประกอบ
ผลิตเหล็กรีดขึนรูปอเนกประสงค์
ผลิตเหล็กเส้นกลม
ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้ำง
ผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อย
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
ผลิตเหล็กอบชุบด้วยควำมร้อน
ผลิตเหล็กอัด
ผลิตเหล็กอัลลอยด์
รีด/ดัดเหล็กเส้น
อุตสำหกรรมเหล็กเส้นสำเร็จรูป
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ผลิต/ตีทองคำเปลว
ผลิตเงินและโลหะผสมเงินในลักษณะที่เป็นแท่ง แผ่น เส้น
และท่อจำกโลหะและเศษโลหะ
ผลิตทองคำแท่งจำกโรงงำนถลุงทองคำ
ผลิตทองคำผสมซิลเวอร์อัลลอยส์
ผลิตทองคำและโลหะผสมทอง ในลักษณะเป็นแท่ง แผ่น
หรือท่อน จำกทองคำและเศษทองคำที่ซือมำ
ผลิตทองแท่ง
ผลิตแผ่นเงิน
ผลิตแผ่นทองคำเปลว
ผลิตแผ่นฟอยล์เงิน
ผลิตแผ่นฟอยล์เงินอัดซ้อน
ผลิตแผ่นฟอยล์ทองคำ
ผลิตแผ่นฟอยล์ทองคำอัดซ้อน
ผลิตแผ่นฟอยล์แพลทินัม
ผลิตแพลทินัมและโลหะผสมแพลทินัมในลักษณะที่เป็นแท่ง
แผ่น และท่อ จำกโลหะหรือเศษโลหะ
ผลิตฟอยล์เงิน จำกกำรรีดเงินและเศษเงิน
ผลิตลวดโลหะมีค่ำ ทีไ่ ด้จำกกำรดึง
ผลิตโลหะที่มีค่ำ ในลักษณะที่เป็นแท่ง แผ่น และท่อ
จำกโลหะหรือเศษโลหะ
ผลิตโลหะผสมทองคำขำว (อิริเดียม) ในลักษณะเป็นแท่ง
แผ่น ท่อ และท่อนจำกโลหะและเศษโลหะ
ผลิตโลหะผสมมีค่ำ
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การผลิตโลหะมีค่าขั้นมูลฐาน























ผลิตโลหะมีคำ่
แยกเงินออกจำกฟิล์มถ่ำยรูปหรือฟิล์มเอกซเรย์ที่ใช้แล้ว
แยกเงินออกจำกโลหะผสมหรือเศษโลหะที่ซือมำ
แยกทองคำจำกเศษโลหะและโลหะผสมที่ซือมำ
แยกแพลทินัมออกจำกโลหะผสมหรือเศษโลหะที่ซือมำ
แยกโลหะผสมทองคำขำว (อิริเดียม) จำกเศษโลหะหรือ
โลหะผสม
แยกโลหะมีค่ำออกจำกโลหะผสมหรือเศษโลหะ
แยกสกัดทองคำและเงินให้บริสุทธิ์
รับจ้ำงหลอมทอง
รับซือเงินเพื่อนำไปผลิตเป็นวัตถุดบิ ใหม่
รับซือทองเก่ำเพื่อนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่
รับซือทองเพื่อนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่
รับซือนำคเพื่อนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่
รีไซเคิลเงินเก่ำ
รีด/ดึง/กดรีดแพลทินมั และโลหะผสมแพลทินัม จำกโลหะ
หรือเศษโลหะ
รีด/ดึง/อัดรีดโลหะมีค่ำ
โรงงำนถลุงเงิน
โรงงำนถลุงทองคำและทำให้บริสทุ ธิ์
โรงงำนถลุงแพลทินัมและทำให้บริสุทธิ์
โรงงำนถลุงแร่เงินและทำให้บริสุทธิ์ในขันต้น
โรงงำนถลุงโลหะผสมทองคำขำว (อิริเดียม) และทำให้บริสุทธิ์
โรงงำนถลุงโลหะมีค่ำและทำให้บริสุทธิ์

การผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมขัน้ มูลฐาน

ผลิตท่อนอะลูมเิ นียมจำกกำรกดหรืออัดอะลูมิเนียม
ผลิตท่ออะลูมเิ นียมและอุปกรณ์ตดิ ตังท่อ (ยกเว้น ที่ได้จำก
กำรหล่อ)
ผลิตแท่งอะลูมิเนียมจำกกำรกดหรืออัดอะลูมิเนียม
ผลิตผงอะลูมิเนียม
ผลิตแผ่นฟอยล์อะลูมิเนียม
ผลิตแผ่นอะลูมิเนียม
ผลิตลวดอะลูมเิ นียม ที่ได้จำกกำรดึง
ผลิตโลหะผสมอะลูมเิ นียม
ผลิตสำยไฟฟ้ำอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย
ผลิตเส้นอะลูมเิ นียมเพื่อไปประกอบหน้ำต่ำง
ผลิตอะลูมิเนียมขันมูลฐำนในลักษณะเป็นแท่ง
อินกอต เป็นเส้น เป็นแผ่น
ผลิตอะลูมิเนียมจำกบอกไซด์หรืออะลูมินำ
ผลิตอะลูมิเนียมแท่ง
ผลิตอะลูมิเนียมผง
















ผลิตอะลูมิเนียมแผ่นบำง
ผลิตอะลูมิเนียมแผ่นหนำ
ผลิตอะลูมิเนียมและโลหะผสมอะลูมิเนียมในขันต้น
ผลิตอะลูมิเนียมเส้น
ผลิตอะลูมิเนียมอัลลอยด์
ผลิตอินกอตอะลูมิเนียมขันมูลฐำน
แยกอะลูมเิ นียมจำกเศษโลหะ
รีไซเคิลอะลูมเิ นียม
โรงงำนถลุงอะลูมิเนียม
สกัดออกไซต์ของอะลูมิเนียม (อะลูมิเนียมออกไซต์)
จำกหินแร่ที่ประกอบด้วยไฮดรัส อะลูมเิ นียมออกไซต์
สกัดอะลูมินำจำกบอกไซด์
หลอม/รีด/อัดแผ่นอะลูมิเนียม
หลอมเศษอะลูมเิ นียมให้เป็นแท่ง
หลอมอะลูมิเนียมออกไซด์
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การผลิตสังกะสี ตะกั่ว และดีบุก และผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว ขั้นมูลฐาน

ผลิตดีบุกและโลหะผสมดีบุกในลักษณะที่เป็นแท่ง แผ่น
เส้น และท่อน
ผลิตตะกั่ว
ผลิตตะกั่วแท่ง
ผลิตตะกั่วบัดกรี
ผลิตตะกั่วและโลหะผสมตะกั่วในลักษณะทีเ่ ป็นแท่ง แผ่น
และท่อน จำกโลหะและเศษโลหะที่ซือมำ
ผลิตท่อดีบุกและอุปกรณ์ติดตังท่อ (ยกเว้น ที่ได้จำกกำรหล่อ)
ผลิตท่อตะกั่วและอุปกรณ์ติดตังท่อ (ยกเว้น ที่ได้จำกกำรหล่อ)
ผลิตท่อนสังกะสี
ผลิตท่อสังกะสีและอุปกรณ์ติดตังท่อ (ยกเว้น ที่ได้จำกกำรหล่อ)
ผลิตแท่งตะกั่ว
ผลิตแผ่นฟอยล์ดีบุก
ผลิตแผ่นฟอยล์ตะกั่ว
ผลิตแผ่นฟอยล์สังกะสี
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ผลิตลวดดีบุก ที่ได้จำกกำรดึง
ผลิตลวดตะกั่ว ที่ได้จำกกำรดึง
ผลิตลวดสังกะสี ทีไ่ ด้จำกกำรดึง
ผลิตโลหะผสมที่มดี ีบุกเป็นหลัก
ผลิตสังกะสี
ผลิตสังกะสีแท่ง
แยกดีบุกออกจำกเศษโลหะหรือโลหะผสม
แยกตะกั่วจำกเศษโลหะหรือโลหะผสม
รีด/ดึง/อัดรีดดีบุก
รีด/ดึง/อัดรีดตะกั่ว
โรงงำนถลุง/หล่อ/รีด/ดึง/อัดรีดสังกะสี
โรงงำนถลุงดีบุกและทำให้บริสุทธิ์ในขันต้น
โรงงำนถลุงตะกั่วและทำให้บริสุทธิ์
โรงงำนถลุงสังกะสีและทำให้บริสทุ ธิ์
โรงหลอมเศษสังกะสี

การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดงขั้นมูลฐาน

ตีเกลียวลวดทองแดง
ผลิตข้อต่อทองแดงใช้กับเครื่องปรับอำกำศ
ผลิตขัวทองแดงสำหรับกำรชุบด้วยไฟฟ้ำ
ผลิตตะแกรงลวดทองแดง
ผลิตทองแดงเจือ
ผลิตทองแดงพอง (ทองแดงที่อบไล่กำมะถันออกแล้ว)
ผลิตทองแดงและโลหะผสมทองแดงในลักษณะเป็นแท่ง
บิลเลต อินกอต แผ่น และท่อน
ผลิตทองแดงเส้นและแท่งสำหรับจุดประสงค์ทำงไฟฟ้ำ
ผลิตท่อทองแดงใช้กับเครื่องปรับอำกำศ
ผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ
ผลิตท่อทองแดงและอุปกรณ์ติดตังท่อ (ยกเว้น
ที่ได้จำกกำรหล่อ)
ผลิตท่อทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง จำกโลหะหรือ
เศษโลหะที่ซือมำ
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ผลิตท่อนทองแดง
ผลิตแท่งทองแดงและโลหะผสมทองแดง
ผลิตแท่งโลหะผสมทองแดงจำกโลหะที่ซือมำ
ผลิตผงทองแดง
ผลิตผลิตภัณฑ์ทองแดง ที่ได้จำกกำรรีด/ดึง/อัดรีดโลหะผสม
ผลิตแผ่นทองแดง
ผลิตแผ่นฟอยล์ทองแดง
ผลิตลวดทองแดง ที่ได้จำกกำรดึง
ผลิตลวดทองแดงกลมตันเคลือบนำยำโพลิเอสเตอร์
ผลิตลวดทองแดงเคลือบนำยำ
ผลิตโลหะผสมทองแดง
ผลิตโลหะผสมทองแดงในลักษณะเป็นแท่ง อินกอต ท่อน แผ่น
รีด/ดึง/อัดรีดลวดทองแดง
โรงงำนถลุทองแดงและทำให้บริสทุ ธิ์

การผลิตโลหะอืน่ ๆ ที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

ซือแบตเตอรีเ่ ก่ำมำหลอมผสมกับแร่พลวง
ผลิตขัวโลหะที่มิใช่เหล็ก (ยกเว้น อะลูมิเนียม ทองแดง
สังกะสี ตะกั่ว ดีบุก โลหะมีคำ่ ) สำหรับกำรชุบด้วยไฟฟ้ำ
ผลิตโครเมี่ยม
ผลิตซีลเี นียมที่มลี ักษณะเป็นแท่ง แผ่น เส้น และท่อ จำก
โลหะและเศษโลหะที่ซือมำ






ผลิตทองบรอนซ์
ผลิตทองเหลือง
ผลิตท่อจำกโลหะหรือเศษโลหะทีม่ ิใช่เหล็ก (ยกเว้น
อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ตะกัว่ ดีบุก โลหะมีค่ำ)
ผลิตท่อและอุปกรณ์ตดิ ตังท่อ ที่ทำจำกโลหะที่มิใช่เหล็ก
(ยกเว้น อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว ดีบุก โลหะมีค่ำ)
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ผลิตทังสเตนในลักษณะทีเ่ ป็นแท่ง แผ่น เส้น และหลอด
จำกโลหะและเศษโลหะที่ซือมำ
ผลิตแท่งโลหะทีม่ ิใช่เหล็ก สำหรับใช้ในกำรเชื่อมโลหะ
(ยกเว้น อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว ดีบุก โลหะมีค่ำ)
ผลิตแท่งแอโนดเคลือบผิวโลหะทีม่ ิใช่เหล็กด้วย
กระแสไฟฟ้ำ (ยกเว้น อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว
ดีบุก โลหะมีค่ำ)
ผลิตไททำเนียมและโลหะผสมไททำเนียมในลักษณะที่เป็นแท่ง
แผ่น และท่อ จำกโลหะหรือเศษโลหะที่ซือมำ
ผลิตนิกเกิลและโลหะผสมนิกเกิลในลักษณะทีเ่ ป็นแท่ง
แผ่น และท่อ จำกโลหะและเศษโลหะที่ซือมำ
ผลิตผงทังสเตน จำกกระบวนกำรแยกโลหะออกจำกแร่
ผลิตผลิตภัณฑ์ทองเหลือง ที่ได้จำกกำรรีด/ดึง/อัดรีด
โลหะผสมที่ซือมำ
ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะผสมทองแดงและดีบุก (ทองบรอนซ์)
ที่ได้จำกกำรรีด/ดึง/อัดรีดโลหะผสมที่ซือมำ
ผลิตแผ่นทองเหลือง
ผลิตแผ่นฟอยล์นิกเกิล จำกกำรรีดนิกเกิลและเศษนิกเกิล
ที่ซือมำ
ผลิตแผ่นฟอยล์แมกนีเซียมจำกกำรรีดแมกนีเซียมและ
โลหะผสมแมกนีเซียมที่ซือมำ
ผลิตแผ่นฟอยล์โลหะที่ไม่ใช่เหล็กขันมูลฐำน (ยกเว้น
อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ตะกัว่ ดีบุก โลหะมีค่ำ)
เพื่อใช้ในกำรบรรจุหีบห่อ
ผลิตแผ่นฟอยล์โละที่ไม่ใช่เหล็กขันมูลฐำน (ยกเว้น
อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ตะกัว่ ดีบุก โลหะมีค่ำ)
เพื่อใช้ในกำรห่อของขวัญ
ผลิตแผ่นลวดทองเหลือง
ผลิตเฟอร์โรอัลลอยด์
ผลิตแมกนีเซียมและโลหะผสมแมกนีเซียม ในลักษณะ
เป็นแท่ง ท่อน และแผ่น จำกโลหะและเศษโลหะที่ซือมำ
ผลิตโมลิบดินัมและโลหะผสมโมลิบดินัม ในลักษณะที่เป็นแท่ง
แผ่น และท่อ จำกโลหะและเศษโลหะที่ซือมำ
ผลิตลวดบัดกรี จำกโลหะที่มิใช่เหล็ก (ยกเว้น อะลูมเิ นียม
ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว ดีบุก โลหะมีค่ำ)
ผลิตลวดโลหะที่มิใช่เหล็ก (ยกเว้น อะลูมิเนียม ทองแดง
สังกะสี ตะกั่ว ดีบุก โลหะมีคำ่ ) จำกโรงงำนดึงลวด
ผลิตลวดโลหะที่มิใช่เหล็ก (ยกเว้น อะลูมิเนียม ทองแดง
สังกะสี ตะกั่ว ดีบุก โลหะมีคำ่ ) สำหรับใช้ในกำรบัดกรี
จำกโลหะและเศษโลหะที่ซือมำ
ผลิตลวดสแตนเลสและสแตนเลสแท่ง
ผลิตโลหะทองเหลือง
ผลิตโลหะที่มิใช่เหล็ก (ยกเว้น อะลูมิเนียม ทองแดง
สังกะสี ตะกั่ว ดีบุก โลหะมีคำ่ ) ในลักษณะทีเ่ ป็นผง เกล็ด
จำกโลหะที่ซือมำ








































ผลิตโลหะผสมที่มิใช่เหล็ก (ยกเว้น อะลูมิเนียม ทองแดง
สังกะสี ตะกั่ว ดีบุก โลหะมีคำ่ ) จำกโลหะที่ซือมำ
ผลิตเส้นทองเหลือง
ผลิตเส้นลวดทองแดงชุบดีบุก
ผลิตอินกอตโลหะที่มิใช่เหล็กขันมูลฐำน (ยกเว้น
อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ตะกัว่ ดีบุก โลหะมีค่ำ)
ผลิตอุปกรณ์ประปำทำจำกทองเหลือง
แยกซีลีเนียมออกจำกเศษโลหะหรือโลหะผสมที่ซือมำ
แยกนิกเกิลจำกเศษโลหะหรือจำกโลหะผสมที่ซือมำ
แยกแมกนีเซียมจำกเศษโลหะหรือโลหะผสมที่ซือมำ
แยกแร่เจอเมเนียมจำกเศษโลหะหรือโลหะผสมที่ซือมำ
รีด/ดึง/อัดรีดไททำเนียม
รีด/ดึง/อัดรีดนิกเกิล
รีด/ดึง/อัดรีดนิกเกิล จำกโลหะหรือเศษโลหะที่ซือมำ
รีด/ดึง/อัดรีดแมกนีเซียม จำกแมกนีเซียมหรือเศษ
แมกนีเซียมที่ซือมำ
รีด/ดึง/อัดรีดโมลิบดินัม จำกโลหะและเศษโลหะที่ซือมำ
รีดเส้นทองเหลือง
โรงงำนถลุงแคดเมียมและทำให้บริสุทธิ์
โรงงำนถลุงโคบอลต์และทำให้บริสุทธิ์
โรงงำนถลุงโครเมียมและทำให้บริสุทธิ์
โรงงำนถลุงทังสเตนและทำให้บริสทุ ธิ์ในขันต้น
โรงงำนถลุงแทนทำลัมและทำให้บริสุทธิ์
โรงงำนถลุงนิกเกิลและทำให้บริสทุ ธิ์
โรงงำนถลุงไนโอเบียมและทำให้บริสุทธิ์
โรงงำนถลุงพลวงและทำให้บริสุทธิ์
โรงงำนถลุงเรเนียมและทำให้บริสทุ ธิ์ในขันต้น
โรงงำนถลุงแร่เจอเมเนียมและทำให้บริสุทธิ์ (เป็นแร่ธำตุ
ชนิดหนึ่งที่ใช้ทำทรำนซิสเตอร์)
โรงงำนถลุงแร่ซลี ีเนียมและทำให้บริสุทธิ์ในขันต้น
โรงงำนถลุงแร่เทลลูเรียมและทำให้บริสุทธิ์
โรงงำนถลุงแร่แทนทำเนียมและทำให้บริสุทธิ์
โรงงำนถลุงแร่ไททำเนียมและทำให้บริสุทธิ์ในขันต้น
โรงงำนถลุงแร่บสิ มัธ
โรงงำนถลุงแร่เบริลเลียม
โรงงำนถลุงแร่แมกนีเซียมและทำให้บริสุทธิ์
โรงงำนถลุงโลหะผสมที่มิใช่เหล็กและทำให้บริสุทธิ์
หลอมแคดเมียม
หลอมโคบอลต์
หลอมโครเมียม
หลอมโลหะที่มิใช่เหล็กในขันต้น
หลอมเศษทองเหลือง
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ผลิตเกือกเบรกเหล็กหล่อสำหรับรถไฟ
ผลิตชินส่วนเหล็กหล่อ
ผลิตท่อนำที่ทำจำกเหล็กหล่อ
ผลิตท่อระบำยนำจำกเหล็กหล่อ
ผลิตท่อเหล็กและอุปกรณ์ตดิ ตัง
ที่ได้จำกกำรหล่อ
ผลิตท่อเหล็กหล่อ
ผลิตท่อเหล็กหล่อสำหรับระบำยนำ
โสโครก นำทิง และระบำยอำกำศ










ผลิตท่อเหล็กเหนียว ที่ได้จำกกำรหล่อ
ภำยใต้แรงเหวี่ยง
ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กหล่ออบเหนียว
ผลิตล้อรถไฟจำกเหล็กหล่อ
ผลิตลูกกลมสำหรับบดจำกเหล็กหล่อ
ผลิตเหล็กหล่อกรำไฟท์
ผลิตเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม
ผลิตเหล็กหล่อขึนรูป
ผลิตเหล็กหล่อรูปพรรณ

24312




ผลิตท่อเหล็กกล้ำไร้ตะเข็บ
โดยกำรหล่อภำยใต้แรงเหวี่ยง
ผลิตท่อเหล็กกล้ำและอุปกรณ์ติดตัง
ที่ได้จำกเหล็กกล้ำหล่อ
ผลิตล้อรถไฟจำกเหล็กกล้ำหล่อโดยไม่
แต่งสำเร็จ
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ผลิตชินส่วนงำนอะลูมเิ นียม
ด้วยกำรหล่อ
ผลิตทองแดงเจือหล่อ
ผลิตอะลูมิเนียมเจือหล่อ
รับจ้ำงหล่อแจกันทองเหลือง
รับจ้ำงหล่อชินส่วนอะลูมเิ นียม
รับจ้ำงหล่อตะกั่วด้วยแม่พิมพ์
แบบถำวร โดยไม่แต่งสำเร็จ
รับจ้ำงหล่อตุ๊กตำทองเหลือง
รับจ้ำงหล่อไททำเนียมด้วยแม่พิมพ์
แบบถำวร โดยไม่แต่งสำเร็จ
รับจ้ำงหล่อนิกเกิลด้วยแม่พิมพ์
แบบถำวร โดยไม่แต่งสำเร็จ
รับจ้ำงหล่อเบอร์ลิเลี่ยมด้วยแม่พิมพ์
แบบถำวร โดยไม่แต่งสำเร็จ
รับจ้ำงหล่อแบบทองเหลือง
รับจ้ำงหล่อประติมำกรรมทองเหลือง
รับจ้ำงหล่อผลิตภัณฑ์ทองเหลือง
รับจ้ำงหล่อพระพุทธรูปสัมฤทธิ์
รับจ้ำงหล่อแมกนีเซียม โดยไม่แต่งสำเร็จ

การหล่อเหล็ก










ผลิตเหล็กหล่อสำหรับทำขอบท่อ
ผลิตเหล็กหล่อสีเทำ
ผลิตเหล็กหล่อเหนียวโดยไม่แต่งสำเร็จ
ผลิตเหล็กหล่ออบเหนียว
ผลิตเหล็กหล่ออบเหนียวโดยไม่แต่งสำเร็จ
รับจ้ำงผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อตำมสั่ง
โรงหล่อเหล็ก
โรงหล่อเหล็กหล่อเหนียว
โรงหล่อเหล็กอัลลอยด์

การหล่อเหล็กกล้า

ผลิตเหล็กกล้ำคำร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน
แผ่นแถบ แผ่นหนำ และแผ่นบำง
สำหรับงำนทั่วไปและงำนขึนรูป
ผลิตเหล็กกล้ำคำร์บอนหล่อควำมต้ำน
แรงดึงสูงและเหล็กกล้ำหล่อเจือต่ำ
ผลิตเหล็กกล้ำหล่อโดยไม่แต่งสำเร็จ








ผลิตเหล็กกล้ำหล่อประณีต
โรงหล่อเหล็กกล้ำ
โรงหล่อเหล็กกล้ำประณีต
หลอมเหล็กกล้ำตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
หล่อเสือสูบจำกเหล็กกล้ำโดยไม่แต่งสำเร็จ
หล่อเหล็กกล้ำผสมโดยไม่แต่งสำเร็จ

การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า















รับจ้ำงหล่อแม่พมิ พ์แมกนีเซียม
โดยไม่แต่งสำเร็จ
รับจ้ำงหล่อระฆังจำกทองเหลือง
รับจ้ำงหล่อรูปปั้นทองเหลืองจำกขีผึง
รับจ้ำงหล่อรูปสัตว์ที่ทำจำกทองเหลือง
รับจ้ำงหล่อรูปหล่อทองเหลือง
รับจ้ำงหล่อลวดทองเหลือง
รับจ้ำงหล่อโลหะขำว โดยไม่แต่งสำเร็จ
รับจ้ำงหล่อโลหะทองบรอนซ์ด้วยแม่พิมพ์
แบบถำวร โดยไม่แต่งสำเร็จ
รับจ้ำงหล่อโลหะที่มิใช่เหล็กด้วย
แม่พิมพ์แบบถำวร โดยไม่แต่งสำเร็จ
รับจ้ำงหล่อโลหะผสมทองแดง
โดยไม่แต่งสำเร็จ
รับจ้ำงหล่อโลหะผสมนิกเกิล
โดยไม่แต่งสำเร็จ
รับจ้ำงหล่อโลหะผสมนิกเกิลด้วย
แม่พิมพ์แบบถำวร โดยไม่แต่งสำเร็จ
รับจ้ำงหล่อโลหะฟันโม่หิน
รับจ้ำงหล่อสังกะสีด้วยแม่พิมพ์
แบบถำวร โดยไม่แต่งสำเร็จ



















รับจ้ำงหล่ออะลูมิเนียมด้วยแม่พิมพ์
แบบถำวร โดยไม่แต่งสำเร็จ
รับจ้ำงหล่ออะลูมิเนียมตำมสั่ง
โรงหล่อข้อต่อทองเหลือง
โรงหล่อเงิน
โรงหล่อทองแดงด้วยแม่พมิ พ์
แบบถำวรโดยไม่แต่งสำเร็จ
โรงหล่อทองเหลืองด้วยแม่พิมพ์
แบบถำวร โดยไม่แต่งสำเร็จ
โรงหล่อนิกเกิลโดยไม่แต่งสำเร็จ
โรงหล่อผลิตภัณฑ์ตะกั่ว
โรงหล่อผลิตภัณฑ์ทองคำ
โรงหล่อผลิตภัณฑ์ทองแดง
โรงหล่อผลิตภัณฑ์ทองเหลือง
โรงหล่อผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
โรงหล่อพระพุทธรูปทองเหลือง
โรงหล่อรูปปั้นยุโรปทองเหลือง
โรงหล่อโลหะทองบรอนซ์
โรงหล่อสังกะสี
โรงหล่อสำริด
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การผลิตโครงสร้างโลหะส้าหรับใช้ในงานก่อสร้าง

ผลิต/ประกอบโครงสร้ำงอำคำรเหล็ก
ผลิต/ประกอบโครงหลังคำสังกะสีที่ทำจำกโลหะ
ผลิต/ประกอบโครงหลังคำเหล็กทีใ่ ช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิต/ประกอบโครงเหล็กนั่งร้ำนที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงจำกโลหะ
ผลิต/ประกอบโครงเหล็กป้ำยโฆษณำ
ผลิต/ประกอบงำนเหล็กโครงสร้ำงหลังคำ
ผลิต/ประกอบนั่งร้ำนเหล็กกล้ำแบบโครงสร้ำงสำเร็จรูป
ผลิต/ประกอบหลังคำโครงเหล็ก
ผลิตขื่อโลหะ
ผลิตคำนรองพืนสำเร็จรูปจำกโลหะ
ผลิตคำนหรือตงรองพืนจำกเหล็กกล้ำ
ผลิตคำนหรือตงรองพืนสำเร็จรูปจำกแท่งโลหะ
ผลิตคำนเหล็กสำเร็จรูปสำหรับสร้ำงสะพำนและอำคำรจำกโลหะ
ผลิตโครงคำจำกเหล็กกล้ำ
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การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)















ผลิตโครงสร้ำงเหล็กกล้ำจำกโลหะประดิษฐ์
ผลิตโครงสร้ำงเหล็กแรงดันสูง
ผลิตโครงสร้ำงเหล็กสำหรับอำคำรสูง
ผลิตโครงเสำเข็ม
ผลิตโครงเหล็กปูร่องนำชลประทำน
ผลิตชินส่วนโครงสร้ำงโลหะสำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตชินส่วนสะพำนสำเร็จรูปที่ยังไม่ได้ประกอบจำกโลหะ
ผลิตชินส่วนหอคอยและเสำสำเร็จรูป สำหรับส่งสัญญำณ
ผลิตตะแกรงเหล็กปูถนน
ผลิตตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต
ผลิตสะพำนโลหะสำเร็จรูป
ผลิตเสำรับหลังคำหรือสะพำนที่ประกอบขึนจำก
แผ่นโลหะประดิษฐ์
ผลิตหอคอยโลหะสำเร็จรูปสำหรับส่งสัญญำณ

การผลิตอาคารส้าเร็จรูปที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบหลัก

ผลิตชินส่วนบ้ำนสำเร็จรูป ที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบหลัก
ซึ่งยังไม่ได้ประกอบเข้ำด้วยกัน
ผลิตชินส่วนเรือนกระจกสำเร็จรูป ที่มีโลหะเป็น
ส่วนประกอบหลัก ซึ่งยังไม่ได้ประกอบเข้ำด้วยกัน
ผลิตชินส่วนโรงเก็บเครื่องบินสำเร็จรูป ทีมีโลหะเป็น
ส่วนประกอบหลัก ซึ่งยังไม่ได้ประกอบเข้ำด้วยกัน
ผลิตชินส่วนโลหะสำเร็จรูป สำหรับประกอบอำคำร
ผลิตชินส่วนอำคำรสำนักงำนและอำคำรโรงงำนสำเร็จรูป ที่มี
โลหะเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งยังไม่ได้ประกอบเข้ำด้วยกัน
ผลิตชินส่วนอำคำรสำเร็จรูปทีม่ ีโลหะเป็นส่วนประกอบหลัก
ซึ่งยังไม่ได้ประกอบเข้ำด้วยกัน
ผลิตตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใช้เป็นที่อยู่อำศัย
ผลิตที่กำบังสำเร็จรูปสำหรับจอดรถ ที่มีโลหะเป็น
ส่วนประกอบหลัก ซึ่งยังไม่ได้ประกอบเข้ำด้วยกัน
ผลิตป้อมยำมอะลูมเิ นียมสำเร็จรูป









ผลิตแผ่นโลหะสำเร็จรูปที่เคลื่อนย้ำยได้ สำหรับประกอบ
เป็นอำคำร
ผลิตยุ้ง/ฉำงสำเร็จรูป ที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบหลัก
ซึ่งยังไม่ได้ประกอบเข้ำด้วยกัน
ผลิตโรงเก็บของสำเร็จรูป ที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบหลัก
ซึ่งยังไม่ได้ประกอบเข้ำด้วยกัน
ผลิตโรงฟำร์มสำเร็จรูป ที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบหลัก
ซึ่งยังไม่ได้ประกอบเข้ำด้วยกัน
ผลิตโรงรถสำเร็จรูป ที่มโี ลหะเป็นส่วนประกอบหลัก
ซึ่งยังไม่ได้ประกอบเข้ำด้วยกัน
ผลิตหน้ำร้ำนสำเร็จรูป ที่มโี ลหะเป็นส่วนประกอบหลัก
ซึ่งยังไม่ได้ประกอบเข้ำด้วยกัน
ผลิตอำคำรเก็บเมล็ดธัญพืชสำเร็จรูป ที่มีโลหะเป็น
ส่วนประกอบหลัก ซึ่งยังไม่ได้ประกอบเข้ำด้วยกัน
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การผลิตประตู หน้าต่าง บานเลื่อน ประตูรั้ว และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ทา้ จากโลหะ

ผลิตกรอบบำนเกล็ดอะลูมเิ นียม
ผลิตกรอบประตูและหน้ำต่ำงกระจกอะลูมเิ นียม
พร้อมบริกำรติดตัง
ผลิตกรอบประตูและหน้ำต่ำงมุ้งลวดจำกเหล็ก/เหล็กดัด/
อัลลอยด์/อะลูมิเนียม/สเตนเลส
ผลิตขอบหน้ำต่ำงมุ้งลวดที่ทำจำกโลหะ (เหล็ก เหล็กดัด
อะลูมิเนียม สเตนเลส)
ผลิตขำบำนเกร็ด
ผลิตโครงบำนเกล็ดหน้ำต่ำงปรับได้
ผลิตโครงประตูและหน้ำต่ำงที่ทำจำกเหล็ก/เหล็กดัด/อัล
ลอยด์/อะลูมิเนียม/สเตนเลส พร้อมบริกำรติดตัง
ผลิตโครงประตูและหน้ำต่ำงอะลูมเิ นียม พร้อมบริกำรติดตัง
ผลิตโครงมุ้งลวดอะลูมิเนียม
ผลิตโครงเหล็กประตูม้วน
ผลิตงำนเหล็กดัดทุกชนิด
ผลิตงำนเหล็กดัดสเตนเลส
ผลิตชุดประตูเหล็กกล้ำทนไฟแบบบำนเปิด
ผลิตซุ้มประตูเหล็กดัด
ผลิตบำนกระจกอะลูมิเนียม
ผลิตบำนเกล็ดหน้ำต่ำงจำกโลหะ
ผลิตบำนประตูมุ้งลวดอะลูมิเนียม
ผลิตบำนประตูระบำยนำ
ผลิตบำนสวิง/บำนเลื่อนอะลูมเิ นียม
ผลิตประตู หน้ำต่ำง และรัวอัลลอยด์
ผลิตประตูกระจกกันห้องแอร์
ผลิตประตูกันนำจำกแผ่นโลหะประดิษฐ์
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ผลิตประตูนำเหล็กหล่อ
ผลิตประตูบำนเลื่อนอะลูมิเนียม
ผลิตประตูพับ
ผลิตประตูม้วนโลหะสำหรับใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมและ
โกดังสินค้ำ
ผลิตประตูรัวที่ทำจำกเหล็ก/เหล็กดัด/อัลลอยด์/สเตนเลส
ผลิตประตูโรงรถที่ทำจำกโลหะ
ผลิตประตูลูกกรงเหล็ก
ผลิตประตูเลื่อนที่ทำจำกเหล็ก/เหล็กดัด/อะลูมิเนียม/สเตนเลส
ผลิตประตูและหน้ำต่ำง ที่ทำจำกเหล็ก/เหล็กดัด/อัลลอยด์/
อะลูมิเนียม/สเตนเลส (ยกเว้นที่ทำจำกลวด) พร้อมบริกำรติดตัง
ผลิตประตูและหน้ำต่ำงอะลูมิเนียม เหล็กดัด มุ้งลวด พร้อมติดตัง
ผลิตประตูสเตนเลสกันขโมย
ผลิตประตูหนีไฟจำกโลหะ
ผลิตประตูเหล็กบำนพับและบำนเลื่อน
ผลิตประตูเหล็กม้วนแบบทึบและอุปกรณ์
ผลิตประตูเหล็กยืด
ผลิตมุ้งลวด พร้อมติดตัง
ผลิตรัวบ้ำนที่ทำจำกเหล็ก/เหล็กดัด/อัลลอยด์/สเตนเลส
(ยกเว้นที่ทำจำกลวด) พร้อมบริกำรติดตัง
ผลิตรัวเหล็ก
ผลิตลูกกรงเหล็ก
ผลิตลูกกรงเหล็กดัด พร้อมบริกำรติดตัง
ผลิตวงกบและกรอบโลหะสำหรับประตูและหน้ำต่ำง
(เหล็ก/อะลูมเิ นียม/สเตนเลส)
ผลิตวงกบอะลูมเิ นียม

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ

ผลิตกรงสุนัขที่ผลิตจำกเหล็ก
ผลิตกรงเหล็ก
ผลิตกันสำดจำกโลหะ (เหล็ก สังกะสี อัลลอยด์ อะลูมเิ นียม)
ผลิตขำเตำแก๊สจำกโลหะ
ผลิตคอกปศุสตั ว์จำกโลหะ
ผลิตเครื่องป้องกันท่อจำกโลหะ
ผลิตโครงกันสำดจำกโลหะ (เหล็ก สังกะสี อัลลอยด์
อะลูมิเนียม)
ผลิตโครงเครื่องระบำยอำกำศจำกโลหะแผ่น (เหล็ก
สังกะสี อะลูมิเนียม)
ผลิตโครงผนังจำกแผ่นโลหะ
ผลิตโครงฝ้ำเพดำนอะลูมิเนียม
ผลิตโครงโลหะของช่องกระจกสำหรับรับแสงสว่ำง
ผลิตโครงเหล็กกล้ำสำหรับยึดแผ่นฝ้ำและแผ่นผนัง
















ผลิตโครงเหล็กเต็นท์ผ้ำใบ
ผลิตโครงเหล็กล้อเลื่อน
ผลิตชันวำงของบนตู้รถไฟ จำกเหล็กกล้ำ
ผลิตชันหรือรำวโลหะสำหรับวำงสกี
ผลิตชำยคำบ้ำนจำกโลหะแผ่น
ผลิตตัวหน่วงกำรสั่นสะเทือน จำกโลหะแผ่น
ผลิตท่อควันจำกโลหะแผ่น
ผลิตท่อแอร์จำกแผ่นโลหะ
ผลิตทำนบกันนำจำกแผ่นโลหะ
ผลิตทีต่ ำกผ้ำสเตนเลส
ผลิตที่บังแดดจำกโลหะแผ่น
ผลิตบันไดโซ่โลหะ
ผลิตบันไดพับ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตบันไดโลหะ ชนิดพำดหรือตัง
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ผลิตบันไดโลหะที่สำมำรถยกหรือเคลื่อนย้ำยได้
ผลิตบันไดโลหะสำหรับติดตังถำวร
ผลิตบันไดหนีไฟจำกโลหะ
ผลิตบันไดอะลูมิเนียม
ผลิตบัวเพดำนจำกโลหะแผ่น
ผลิตแบบนั่งร้ำนเหล็ก
ผลิตแบบโลหะขึนรูปคอนกรีต
ผลิตแบบหล่อและอุปกรณ์ตกแต่งภำยใน (ยกเว้น
รถยนต์) จำกโลหะ
ผลิตแบบหล่อเสำและหมอนรถไฟ ที่ทำจำกโลหะแผ่น
ผลิตแบบเหล็กกล้ำสำหรับหล่อบล็อกคอนกรีตในกำรก่อสร้ำง
ผลิตปล่องควันเตำเผำจำกโลหะแผ่น (สังกะสี สเตนเลส
อะลูมิเนียม)
ผลิตปล่องดูดควันจำกโลหะแผ่น (สังกะสี สเตนเลส
อะลูมิเนียม)
ผลิตปล่องเตำไฟจำกโลหะแผ่น (สังกะสี สเตนเลส อะลูมิเนียม)
ผลิตปล่องไฟโลหะสำเร็จรูป
ผลิตปล่องโรงงำนจำกสเตนเลส
ผลิตปล่องลมระบำยอำกำศสำเร็จรูปจำกแผ่นโลหะ
ผลิตผนังกันโลหะสำหรับใช้ในกำรตกแต่ง
ผลิตผนังกำแพงจำกโลหะ
ผลิตผนังห้องเย็นสำเร็จรูป ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตแผงกันอ่ำงอำบนำ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตแผงขำยของ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตแผ่นกันสำดจำกโลหะ (สังกะสี สเตนเลส อะลูมิเนียม)
ผลิตแผ่นฐำนรองพืนจำกโลหะ
ผลิตฝำครอบของเครื่องระบำยควำมร้อน (หม้อนำรถยนต์)
จำกโลหะแผ่น
ผลิตฝำครอบถนนจำกโลหะแผ่น (สังกะสี สเตนเลส
อะลูมิเนียม)
ผลิตฝำครอบประตูจำกโลหะแผ่น (สังกะสี สเตนเลส
อะลูมิเนียม)
ผลิตฝำครอบปล่องไฟสำเร็จรูปที่ใช้ในอุตสำหกรรมจำก
แผ่นโลหะ (สังกะสี สเตนเลส อะลูมิเนียม)
ผลิตฝ้ำทีบำร์อะลูมิเนียม
ผลิตพัดลมดูดอำกำศจำกสังกะสีและอะลูมิเนียม
ผลิตเพดำนแขวนจำกโลหะ
ผลิตแม่แบบเหล็กหล่อซีเมนต์
ผลิตแม่พิมพ์เสำปูนที่ทำจำกเหล็ก
ผลิตแม่พิมพ์เหล็กหล่อปูนซีเมนต์ชนิดต่ำงๆ
ผลิตระแนงโลหะ








































ผลิตรัวกันบนทำงหลวงจำกโลหะแผ่น
ผลิตรำงท่อ รำงนำฝน กันสำด ปล่องควัน ลูกหมุนระบำย
อำกำศ ที่ทำจำกสังกะสี/สเตนเลส/อะลูมิเนียม
ผลิตรำงนำชำยคำบ้ำนจำกอะลูมิเนียม
ผลิตรำงนำสเตนเลส
ผลิตรำงม่ำนสเตนเลส/อะลูมเิ นียม
ผลิตรำงแยกสำหรับจอดรถตำมสถำนีรถไฟจำกโลหะแผ่น
ผลิตรำงส่งถ่ำนหินจำกโลหะแผ่น
ผลิตรำงส่งนำสำเร็จรูปจำกแผ่นโลหะ
ผลิตรำงสำหรับทิงขยะจำกโลหะแผ่น
ผลิตรำงเหล็กสำหรับแขวนหนังสัตว์
ผลิตรำวตำกผ้ำที่ทำจำกอะลูมเิ นียม/สเตนเลส (ยกเว้น
ที่ทำจำกลวด)
ผลิตรำวบันไดเลื่อนจำกโลหะ
ผลิตรำวบันไดสเตนเลส
ผลิตรำวบันไดเหล็ก เหล็กดัด อัลลอยด์ อะลูมิเนียม สเตนเลส
ผลิตรำวผ้ำม่ำนที่ทำจำกอะลูมเิ นียม/สเตนเลส
ผลิตรำวระเบียงที่ทำจำกเหล็ก เหล็กดัด อัลลอยด์ สเตนเลส
ผลิตรำวสะพำนลอยที่ทำจำกเหล็ก/สเตนเลส
ผลิตรำวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทำงหลวง
ผลิตลูกหมุนระบำยอำกำศจำกแผ่นโลหะ (สังกะสี อะลูมิเนียม)
ผลิตและติดตังรำงนำฝนสังกะสี สเตนเลส และอะลูมเิ นียม
ผลิตเสำดวงไฟถนนจำกโลหะ
ผลิตเสำตังบนพืนแบบปรับได้จำกโลหะ
ผลิตเสำธงจำกสเตนเลส
ผลิตเสำเหล็กสำหรับติดตังเครื่องหมำย
ผลิตเสือสูบที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรมที่ทำจำกแผ่นโลหะ
ผลิตหลังคำดำดฟ้ำเรือจำกโลหะแผ่น
ผลิตหลังคำและฝำผนังบ้ำน/อำคำรจำกเหล็ก
ผลิตหลังคำเหล็กเมทัลชีท
ผลิตเหล็กดัดครอบท่อระบำยนำ
ผลิตเหล็กดัดที่ใส่กระถำงต้นไม้
ผลิตเหล็กดัดเป็นรูปตัวอักษร ใบไม้ประดับหน้ำต่ำง
ผลิตเหล็กดัดอิตำลี
ผลิตเหล็กแปรรูปดัดโครงเหล็ก
ผลิตเหล็กแม่พิมพ์ท่อคอนกรีต
ผลิตอะลูมิเนียมกันห้องพัก
ผลิตอะลูมิเนียมและกระจกกันห้อง
ผลิตอะไหล่รำวผ้ำม่ำนที่ทำจำกโลหะ
ผลิตอุปกรณ์ป้องกันเครื่องจักรจำกโลหะแผ่น
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การผลิตหม้อน้้า (boiler) ส้าหรับการท้าความร้อนจากส่วนกลางและเครื่องกระจายความร้อน

ผลิตเครื่องกระจำยควำมร้อนสำหรับกำรทำควำมร้อน
จำกส่วนกลำง
ผลิตเครื่องทำควำมร้อนของสระว่ำยนำ ชนิดใช้นำมันหรือก๊ำซ

25122




ผลิตกระบอกสูบก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
(LPG)
ผลิตกระบอกสูบก๊ำซโพรเพน
ผลิตกระบอกสูบก๊ำซอะเซทิลีน
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ผลิตหม้อต้มนำจำกโลหะหนัก
ผลิตหม้อนำ (boiler) สำหรับกำรทำควำมร้อน
จำกส่วนกลำง

การผลิตภาชนะบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลวที่ทา้ จากโลหะ





ผลิตกระบอกสูบแรงดัน
ผลิตถังเก็บและจ่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
ผลิตถังแก๊ส
ผลิตถังบรรจุก๊ำซจำกโลหะหนัก




ผลิตถังบรรจุออกซิเจนเหลว
ผลิตแท็งก์เก็บอำกำศจำกโลหะหนัก

การผลิตถังน้้าขนาดใหญ่ ที่เก็บกักน้้า และภาชนะบรรจุอื่นๆ ที่ท้าจากโลหะ

ผลิตกระบะสเตนเลสที่ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม
ที่มีควำมจุเกิน 300 ลิตร
ผลิตตัวถังนำหล่อควำมเย็น ที่มีควำมจุเกิน 300 ลิตร
ผลิตถังเก็บเมล็ดธัญพืชและเมล็ดพืชจำกโลหะเบำ
ที่มีควำมจุเกิน 300 ลิตร
ผลิตถังควำมดันที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตถังนำมันโลหะ ที่มีควำมจุเกิน 300 ลิตร
ผลิตถังนำสแตนเลส ที่มีควำมจุเกิน 300 ลิตร
ผลิตถังนำเหล็กอำบสังกะสี ที่มีควำมจุ 300 ลิตร
ผลิตถังบรรจุกำกนิวเคลียร์ จำกโลหะหนัก ที่มีควำมจุเกิน
300 ลิตร
ผลิตถังโลหะเก็บนำขนำดใหญ่ ทีมคี วำมจุเกิน 300 ลิตร
ผลิตถังสแตนเลสที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม ที่มีควำมจุเกิน
300 ลิตร
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ผลิตถังส้วมซึมจำกโลหะหนัก ที่มคี วำมจุเกิน 300 ลิตร
ผลิตถังสุญญำกำศจำกโลหะหนัก
ผลิตถังหมักจำกโลหะหนัก ที่มีควำมจุเกิน 300 ลิตร
ผลิตถังเหล็กกล้ำไร้สนิมสำหรับเก็บนำ ที่มีควำมจุเกิน
300 ลิตร
ผลิตแท็งก์เก็บนำมันจำกโลหะหนัก ที่มีควำมจุเกิน
300 ลิตร
ผลิตแท็งก์เก็บปิโตรเลียมจำกโลหะหนัก ที่มีควำมจุเกิน
300 ลิตร
ผลิตแท็งก์นำทีท่ ำจำกโลหะหนัก ที่มีควำมจุเกิน 300 ลิตร
ผลิตแท็งก์สำหรับเก็บสิ่งของที่อุณหภูมิต่ำ ที่มคี วำมจุเกิน
300 ลิตร

การผลิตเครื่องก้าเนิดไอน้้า (ยกเว้น หม้อน้้า (boiler) ส้าหรับการท้าความร้อนจากส่วนกลาง)

ผลิตเครื่องกำเนิดไอนำ
ผลิตเครื่องขับเคลื่อนท่อนโลหะควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ปรมำณู
ผลิตเครื่องควบแน่นไอนำ
ผลิตเครื่องคอนเดนเซอร์วดั ควำมกดอำกำศ
ผลิตเครื่องทำควำมร้อนชนิดพิเศษสำหรับหม้อนำ
ผลิตเครื่องทำไอนำ
ผลิตเครื่องปฏิกรณ์ปรมำณู
ผลิตเครื่องประหยัดเชือเพลิง
ผลิตเครื่องป้องกันปรมำณู จำกแผ่นโลหะประดิษฐ์
ผลิตโครงหม้อนำกำลัง











ผลิตเตำแยกปรมำณู
ผลิตเตำสตีมเครื่องกำเนิดไอนำ
ผลิตท่อนโลหะสำหรับควบคุมปรมำณู
ผลิตเพำว์เวอร์บอยเลอร์ชนิดให้พลังงำนที่คงที่
ผลิตเพำว์เวอร์บอยเลอร์ที่ใช้ในกำรเดินเรือ
ผลิตระบบเครื่องจ่ำยไอนำของเครือ่ งปฏิกรณ์ปรมำณู
ผลิตและบริกำรติดตังเตำสตีมเครือ่ งกำเนิดไอนำ
ผลิตหม้อกำเนิดไอนำ
ผลิตอุปกรณ์หม้อกำเนิดไอนำ
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ผลิตกระสุน
ผลิตกระสุนปืน
ผลิตกระสุนปืนพก
ผลิตกระสุนปืนยำงอัดลม
ผลิตกระสุนปืนสัน
ผลิตกระสุนปืนใหญ่
ผลิตกระสุนลูกปรำย
ผลิตกระสุนอำวุธขนำดเล็ก
ผลิตแกนกระสุนปืน
ผลิตขีปนำวุธ
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ผลิตกล้องเล็งที่ติดกับปืน ชนิดไม่ใช้เลนส์
ผลิตไกปืน
ผลิตเครื่องกำเนิดควัน (ที่ใช้เป็น
อำวุธยุทโธปกรณ์)
ผลิตเครื่องขนส่งตอร์ปิโดและระเบิด
ผลิตเครื่องขับดันและเครื่องยิง
ระเบิดสำหรับปืนใหญ่
ผลิตเครื่องจุดกระสุนชนิดมีควัน/
เปลวไฟ
ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์แก๊สนำตำ
ผลิตเครื่องยิงกระสุนปืนหรือ
อำวุธสมัยโบรำณ
ผลิตเครื่องยิงจรวด
ผลิตเครื่องยิงจรวดต่อต้ำนรถถัง
ผลิตเครื่องยิงดอกไม้ไฟ
ผลิตเครื่องยิงระเบิด
ผลิตเครื่องยิงลูกระเบิดในนำลึก
ผลิตจรวดต่อต้ำนเรือดำนำ
ผลิตฐำนปืน
ผลิตท่อยิงตอร์ปิโด
ผลิตปืนกล

การผลิตกระสุนและระเบิด

ผลิตขีปนำวุธที่ขับเคลื่อนด้วยแรง
พุ่งของก๊ำซหรือของเหลว
ผลิตขีปนำวุธนำวิถี
ผลิตตอร์ปโิ ด
ผลิตทุ่นระเบิด
ผลิตปลอกกระสุนกระดำษ
ผลิตปลอกกระสุนของอำวุธขนำดเล็ก
ผลิตปลอกกระสุนปืนครก
ผลิตปลอกกระสุนปืนลูกซอง
ผลิตปลอกหุ้มกระสุนปืนและแกน










ผลิตระเบิด
ผลิตระเบิดมือ
ผลิตลูกปรำยตะกั่ว
ผลิตลูกปรำยสำหรับปืนลม
ผลิตลูกปืนกระดำษ
ผลิตลูกปืนเม็ดกลมเหล็กกล้ำ
ผลิตลูกปืนเหล็กกล้ำ
ผลิตหัวรบขีปนำวุธ

การผลิตอาวุธหนัก อาวุธปืน และอาวุธอื่นๆ






















ผลิตปืนกึ่งอัตโนมัติขนำดเบำ
ผลิตปืนครก
ผลิตปืนคำร์ไบน์
ผลิตปืนโบฟอร์
ผลิตปืนพก
ผลิตปืนไม้
ผลิตปืนไม้อดั ลม
ผลิตปืนยำว
ผลิตปืนยำสลบ
ผลิตปืนยิงดอกไม้ไฟ
ผลิตปืนเร็ว
ผลิตปืนไรเฟิลชนิดใช้ลม
ผลิตปืนไรเฟิลชนิดใช้ลูกปรำย
ผลิตปืนไรเฟิลชนิดใช้ลูกปืนกรด
ผลิตปืนไรเฟิลชนิดสัน
ผลิตปืนไรเฟิลแบบไม่สะท้อนกลับ
ผลิตปืนไรเฟิลสำหรับยิงสัตว์
ผลิตปืนลม
ผลิตปืนลูกซอง
ผลิตปืนลูกดอก
ผลิตปืนลูกโม่


















ผลิตปืนใหญ่ต่อต้ำนอำกำศยำน
ผลิตปืนใหญ่สำหรับรถถัง/เรือ
ผลิตปืนอัตโนมัติขนำดเบำ
ผลิตปืนอำกำศยำน
ผลิตปืนอิเล็กตรอน
ผลิตม่ำนกระสุน
ผลิตแม็กลูกปืน
ผลิตรังกระสุนปืน
ผลิตลำกล้องปืน
ผลิตลูกโม่ปืน
ผลิตอะไหล่ปืน
ผลิตอำวุธขนำดเล็ก
ผลิตอำวุธทีส่ ำมำรถขับเคลื่อนได้
ด้วยตนเอง
ผลิตอำวุธยุทโธปกรณ์ทำงทหำร
ผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้อุดป้องกันปำก
กระบอกปืน ขณะทีไ่ ม่ได้ใช้งำน
ผลิตอุปกรณ์แอร์เฟรม สำหรับ
ขีปนำวุธนำวิถี
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การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การกด การตอกพิมพ์ และการม้วนขึ้นรูปโลหะ รวมถึงกรรมวิธี
โลหะผง

บริกำร/รับจ้ำงขึนรูปผลิตภัณฑ์โลหะด้วยเครื่องรีดผ่ำนหัวแบบ
บริกำร/รับจ้ำงตอกพิมพ์กรอบหรือโครงเครื่องจักร
บริกำร/รับจ้ำงตอกพิมพ์โลหะ (ยกเว้น ยำนยนต์ กระป๋อง
เหรียญ)
บริกำร/รับจ้ำงตัด ดัด พับ ม้วน ขึนรูปโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงตัด พับ ม้วนสเตนเลส/เหล็ก
บริกำร/รับจ้ำงตัดชินส่วนเหล็ก
บริกำร/รับจ้ำงตัดแผ่นโลหะ (เหล็ก สังกะสี สเตนเลส
อะลูมิเนียม ทองแดง)
บริกำร/รับจ้ำงตัดและพับโลหะตำมแบบทุกชนิด
บริกำร/รับจ้ำงตัดเหล็กแผ่น
บริกำร/รับจ้ำงตีทองเหลือง
บริกำร/รับจ้ำงตีผลิตภัณฑ์โลหะที่มิใช่เหล็ก
บริกำร/รับจ้ำงตีโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงตีเหล็กทุกชนิด

25921





































บริกำร/รับจ้ำงนำเหล็กแผ่นมำตัดเป็นแผ่นๆ
บริกำร/รับจ้ำงปั๊มขึนรูปแป้นโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงปั๊มขึนรูปโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงปั๊มชินส่วนโลหะเครื่องจักร
บริกำร/รับจ้ำงปั๊มชินส่วนโลหะทุกชนิด
บริกำร/รับจ้ำงปั๊มชินส่วนอุปกรณ์ที่ทำจำกเหล็ก
บริกำร/รับจ้ำงปั๊มแผ่นรองใบหินเจีย
บริกำร/รับจ้ำงปั๊มแผ่นโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงปั๊มและผลิตชินส่วนอุปกรณ์ที่ทำจำกเหล็ก
บริกำร/รับจ้ำงปั๊มโลหะทุกชนิดด้วยเครื่องไฮดรอลิก
บริกำร/รับจ้ำงผลิตผลิตภัณฑ์โลหะให้เป็นรูปแบบตำมที่สั่งทำ
บริกำร/รับจ้ำงพิมพ์ปั๊มโลหะขึนรูปแบบโมลต์หัวเป่ำ
บริกำร/รับจ้ำงยืดโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงรีดโลหะ
ร้ำนตีเหล็ก

การตกแต่งและการเคลือบโลหะ

บริกำร/รับจ้ำงแกะลำยโลโก้โลหะ
บริกำร/รับจ้ำงแกะสลักชื่อพระขัดแต่งทองเหลือง
บริกำร/รับจ้ำงแกะสลักลวดลำยทองและเงิน
บริกำร/รับจ้ำงแกะสลักโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงขจัดครำบออกไซด์หรือสำรอื่นๆ ออกจำก
โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ
บริกำร/รับจ้ำงขัดพ่นโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะด้วยทรำย
บริกำร/รับจ้ำงขัดโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะด้วยหนัง
บริกำร/รับจ้ำงเคลือบกันสนิม
บริกำร/รับจ้ำงเคลือบเงำโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ
บริกำร/รับจ้ำงเคลือบผลิตภัณฑ์โลหะด้วยอะลูมิเนียม
บริกำร/รับจ้ำงเคลือบผิวโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงเคลือบโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะด้วยแทฟลอน
บริกำร/รับจ้ำงเคลือบโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะด้วยนำยำ
เพื่อกันไม่ให้เป็นสนิม
บริกำร/รับจ้ำงเคลือบโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะด้วยพลำสติก
บริกำร/รับจ้ำงเคลือบโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะด้วย
สังกะสี โดยใช้ควำมร้อน
บริกำร/รับจ้ำงเคลือบสีชุบโครเมี่ยม
บริกำร/รับจ้ำงเคลือบสีฝุ่นลงชินงำนโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงเคลือบสีเหล็ก
บริกำร/รับจ้ำงเคลือบหรือขัดเงำโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ
บริกำร/รับจ้ำงชุบกันสนิมเหล็ก























บริกำร/รับจ้ำงชุบแข็ง ตกแต่ง แกะสลัก แต่งแบบ และ
กัดลำยแม่พิมพ์โลหะ
บริกำร/รับจ้ำงชุบแข็งเหล็กด้วยควำมร้อน
บริกำร/รับจ้ำงชุบเคลือบท่อเหล็กด้วยสังกะสี
บริกำร/รับจ้ำงชุบเคลือบผิวชินส่วนโลหะและพลำสติก
บริกำร/รับจ้ำงชุบเคลือบโลหะโดยกรรมวิธีทำงไฟฟ้ำ
บริกำร/รับจ้ำงชุบโครเมีย่ ม
บริกำร/รับจ้ำงชุบโครเมีย่ มผิวพลำสติก
บริกำร/รับจ้ำงชุบโครเมีย่ มอุปกรณ์และล้อแม๊กรถยนต์
บริกำร/รับจ้ำงชุบโครเมี่ยมอุปกรณ์และวงล้อรถจักรยำนยนต์
บริกำร/รับจ้ำงชุบชินส่วนโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงชุบทองคำ ทองเค ทองไมครอน
บริกำร/รับจ้ำงชุบทองรูปพรรณ
บริกำร/รับจ้ำงชุบนิกเกิล โครเมียม ซิงค์
บริกำร/รับจ้ำงชุบผิวโลหะทุกชนิด
บริกำร/รับจ้ำงชุบโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงชุบโลหะแบบเหนี่ยวนำทำงไฟฟ้ำ
บริกำร/รับจ้ำงชุบโลหะภัณฑ์
บริกำร/รับจ้ำงชุบโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะด้วยโครเมีย่ ม
บริกำร/รับจ้ำงชุบโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะด้วยไฟฟ้ำ
บริกำร/รับจ้ำงชุบโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะด้วยโลหะมีค่ำ
(เงิน ทองและนำค)
บริกำร/รับจ้ำงชุบโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะด้วยสังกะสี
โดยใช้กำรกระตุ้นด้วยไฟฟ้ำ
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บริกำร/รับจ้ำงชุบโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะด้วยสังกะสี
แบบจุ่มร้อน
บริกำร/รับจ้ำงชุบเหล็กกันสนิมระบบ Hotdip
บริกำร/รับจ้ำงชุบเหล็กพลำสติกด้วยระบบสุญญำกำศ
บริกำร/รับจ้ำงชุบเหล็กอุตสำหกรรม
บริกำร/รับจ้ำงชุบแหวน สร้อยข้อมือ เครื่องประดับต่ำงๆ
ด้วยโลหะมีคำ่
บริกำร/รับจ้ำงชุบอะไหล่รถยนต์
บริกำร/รับจ้ำงชุบฮำร์ดโครมบนผิวโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงทำสีและพ่นสีเหล็ก
บริกำร/รับจ้ำงทำสีโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ
บริกำร/รับจ้ำงทำควำมสะอำดและขจัดสนิมโลหะและ
ผลิตภัณฑ์โลหะ
บริกำร/รับจ้ำงปิดทอง
บริกำร/รับจ้ำงพ่นสีชินงำนโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงพ่นสีฝุ่นเหล็กอะลูมเิ นียม
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คลำยเครียดเหล็ก
บริกำร/รับจ้ำงกลึง ขัดเงำ และเจียแม่พิมพ์โลหะ
บริกำร/รับจ้ำงกลึง เจำะ คว้ำน ไส เจียโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงกลึง เจีย อ็อก เชื่อม ขัดเงำเครื่องเงิน
บริกำร/รับจ้ำงกลึงขึนรูปโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงกลึงชินงำนทองเหลือง
บริกำร/รับจ้ำงกลึงชินส่วนงำนโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงกลึงผลิตภัณฑ์ทองเหลือง
บริกำร/รับจ้ำงกลึงผลิตภัณฑ์โลหะ
บริกำร/รับจ้ำงกลึงผลิตภัณฑ์สเตนเลส
บริกำร/รับจ้ำงกลึงและกัดเฟืองอะไหล่โลหะ
บริกำร/รับจ้ำงกลึงและเชื่อมโลหะทุกชนิดตำมรูปแบบ
ที่กำหนดมำให้
บริกำร/รับจ้ำงกลึงโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงกลึงเหล็กเส้น
บริกำร/รับจ้ำงกลึงเหล็กหล่อ
บริกำร/รับจ้ำงกัดโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะด้วยกรด
บริกำร/รับจ้ำงแกะตัวหนังสือและเชื่อมตัวโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงขัดเงำเครื่องทองเหลือง
บริกำร/รับจ้ำงขัดเงำเครื่องประดับเงิน
บริกำร/รับจ้ำงขัดเงำเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
บริกำร/รับจ้ำงขัดเงำจิวเวลรี่
บริกำร/รับจ้ำงขัดเงำรูปหล่อทองเหลือง
บริกำร/รับจ้ำงขัดเงำโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ
บริกำร/รับจ้ำงขัดผิวโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ
ด้วยกำรยิงอนุภำค
















บริกำร/รับจ้ำงฟอกสีโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงรมดำเครื่องหมำยรำชกำร
บริกำร/รับจ้ำงรมดำทองเหลือง
บริกำร/รับจ้ำงลงรักปิดทอง
บริกำร/รับจ้ำงลงรักโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ
บริกำร/รับจ้ำงลงแลกเกอร์โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ
บริกำร/รับจ้ำงลงสีเครื่องประดับเงินเทียม
บริกำร/รับจ้ำงล้ำงทอง
บริกำร/รับจ้ำงล้ำงเหล็ก ชุบเหล็ก สกรีนเหล็ก
บริกำร/รับจ้ำงสลักและดุนลำยเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
บริกำร/รับจ้ำงสลักหรือดุนลำยโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ
(ยกเว้น กำรพิมพ์ป้ำยหรือแผ่นโลหะ)
บริกำรยิงทรำยพระเครื่องที่ทำจำกโลหะ
รับพ่นทรำยลงบนชินงำนโลหะ
ร้ำนชุบทอง นำค เงิน

การกลึงกัดไสโลหะ

























บริกำร/รับจ้ำงคว้ำนและเจียเหล็ก
บริกำร/รับจ้ำงเจำะรู ตรำฟท์เกลียว
บริกำร/รับจ้ำงเจำะโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงเจำะเหล็กทั่วไปในงำนทำพิมพ์
บริกำร/รับจ้ำงเจียงำนโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงเจียจำนเบรก
บริกำร/รับจ้ำงเจียระไนเครื่องเงิน
บริกำร/รับจ้ำงเจียระไนเงิน
บริกำร/รับจ้ำงเจียอะไหล่โลหะ
บริกำร/รับจ้ำงเชื่อม กลึง ไสโลหะทุกชนิด
บริกำร/รับจ้ำงเชื่อมเงิน นำค
บริกำร/รับจ้ำงเชื่อมประสำนเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
บริกำร/รับจ้ำงเชื่อมโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงดุนลำย แต่งสำเร็จ ตกแต่ง ชุบ และทำ
ควำมสะอำดเครื่องเงิน
บริกำร/รับจ้ำงดุนลำยขันเงิน
บริกำร/รับจ้ำงดุนลำยเพชรพลอย
บริกำร/รับจ้ำงดุนลำยแหวน
บริกำร/รับจ้ำงตกแต่งเครื่องประดับทอง
บริกำร/รับจ้ำงตกแต่งจิวเวลรี่
บริกำร/รับจ้ำงทำลำยขันเงิน
บริกำร/รับจ้ำงบัดกรีงำนโลหะทุกชนิด
บริกำร/รับจ้ำงบัดกรีอุปกรณ์อะลูมิเนียม
บริกำร/รับจ้ำงไสงำนเหล็ก
บริกำร/รับจ้ำงอบโลหะ
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บริกำร/รับจ้ำงอ๊อก เชื่อม ประกอบงำนโลหะ
และผลิตภัณฑ์โลหะตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
บริกำร/รับจ้ำงอ๊อก เชื่อมงำนเหล็กทุกอย่ำง
บริกำร/รับจ้ำงอ๊อก เชื่อมชินส่วนโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงอ๊อก เชื่อมเหล็กทั่วไป ที่ดำเนินกำรโดย
ได้รับค่ำธรรมเนียมตอบแทน
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ผลิตกรรไกร
ผลิตกรรไกรตัดแต่งขนสัตว์
ผลิตกรรไกรตัดผม
ผลิตกรรไกรตัดเล็บมือและเล็บเท้ำ
ผลิตกรรไกรสำหรับช่ำงตัดเสือ
ผลิตกระบีโ่ ลหะ
ผลิตกริช
ผลิตของมีคมที่ใช้งำนในครัว
ผลิตของมีคมสำหรับใช้บนโต๊ะอำหำร
ผลิตคีมคีบหอยนำงรม
ผลิตเครื่องเปิดกระป๋องชนิดไม่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตช้อนส้อมสเตนเลส
ผลิตช้อนสำหรับใช้บนโต๊ะอำหำร
ที่ทำจำกโลหะไม่มีค่ำ
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ผลิตกลอนทองเหลือง/อะลูมิเนียม
ผลิตกลอนประตู ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตกลอนหน้ำต่ำงอะลูมเิ นียม
ผลิตกลอนหรือลูกบิดประตู
ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตกุญแจคล้องสำยยู
ผลิตกุญแจติดลินชักตู้ โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์
ผลิตกุญแจตู้นริ ภัย
ผลิตกุญแจทองเหลือง
ผลิตกุญแจประตูบ้ำน


















บริกำร/รับจ้ำงอ๊อก เชื่อมอุปกรณ์โลหะทุกชนิด
บริกำร/รับจ้ำงอัดเจำะโลหะ
บริกำร/รับจ้ำงอัดอะลูมเิ นียมอัลลอยด์
บริกำรตัดโลหะ
ผลิตชินส่วนโลหะทั่วไปโดยวิธีกลึงโลหะ
รับจ้ำงเชื่อมท่อแอร์

การผลิตของใช้ชนิดมีคม

ผลิตดำบโลหะ
ผลิตตะไบแต่งเล็บ
ผลิตทัพพี
ผลิตที่ปอกเปลือกผลไม้
ผลิตที่เปิดกระป๋อง ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตใบมีดโกน
ผลิตใบมีดคัตเตอร์
ผลิตใบมีดที่ใช้งำนในครัว
ผลิตปัตตำเลีย่ นตัดผม
ผลิตมีดแกะสลัก
ผลิตมีดแกะสลักผลไม้
ผลิตมีดโกน (ยกเว้น มีดโกนไฟฟ้ำ)
ผลิตมีดคัตเตอร์
ผลิตมีดชำแหละสัตว์











ผลิตมีดตัดเนย
ผลิตมีดพก
ผลิตมีดแล่เนือ
ผลิตมีดเหล็กลำย
ผลิตมีดอรัญญิก
ผลิตมีดอีโต้
ผลิตส้อมที่ใช้บนโต๊ะอำหำรที่ทำจำก
โลหะชุบด้วยโลหะมีค่ำ
ผลิตส้อมที่ใช้บนโต๊ะอำหำรที่ทำจำก
โลหะไม่มีค่ำ
โรงงำนผลิตมีดสำหรับทำอำหำร

การผลิตกุญแจและบานพับ
ผลิตกุญแจมือ
ผลิตกุญแจล็อคยำงอะไหล่รถยนต์
ผลิตกุญแจล็อครถยนต์กันขโมย
ผลิตกุญแจเหล็ก
ผลิตโช้คอัพประตู
ผลิตที่จบั ประตูจำกโลหะแผ่น
ผลิตที่จบั ประตูทองเหลือง
ผลิตบำนพับประตู ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตบำนพับสปริง ที่ทำจำกโลหะ











ผลิตบำนพับเหล็กสำหรับประตู
และหน้ำต่ำง
ผลิตมือจับประตู ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตแม่กุญแจ
ผลิตลูกกุญแจ
ผลิตลูกบิดกุญแจ
ผลิตลูกบิดประตูทองเหลือง
ผลิตอะไหล่กุญแจ
ผลิตอะไหล่ลูกบิด
ผลิตอุปกรณ์ติดตังโลหะที่ใช้กับม่ำน

147

25939





































การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไปอื่นๆ

ทำแบบหล่อแม่พิมพ์โลหะ
ทำแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลำสติก
ทำแม่พมิ พ์ฉีดพลำสติก
ทำแม่พิมพ์ฉีดโฟมกันกระแทก
ทำแม่พิมพ์อัดอิฐบล็อก
ผลิตกบไสไม้
ผลิตกรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตกรรไกรตัดเหล็ก
ผลิตกรรไกรหนีบหมำก
ผลิตเกรียงฉำบปูน
ผลิตขวำน
ผลิตของมีคมที่ใช้ในกำรเกษตร
ผลิตไขควงที่ใช้งำนด้วยมือ
ผลิตครำดชนิดที่ใช้งำนด้วยมือในฟำร์ม
ผลิตครำดเหล็ก
ผลิตค้อนปอนด์
ผลิตค้อนโลหะ
ผลิตค้อนหงอน
ผลิตค้อนหัวกลม
ผลิตค้อนหัวโตหรือตะลุมพุก
ผลิตค้อนหัวแบน
ผลิตคันไถ
ผลิตคำนรถไถ
ผลิตคีมจับ
ผลิตคีมชนิดใช้งำนด้วยมือที่ทำจำกโลหะ
ผลิตคีมหรือเหล็กหนีบอัดรูปตัวซี
(C-clamp)
ผลิตเครื่องขัดรูหรือขยำยรู
ชนิด ใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องเจำะรูที่ใช้กับงำนไม้
ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องเจำะรูที่ใช้กับงำน
โลหะ ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องเจำะรูฝังตะปู
ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องแซะ
ผลิตเครื่องตอกรูที่ใช้กับเครื่องมือกล
ผลิตเครื่องต่อสำยเคเบิล
ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องตัดกระจก ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องตัดที่ใช้ในโรงงำนเหล็ก
ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องเป่ำลมแบบใช้มือ





























ผลิตเครื่องพ่นไฟสำหรับบัดกรี
ผลิตเครื่องมือ อะไหล่สว่ำน เฟือง
ผลิตเครื่องมือกลชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องมือกัดฟันเฟืองโลหะ
ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องมือแกะสลักหรือดุนลำย
ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องมือขุดดิน ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องมือขูดเฟือง
ผลิตเครื่องมืองำนสวน ทีไ่ ม่ได้ใช้กำลัง
จำกเครื่องจักร
ผลิตเครื่องมือตอกรู ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องมือตัดหิน ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องมือทำงกำรเกษตร
ชนิดใช้งำนด้วยมือ (ส้อมพรวน
จอบ ครำด และเสียม)
ผลิตเครื่องมือทำเกลียวนอก
ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องมือที่ใช้กับงำนเครื่อง
เพชรพลอยและรูปพรรณ
ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องมือที่ใช้กับงำนสนำม
และงำนสวน
ผลิตเครื่องมือที่ใช้ในกำรก่ออิฐ
ผลิตเครื่องมือที่ใช้ในงำนต่อหรือ
ซ่อมท่อนำ
ผลิตเครื่องมือมีคมสำหรับงำนไม้ (เช่น
เครื่องเจำะ สว่ำน) ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องมือสำหรับช่ำงไม้ ที่ไม่ได้ใช้
กำลังจำกเครื่องจักร
ผลิตเครื่องมือสำหรับแซะหรือตัก
เช่น พลั่วและเสียม
ผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ก่อสร้ำง
ที่เป็นโลหะ ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องโลหะสำหรับเปียโน
ผลิตเครื่องโลหะสำหรับยำนยนต์
ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องอุปกรณ์กลทีม่ ีด้ำมจับ
ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องอุปกรณ์ตดิ ตังเตำผิง
หรือเตำไฟ
ผลิตเคียว







































ผลิตจอบและใบมีดที่ใช้ใน
งำนอุตสำหกรรม
ผลิตชินส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ผลิตชินส่วนโลหะของเครื่องเทียมลำก
ผลิตชุดข้อต่อเกลียวหรือ
ชุดปลอกเกลียว
ผลิตชุดเครื่องมือแกะสลัก
ผลิตชุดแม่พิมพ์สำหรับกดหรือ
ตอกพิมพ์โลหะ
ผลิตดอกสว่ำน
ผลิตเดือยข้อต่อที่ใช้กับงำนไม้
ผลิตไดคัทแม่แบบปั๊มผลิตกล่อง
ผลิตตะเกียงฟู่บัดกรี
ผลิตตะไบและบุ้ง ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตตัวดึงฝำประกับเพลำ
ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตทีส่ ูบลมแบบใช้มือ
ผลิตแท่งมีดเหล็กกล้ำควำมเร็วสูง
ผลิตแท่งโลหะสำหรับงัด
ผลิตแท่นรองรับโลหะ ที่เป็น
เครื่องมือในกำรก่อสร้ำง
ผลิตบล็อกปั๊มกล่องกระดำษ
ผลิตบล็อกพิมพ์ถุงพลำสติก
ผลิตบล็อกพิมพ์ทอง
ผลิตบล็อกพิมพ์ผำ้
ผลิตบล็อกพิมพ์โลหะ
ผลิตบล็อกพิมพ์เสื่อนำมันพลำสติก
ผลิตบล็อกแม่พิมพ์พระ
ผลิตบล็อกแม่พิมพ์สิ่งพิมพ์
ผลิตบล็อกสกรีนกระดำษสำ
ผลิตบล็อกสกรีนแม่พิมพ์
ผลิตบล็อกเหล็ก
ผลิตบล็อกอะลูมิเนียมเพื่อนำไป
หล่อยำง
ผลิตแบบที่ใช้ในกำรหล่อเหล็ก
ผลิตแบบพิมพ์งำนฉีดพลำสติก
ผลิตแบบพิมพ์ทำอิฐบล็อก
ผลิตแบบพิมพ์พลำสติก
ผลิตแบบพิมพ์แม่พิมพ์พลำสติก
ผลิตแบบพิมพ์หล่อคอนกรีต
ผลิตแบบแม่พิมพ์รองเท้ำ
ผลิตแบบแม่พิมพ์สำหรับอะไหล่รถยนต์
ผลิตแบบหล่อทำงอุตสำหกรรม
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ผลิตแบบหล่อแม่พิมพ์โลหะ
ผลิตแบบหล่อโลหะ
ผลิตใบพัดหน้ำรถไถนำ
ผลิตใบมีดเครื่องกล
ผลิตใบมีดเครื่องจักรอุตสำหกรรม
ผลิตใบมีดตัดหญ้ำ
ผลิตใบมีดตัดหนัง
ผลิตใบมีดไฟฟ้ำ
ผลิตใบเลื่อย
ผลิตใบเลื่อยวงเดือน
ผลิตใบเลื่อยสำยโซ่
ผลิตใบเลื่อยสำยพำนทุกชนิด
ผลิตใบเลื่อยสำหรับตัดโลหะ
ผลิตใบเลื่อยสำหรับตัดหิน
ผลิตใบเลื่อยเหล็ก
ผลิตประแจปำกตำยสำหรับอัด
โดยกำรบังคับด้วยมือ
ผลิตประแจเลื่อน
ผลิตปำกกำจับยึดวัตถุ
ผลิตปำกกำจับหรือคีบวัตถุ
ผลิตพลั่วแซะหญ้ำ
ผลิตพลั่วตักดิน
ผลิตพำยหรือครำดสำหรับเก็บ
กวำดใบไม้ที่สระว่ำยนำ
ผลิตเพลทแม่พมิ พ์โรงพิมพ์
ผลิตฟำนตัดใบเลื่อย
ผลิตเฟรมสกรีนเพื่อพิมพ์ลงบน
หนังสือเสือ
ผลิตมีดกรีดยำงพำรำจำกเหล็ก
ผลิตมีดกล
ผลิตมีดตะขอ
ผลิตมีดตัดยำง
ผลิตมีดตัดรองเท้ำ
ผลิตมีดตัดอ้อย
ผลิตมีดที่ใช้กับเครื่องจักรกล
ผลิตมีดพร้ำ
ผลิตแม่แบบโลหะที่ใช้ในทำง
อุตสำหกรรม
ผลิตแม่แบบสิ่งพิมพ์ ที่ทำจำก
อะลูมิเนียม







































ผลิตแม่พิมพ์กระเบืองเซรำมิก
ผลิตแม่พิมพ์กระเบืองหลังคำเหล็ก
ผลิตแม่พิมพ์ขึนรูปพลำสติก
ผลิตแม่พิมพ์ขึนรูปโลหะ
ผลิตแม่พิมพ์ฉีดผลิตภัณฑ์พลำสติก
ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลำสติก
ผลิตแม่พิมพ์ฉีดโฟมกันกระแทก
ผลิตแม่พิมพ์ชินส่วนรถยนต์
ผลิตแม่พิมพ์ตรำเครื่องหมำย
หน่วยงำนรำชกำร
ผลิตแม่พิมพ์ตดั กระดำษ
ผลิตแม่พิมพ์ตดั เครื่องเงิน
ผลิตแม่พิมพ์ถุงพลำสติก
ผลิตแม่พิมพ์ทำอิฐบล็อก
ผลิตแม่พิมพ์ที่ใช้กับงำนต่ำงๆ เช่น ตัด
โลหะ ขึนรูปพลำสติกหรือโลหะ
ผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึนรูปโลหะ
ผลิตแม่พิมพ์ปั๊มเหล็ก
ผลิตแม่พิมพ์แผงวงจรไฟฟ้ำ
ผลิตแม่พิมพ์แผ่นโลหะ
ผลิตแม่พิมพ์พลำสติก
ผลิตแม่พิมพ์เพลท
ผลิตแม่พิมพ์รองเท้ำพลำสติก
ผลิตแม่พิมพ์รดี อะลูมิเนียม
ผลิตแม่พิมพ์โลหะที่เอำไปฉีดพลำสติก
ผลิตแม่พิมพ์สกรีนเสือ
ผลิตแม่พิมพ์สำหรับดึงเส้นลวดให้ตรง
ผลิตแม่พิมพ์สำหรับผลิตนอตหัวตี
ผลิตแม่พิมพ์หล่อขึนรูป
ผลิตแม่พิมพ์ออฟเซ็ท
ผลิตโมลด์ขึนรูป PVC
ผลิตโมลด์ขึนรูปพีวีซี
ผลิตโมลด์ฉีดพลำสติก
ผลิตลวดสำหรับตกปลำ
ผลิตล้อประตูเหล็กดัด
ผลิตล้อเหล็ก
ผลิตลูกกลิง สำหรับแท่นพิมพ์
ผลิตลูกกลิงในกำรลงหมึก
ผลิตลูกล้อที่ใช้ในทำง
อุตสำหกรรม




































ผลิตลูกล้อที่ติดกับขำเฟอร์นเิ จอร์
เพื่อให้เลื่อนไปมำง่ำย
ผลิตลูกล้อพร้อมอุปกรณ์สำหรับยึด
ทำด้วยโลหะสำมัญ
ผลิตลูกล้อสำหรับงำนอุตสำหกรรม
ผลิตเลื่อยตัดเหล็ก
ผลิตเลื่อยทุกชนิด ที่ใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเลื่อยมือ
ผลิตเลื่อยโลหะสำหรับเลื่อยไม้
ผลิตสว่ำน
ผลิตสว่ำนเจำะไม้
ผลิตสว่ำนเจำะโลหะ
ผลิตสว่ำนเจำะหินชนิดใช้ในเหมืองใต้ดิน
ผลิตสว่ำนมือ
ผลิตสว่ำนและดอกสว่ำนสำหรับ
เครื่องจักร ชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตสว่ำนและมีดสำหรับ
เครื่องกลึงงำนโลหะ
ผลิตสำมง่ำมหรือส้อมที่ใช้ในงำนสวน
ผลิตสิ่ว
ผลิตสิ่วแกะสลัก
ผลิตเสียม
ผลิตไส้ในลูกบิด
ผลิตหมุดตอกรองเท้ำ
ผลิตหลักทองเหลืองหรือเดือย
สำหรับผูกเชือกรองเท้ำ
ผลิตหัวเจีย
ผลิตหัวตัดกลึง
ผลิตเหล็กยึดจับเครื่องมือ
ผลิตอุปกรณ์แกะสลัก
ผลิตอุปกรณ์เครื่องอำนม้ำที่เป็นโลหะ
ผลิตอุปกรณ์จับยึดชินงำน
ผลิตอุปกรณ์ติดตังเครื่องมือกล
ผลิตอุปกรณ์เปิด-ปิดประตู
(ยกเว้น ที่ใช้ไฟฟ้ำ)
รับจ้ำงทำแม่พิมพ์แบบทุกชนิด
รับทำแม่พิมพ์ฉีดพลำสติก
รับทำแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
รับพิมพ์บล็อก PVC
ร้ำนทำแม่พิมพ์สิ่งพิมพ์
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การผลิตถังกลมขนาดใหญ่และภาชนะบรรจุทคี่ ล้ายกันที่ท้าจากโลหะ

ผลิตถังขยะจำกโลหะบำง
ผลิตถังขยะสเตนเลส
ผลิตถังนำ ที่ทำจำกสังกะสี
ผลิตถังนำยำงสเตนเลส
ผลิตถังบรรจุของจำกโลหะบำง
ที่ใช้ขนส่งทำงเรือ ซึ่งมีควำมจุ
ไม่เกิน 300 ลิตร
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ผลิตถังหรือบำร์เรลที่ทำจำกโลหะบำง
ซึ่งมีควำมจุไม่เกิน 300 ลิตร
ผลิตถังไอศกรีม

การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ทีท่ ้าจากโลหะ

ผลิตกระบวยตักนำ
ผลิตกระบอกจำกโลหะบำง
ผลิตกระบอกตั๋วรถเมล์
ผลิตกระป๋องเครื่องดื่ม
ผลิตกระป๋องซุป
ผลิตกระป๋องดีบุก
ผลิตกระป๋องเบียร์
ผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุ
ภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตกระป๋องโลหะสำหรับใส่อำหำร
ผลิตกระป๋องสเปรย์ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตกระป๋องสี ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตกระป๋องเหล็ก
ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียม
ผลิตกระปุกออมสินโลหะ
ผลิตกล่องกระสุน ที่ทำจำกโลหะ
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ผลิตถังเบียร์จำกโลหะบำง
ผลิตถังสเตนเลสที่ทำไอศกรีมแท่ง
ผลิตถังสเตนเลสบรรจุอำหำร
ผลิตถังใส่ข้ำวหมู
ผลิตถังใส่นำแข็งที่ทำจำกโลหะ
ซึ่งมีควำมจุไม่เกิน 300 ลิตร
ผลิตถังใส่นำยำงพำรำ

ผลิตขดลวดตำข่ำย
ผลิตของที่มีลักษณะแบบผ้ำที่ทอจำกลวด
ผลิตข้อต่อสำยลวด
ผลิตเครื่องดักสัตว์และเบ็ดตกปลำ
ที่ทำจำกลวด
ผลิตเครื่องป้องกันแมลง ที่ทำจำกลวด
ผลิตตะแกรงลวด
ผลิตตะแกรงลวดหุม้ พลำสติก
ผลิตตำข่ำยถักจำกลวดเหล็ก
ผลิตตำข่ำยลวดสลิง
ผลิตตำข่ำยเสริมคอนกรีต ที่ทำจำกลวด
ผลิตผลิตภัณฑ์ลวด
ผลิตผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กหรือเหล็กกล้ำ

ผลิตกล่องเครื่องมือเหล็ก
ผลิตกล่องจดหมำยที่ทำจำกโลหะ
ผลิตกล่องที่ทำจำกโลหะ
ผลิตกล่องใส่เงินจำกโลหะ
ผลิตกล่องเหล็กที่ใช้บรรจุสินค้ำ
ผลิตถังรดนำต้นไม้ ที่ทำจำก
อะลูมิเนียม
ผลิตบัวรดนำ ที่ทำจำกสังกะสี
ผลิตปี๊บบรรจุขนมปัง
ผลิตปี๊บบรรจุนำมันก๊ำด
ผลิตปี๊บบรรจุหน่อไม้
ผลิตปี๊บสังกะสี
ผลิตปี๊บใส่ของ
ผลิตฝำกระป๋อง ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตฝำกระปุก ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตฝำขวด ที่ทำจำกโลหะ















ผลิตฝำขวดนำอัดลม ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตฝำจุกจีบ
ผลิตฝำถังนำโลหะ
ผลิตฝำท่อเหล็ก
ผลิตฝำบำตรทองเหลือง
ผลิตฝำปี๊บอัดหน่อไม้
ผลิตฝำโลหะ
ผลิตฝำโอ่งที่ทำจำกโลหะ
ผลิตฝำโอ่งสังกะสี
ผลิตหลอดบีบอะลูมิเนียม
ผลิตหลอดแบบบีบพับได้ (เช่น ใช้
บรรจุยำสีฟันหรือกำว) ที่ทำจำก
โลหะบำง
ผลิตหลอดยำดมทองเหลือง

การผลิตลวด เคเบิล และของที่ท้าจากลวด











ผลิตลวด เคเบิล และของที่ทำจำกลวด
ผลิตลวดเกลียวที่ยังไม่หุ้มฉนวน
ผลิตลวดแขวนกระถำงต้นไม้
ผลิตลวดเคลือบพลำสติกใส่ผ้ำม่ำน
ผลิตลวดเชื่อม
ผลิตลวดเชื่อมทองแดง
ผลิตลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้ำ
ละมุนด้วยอำร์กโดยมีกำ๊ ซปกคลุม
ผลิตลวดเชื่อมไฟฟ้ำ
ผลิตลวดเชื่อมมีสำรพอกหุ้มใช้เชื่อม
พอกผิวเหล็กกล้ำด้วยอำร์ก
ผลิตลวดเชื่อมมีสำรพอกหุ้มใช้
เชื่อมเหล็กกล้ำไร้สนิมด้วยอำร์ก













ผลิตลวดเชื่อมมีสำรพอกหุ้มใช้
เชื่อมเหล็กหล่อด้วยอำร์ก
ผลิตลวดเชื่อมโลหะ
ผลิตลวดตะกั่ว (ยกเว้น ที่ได้จำก
กำรดึง)
ผลิตลวดตะปูยิงไม้
ผลิตลวดตำข่ำย
ผลิตลวดตำข่ำยเคลือบสังกะสี
ผลิตลวดตีเกลียว
ผลิตลวดผูกเสำเข็ม
ผลิตลวดผูกเหล็ก
ผลิตลวดมัดของ
ผลิตลวดมีไส้สำรประสำน

150







ผลิตลวดรัดต้นยำงพำรำ
ผลิตลวดสปริงสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตลวดสลิง
ผลิตลวดสลิงตำมแบบที่ลูกค้ำต้องกำร
ผลิตลวดหนำมเคลือบสังกะสี
ผลิตลวดหนำมที่ทำจำกลวดชุบ






ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง (ยกเว้น
โดยวิธีดึงเย็น/รีดเย็น)
ผลิตลวดเหล็กและเหล็กกล้ำ
ที่ใช้ทำสำยไฟ
ผลิตลวดเหล็กสลักเกลียวและแป้นเหล็ก
ผลิตลวดอำบนำยำ
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ผลิตขดลวดสปริง (ยกเว้น
นำฬิกำแขวนและนำฬิกำข้อมือ)
ผลิตขดลวดสปริง ที่ทำจำกโลหะหนัก
ผลิตเข็มกลัดซ่อนปลำย
ผลิตเข็มกลัดสปริงสำหรับติดรองเท้ำ
ผลิตเข็มโครเชต์ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเข็มซ่อนปลำย
ผลิตเข็มถักนิตติง
ผลิตเข็มเย็บผ้ำ
ผลิตโซ่ (ยกเว้น โซ่ส่งกำลัง)
ผลิตโซ่ร้อยล้อรถยนต์กันลื่น
ผลิตโซ่เหล็กโรงงำน
ผลิตตรวนเหล็ก
ผลิตตะปู
ผลิตตะปูเกลียวหัวผ่ำ
ผลิตตะปูเกลียวหัวหลุมสี่แฉก
ผลิตแป้นเกลียว
ผลิตตะปูเกลียวหัวเหลีย่ ม
ผลิตตะปูเกือกม้ำ
ผลิตตะปูควง ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตตะปูคอนกรีต
ผลิตตะปูยิงไม้
ผลิตตะปูรำง
ผลิตตะปูไร้หัว
ผลิตตะปูโลหะที่มิใช่เหล็ก
ผลิตตะปูโลหะหัวแบน
ผลิตตะปูเหล็ก
ผลิตตะปูเหลีย่ ม
ผลิตทีเ่ สียบมีดที่ทำจำกโลหะ
ผลิตน็อต ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตน็อตทองเหลือง
ผลิตน็อตแรงดันสูงใช้ในรถยนต์
ผลิตน็อตและดอกสว่ำน
ผลิตน็อตสเตนเลส

ผลิตสำยเคเบิลซึ่งไม่ได้หุ้มฉนวน
ที่ทำจำกลวด
ผลิตสำยเคเบิลไฟฟ้ำที่ทำจำก
เหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตสำยเคเบิลเหล็กหรือ
เหล็กกล้ำที่หุ้มฉนวน
ผลิตหลักลวดปลูกต้นไม้

การผลิตโซ่ สปริง สลักเกลียว และตะปูควง






























ผลิตแป้นเกลียวโลหะ
ผลิตแป้นเกลียวหกเหลี่ยม
ผลิตแป้นเหล็ก
ผลิตไม้ถักนิตติง ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตรัวโซ่ชนิดข้อต่อจำกเหล็ก
หรือเหล็กกล้ำ
ผลิตสกรู ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตสกรู ที่ทำจำกสเตนเลส
ผลิตสกรูทองเหลือง
ผลิตสปริง ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตสปริงเกำะแกนล้อหน้ำรถยนต์
ผลิตสปริงขด ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตสปริงขดแบบก้นหอย
ผลิตสปริงขดรับแรงดึงขึนรูปเย็น
ผลิตสปริงขดสำหรับรับนำหนักรถยนต์
ผลิตสปริงขนำดเล็กสำหรับ
ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตสปริงเตียงและชุดสปริง
ผลิตสปริงที่ใช้กับยำนยนต์และ
รถไฟ ที่ทำจำกโลหะหนัก
ผลิตสปริงที่มีควำมเที่ยงตรง (ยกเว้น
นำฬิกำ)
ผลิตสปริงเบำะ
ผลิตสปริงปืน
ผลิตสปริงเฟอร์นิเจอร์ชนิดไม่
สำมำรถถอดออกได้
ผลิตสปริงระบบกันสะเทือนของรถยนต์
ผลิตสปริงและชุดสปริง (ยกเว้น นำฬิกำ)
ผลิตสปริงและชุดสปริงเบำะ
ผลิตสปริงวงแหวน ที่ทำจำกโลหะหนัก
ผลิตสลักเกลียว ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม
ผลิตหมุดเกลียวปล่อยหัวผ่ำ
ผลิตหมุดเกลียวปล่อยหัวหกเหลี่ยม






























ผลิตหมุดเกลียวปล่อยหัวหลุมสี่แฉก
ผลิตหมุดเกลียวยึดไม่มีหัวชนิด
หลุมหกเหลี่ยม
ผลิตหมุดเกลียวหัวกะทะผ่ำ
ผลิตหมุดเกลียวหัวจมนูนผ่ำ
ผลิตหมุดเกลียวหัวจมแบนผ่ำ
ผลิตหมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยม
ผลิตหมุดเกลียวหัวหลุมสี่แฉก
ผลิตหมุดเกลียวเหล็กกล้ำไร้สนิม
ยึดกระดูกหัวหลุมหกเหลี่ยมฐำน
หัวจมรูปทรงกลมเกลียวอสมมำตร
ผลิตหมุดยำ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตหมุดยำเหล็กสำหรับหม้อนำ
และเรือเดินทะเล
ผลิตหมุดยำอะลูมิเนียม
ผลิตหมุดสปริงโลหะ
ผลิตหมุดหรือเดือยโลหะ
ผลิตหัวน็อต ที่ทำจำกเหล็ก
ผลิตแหนบ
ผลิตแหนบซ้อน
ผลิตแหวนทองเหลือง
ผลิตแหวนรอง ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตแหวนรองน็อต
ผลิตแหวนรองแบบฟัน
ผลิตแหวนรองแบบเรียบ
ผลิตแหวนรองแบบสปริง
ผลิตแหวนรัดท่อประปำ
ผลิตแหวนล็อกถ้วยลูกปืน
กะโหลกรถจักรยำน
ผลิตแหวนลิ่ม
ผลิตแหวนสปริง ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตแหวนอัดแหนบโลหะ
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ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์โลหะที่กำจัดโดยวิธีทำงเคมี
ชนิดเคลื่อนย้ำยได้
ผลิตซิงค์ล้ำงจำน ที่ทำจำกสเตนเลส
ผลิตถังชักโครก ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตโถปัสสำวะ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตที่แขวนฝักบัว ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตผลิตภัณฑ์ในห้องนำที่ชุบด้วยโลหะมีค่ำ
ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้ในห้องนำ
ผลิตฝักบัว ที่ทำจำกโลหะไม่มคี ่ำ
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การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ท้าจากโลหะ











ผลิตภำชนะสำหรับพระที่ชุบด้วยโลหะมีค่ำ
ผลิตสุขภัณฑ์ทองเหลือง
ผลิตสุขภัณฑ์สเตนเลส
ผลิตอ่ำงนำโลหะ
ผลิตอ่ำงล้ำงจำนสเตนเลส
ผลิตอ่ำงล้ำงชำม ที่ทำจำกเหล็กกล้ำไร้สนิม
ผลิตอ่ำงล้ำงหน้ำ ที่ทำจำกสเตนเลส
ผลิตอ่ำงอำบนำ ที่ทำจำกอะลูมเิ นียม
ผลิตอ่ำงอำบนำโลหะ
ผลิตอุปกรณ์ติดตังถำวรในห้องนำ ที่ทำจำกโลหะ

การผลิตเครื่องใช้ในครัวที่ท้าจากโลหะ

ผลิตกระชอนลวด
ผลิตกระชอนโลหะ
ผลิตกระทะ ที่ทำจำกโลหะผสมดีบุกและตะกั่ว
ผลิตกล่องข้ำว ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตกำนำชำและหม้อกำแฟ ที่ทำจำกโลหะประดิษฐ์
(ยกเว้น ที่ใช้ไฟฟ้ำ)
ผลิตแก้วนำ ที่ทำจำกดีบุก
ผลิตขันสเตนเลส
ผลิตขันอะลูมเิ นียม
ผลิตคูลเลอร์ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเครื่องครัว ที่ทำจำกโลหะประดิษฐ์
ผลิตเครื่องครัว ที่ทำจำกอะลูมเิ นียม
ผลิตเครื่องครัวสเตนเลส
ผลิตเครื่องใช้ในครัว ที่ทำจำกสเตนเลส
ผลิตเครื่องใช้ในครัวที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเครื่องใช้หรือภำชนะในกำรทำ/ปรุงอำหำร ที่ทำจำก
โลหะเคลือบ
ผลิตเครื่องใช้หรือภำชนะในกำรปรุงอำหำร ที่ทำจำก
โลหะประดิษฐ์
ผลิตเครื่องอุปกรณ์ครัวที่ใช้ในร้ำนกำแฟหรือร้ำนอำหำร
ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตจำน ที่ทำจำกโลหะไม่มีคำ่
ผลิตจำนเปล ที่ทำจำกโลหะเคลือบ
ผลิตชำมโลหะ (ยกเว้นโลหะมีค่ำ)
ผลิตตะแกรงร่อนแป้งสเตนเลส
ผลิตถ้วยขนมจำกฟอยล์
ผลิตถ้วยชำมทองเหลือง




























ผลิตถ้วยชำมสเตนเลส
ผลิตถ้วยชำมสังกะสี
ผลิตถำดขนมหม้อแกง
ผลิตถำดทองเหลือง
ผลิตถำดโลหะ
ผลิตที่กรองนำกะทิ ที่ทำจำกอะลูมิเนียม
ผลิตที่คว่ำจำนสเตนเลส
ผลิตทีต่ ักไอศกรีมจำกโลหะ
ผลิตที่บดมันฝรั่งจำกโลหะ
ผลิตทีเ่ ปิดขวดจำกโลหะ
ผลิตทีล่ วกก๋วยเตี๋ยว
ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องครัวอะลูมเิ นียม
ผลิตแผ่นขัดถู ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตฝอยขัดหม้อ
ผลิตภำชนะบรรจุนม ที่ทำจำกโลหะบำง
ผลิตภำชนะบรรจุอำหำร ที่ทำจำกอะลูมิเนียม
ผลิตภำชนะสำหรับแช่ของให้เย็น (cooler) (ยกเว้น
ที่ทำจำกพลำสติก โฟม)
ผลิตภำชนะใส่อำหำร ที่ทำจำกโลหะประดิษฐ์
ผลิตภำชนะเหล็กกลวง ที่ทำจำกโลหะชุบด้วยโลหะมีค่ำ
ผลิตหม้อ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตหม้อต้มนำ ที่ทำจำกอะลูมิเนียม
ผลิตหม้อต้มนำก๋วยเตีย๋ ว
ผลิตหม้อตุ๋นที่ใช้ในครัวเรือน ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตหม้อสเตนเลสและสังกะสี
ผลิตหม้ออะลูมิเนียม
สำนตะกร้อลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว

152

25993









ผลิตกระดูกงูที่ทำจำกโลหะ
ผลิตกำปั่นโลหะ
ผลิตขำตังสำหรับแขวนตรำประทับ
ผลิตคลิบหนีบกระดำษ
ผลิตตู้เซฟ
ผลิตตู้นิรภัยกันไฟ
ผลิตถำดใส่ปำกกำ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตถำดเอกสำร ที่ทำจำกโลหะ
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การผลิตตู้นิรภัยและเครื่องใช้ส้านักงานที่ท้าจากโลหะ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์)









ผลิตแถบลวดเย็บ
ผลิตทีเ่ ย็บกระดำษ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตที่วำงกระดำษจำกโลหะ
ผลิตประตูนิรภัยจำกโลหะ
ผลิตลวดเย็บกระดำษ
ผลิตลวดเสียบกระดำษ
ผลิตลวดหนีบกระดำษ
ผลิตล็อกเกอร์นริ ภัย









ผลิตลูกแม็ก
ผลิตหีบเก็บของ ที่ทำจำกโลหะทนไฟ
ผลิตหีบนิรภัยโลหะ
ผลิตหีบลมหรือที่สูบลมที่ใช้ในทำง
อุตสำหกรรม
ผลิตหีบโลหะ
ผลิตหีบใส่เอกสำรสิทธิ์ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตอุปกรณ์จับยึดกระดำษสำหรับแฟ้ม

การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ดัดเส้นลวดใส่กระเปำะรองนำยำง
ผลิตกรงไก่ ที่ทำจำกลวด
ผลิตกรงดักหนู ที่ทำจำกลวด
ผลิตกรงนก ที่ทำจำกลวดโลหะ
ผลิตกรงสัตว์ปีกชนิดซี่ลวดเหล็กและ
เหล็กกล้ำ
ผลิตกระดิ่ง ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตกล่องสำหรับส่งของ ที่ทำจำกลวด
ผลิตขวดโลหะสุญญำกำศ
ผลิตขอเกี่ยว ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตของที่ระลึกจำกแผ่นนิคเกิล
ผลิตขำร่ม ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเข็มกำชำด
ผลิตเครื่องหมำยจรำจร ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเครื่องหมำยทำงกำรทหำร
ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเครื่องหมำยรำชกำร ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเชิงเทียนทองเหลือง
ผลิตด้ำมร่ม ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตตะกร้อลวด
ผลิตตะกร้ำ ที่ทำจำกลวดเหล็กหรือ
เหล็กกล้ำ
ผลิตตะกร้ำโลหะที่หมุ้ หรือเคลือบ
ด้วยพลำสติก
ผลิตตะกร้ำใส่เอกสำร ที่ทำจำก
ลวดเหล็ก
ผลิตตะแกรงย่ำง ที่ทำจำกลวด
ผลิตตะแกรงโลหะที่หุ้มหรือเคลือบ
ด้วยพลำสติก
ผลิตตะขอกำงเกง ที่ทำจำกโลหะ






























ผลิตตะขอเกลียวโลหะ
ผลิตตะขอและห่วงโลหะ
ผลิตตะขอโลหะสำหรับประกอบกรงนก
ผลิตตะขอสร้อยสแตนเลส
ผลิตตะขอเหล็ก
ผลิตตะขออวน ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตตัวยึดสำยไฟ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตตัวอักษรสเตนเลส
ผลิตตำไก่ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตถุงฟอยล์
ผลิตถุงฟอยล์อะลูมิเนียม
ผลิตทีม่ ้วนผม ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตทีย่ กนำหนักโลหะสำหรับใช้ใน
กีฬำยกนำหนัก
ผลิตที่หนีบโลหะ
ผลิตบำตรพระ
ผลิตใบจักรทองเหลือง
ผลิตใบจักรหรือใบพัดเรือ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตใบพัดเรือ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตใบพำย ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตใบพำย ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตป้ำยจรำจร ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตป้ำยจรำจรสะท้อนแสงที่ทำจำกโลหะ
ผลิตป้ำยชุบเครื่องหมำยทหำร
ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตป้ำยตัวหนังสือ ที่ทำจำกสเตนเลส
ผลิตป้ำยทองเหลือง
ผลิตป้ำยทะเบียนรถ
ผลิตป้ำยที่อยุ่ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตป้ำยรถมอเตอร์ไซค์





























ผลิตป้ำยโลหะ
ผลิตป้ำยโลหะติดโล่รำงวัล
ผลิตป้ำยอะลูมิเนียม
ผลิตแผ่นป้ำยชื่อ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตแผ่นป้ำยทะเบียนรถ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตแผ่นป้ำยอะลูมิเนียม
ผลิตแม่เหล็กใช้ในอุตสำหกรรม
ผลิตแม่เหล็กตูล้ ำโพง
ผลิตแม่เหล็กถำวร
ผลิตแม่เหล็กที่ติดตุ๊กตำตู้เย็น
ผลิตแม่เหล็กไฟฟ้ำ
ผลิตไม้แขวนเสือ ที่ทำจำกลวดเคลือบ
ผลิตระฆัง ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตโลโก้สเตนเลส
ผลิตสแตนเลสแขวนของโชว์ในร้ำน
ผลิตสมอเรือ
ผลิตห่วงกระเป๋ำที่ทำจำกโลหะ
ผลิตห่วงโลหะ
ผลิตห่วงโลหะชุบสังกะสี (ห่วง
บำสเกตบอล)
ผลิตห่วงสำหรับแขวนหรือยกสิ่งของ
ที่ทำจำกลวด
ผลิตห่วงหรือตะขอ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตหวีโลหะ
ผลิตหัวเข็มขัด ที่ทำจำกทองแดง
ผลิตหัวเข็มขัดและอะไหล่ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเหยือกโลหะสุญญำกำศ
ผลิตเหล็กคั่นหนังสือ
รับทำกรอบพระจำกโลหะไม่มีคำ่
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หมวดย่อย 26

การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
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ผลิตจอภำพแบบ LCD (Liquid
crystal display)
ผลิตส่วนประกอบของหลอดอิเล็กตรอน
ผลิตหลอด Klystron
ผลิตหลอดกล้องถ่ำยโทรทัศน์
ผลิตหลอดแก้วสำหรับหลอดภำพ
ผลิตหลอดโคลต์แคโทด
ผลิตหลอดไคลสตรอน
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การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ














ผลิตคำร์ปำซิเตอร์
ผลิตตัวเก็บประจุแบบอนุกรม
ผลิตตัวเก็บประจุและตัวต้ำนทำนอิเล็กทรอนิกส์




ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ผลิต Printed Circuit Boad (PCB)
ผลิต/ประกอบบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตชินส่วนแผงวงจรโทรทัศน์
ผลิตแผงวงจรที่ใช้เป็นหน่วยควำมจำ (Memory board)
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ประกอบวงจรโทรศัพท์มือถือ
ผลิตเครือข่ำยวงจรเซมิคอนดัคเตอร์
ผลิตชินส่วนตัวนำไฟฟ้ำกึ่งทองแดง
ผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ IC
ผลิตชิป สำหรับส่วนกำรควบคุม
(Micro controller chips)
ผลิตชิป สำหรับหน่วยประมวลผล
(Microprocessors chips)
ผลิตชิปหน่วยควำมจำของ
อุปกรณ์เซมิคอนดัคเตอร์
ผลิตซิลิคอนเวเฟอร์







ผลิตหลอดภำพแสดงผล
ผลิตหลอดแมกนีตรอน
ผลิตหลอดรังสีแคโทด (หลอด CRT)
ผลิตหลอดสุญญำกำศ
ผลิตหลอดอิเล็กตรอน
ผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตตัวเก็บประจุอะลูมเิ นียมอิเล็กโทรลิติกสำหรับงำน
อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตตัวต้ำนทำนที่ใช้ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Resistor)

การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์










การผลิตตัวเก็บประจุและตัวต้านทานอิเล็กทรอนิกส์
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ผลิตหลอดเทอร์มโิ อนิก
ผลิตหลอดโฟโตแคโทรด
ผลิตหลอดโฟโตมัลติพลำยเออร์
ผลิตหลอดโฟโตอิเล็กทริก
ผลิตหลอดภำพเครื่องรับโทรทัศน์
ผลิตหลอดภำพทีวีและมอนิเตอร์
ผลิตหลอดภำพโทรทัศน์
ผลิตหลอดภำพมอนิเตอร์

ผลิตแผงวงจรแผ่นพิมพ์ ที่ไม่มีฉนวนหุ้ม (เช่น แผงวงจร
ที่ไม่มีชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์)
ผลิตแผงวงจรพิมพ์ ชนิดไม่มีอุปกรณ์ห่อหุม้
ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
ผลิตอุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน้าและวงจรรวม









ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของเครื่องปรับ
กระแสไฟฟ้ำ
ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์เวเฟอร์
ผลิตเซลล์สุริยะ
ผลิตโซลำร์เซล
ผลิตไดโอด ที่สถำนะของแข็ง
(เช่น เจอร์เมเนียม ซิลคิ อล)
ผลิตไดโอดเปล่งแสง (LED :
Light emitting diodes)
ผลิตตัว IC











ผลิตตัวไอซีที่ใช้ควบคุม
แรงเคลื่อนไฟฟ้ำ
ผลิตทรำนซิสเตอร์
ผลิตประกอบแผงวรจร
อิเล็กทรอนิกส์ของวิทยุ โทรทัศน์
ผลิตแผงโซลำร์เซล
ผลิตแผงโซลำร์เซลล์
ผลิตแผงโทรศัพท์มือถือ
ผลิตแผงวงจรรวมที่ใช้กับเครื่องควบคุม
แรงดันไฟฟ้ำ (Voltage regulator)
ผลิตแผงวิทยุสื่อสำร
ผลิตแผ่นชิปคอมพิวเตอร์
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ผลิตแผ่นเวเฟอร์ของสำรกึ่งตัวนำ
ผลิตเมนบอร์ด
ผลิตไมโครชิฟคอมพิวเตอร์
ผลิตไมโครโปรเซสเซอร์
ผลิตเลเซอร์ไดโอด
ผลิตวงจรที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
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ผลิตวงจรรวม
ผลิตวงจรรวมขนำดเล็ก
ผลิตวงจรรวมเดี่ยว
ผลิตวงจรรวมแบบโมโนลิทิค
ผลิตวงจรรวมไฮบริด
ผลิตวงจรวิทยุสื่อสำร







ผลิตวำริสเตอร์
ผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับใช้กับแผงวงจรรวม
ผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสง
ผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำและวงจรรวม
ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดัคเตอร์

การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ผลิตกำร์ดวีดิโอ
ผลิตกำร์ดสำหรับควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ผลิตกำร์ดสำหรับใช้กับระบบเน็ตเวิร์คหรือระบบเครือข่ำย
ผลิตกำร์ดสำหรับใช้เชื่อมต่อระหว่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์
กับอุปกรณ์อื่น
ผลิตกำร์ดเสียง
ผลิตขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Solenoids) สำหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตขัวไฟฟ้ำ
ผลิตเข็มอ่ำนเครื่องเล่นจำนเสียง
ผลิตเครื่องปรับกระแสไฟฟ้ำสลับให้เป็นกระแสตรงที่เป็น
เซมิคอนดักเตอร์
ผลิตเครื่องปรับกระแสไฟฟ้ำสลับให้เป็นกระแสตรง
ที่เป็นส่วนประกอบทำงอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตเครื่องเปลี่ยนแสงเป็นกระแสไฟฟ้ำ (electronic eye)
ผลิตเครื่องแปลงกำลัง (ยกเว้น แรงดัน)
ผลิตเครื่องแปลงกำลังไฟฟ้ำสถิตย์ของวงจรรวม
ผลิตเครื่องแปลงกำลังไฟสถิตย์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตเครื่องส่งสัญญำณอินฟำเรดทีไ่ วต่อแสง
ผลิตตัวเก็บรังสีอำทิตย์แบบแผ่นรำบ
ผลิตตัวควบคุมกระแสไฟฟ้ำที่ใช้ทำงอิเล็กทรอนิกส์
(Rheostats)
ผลิตตัวจ่ำยพลังงำน
ผลิตทรำนสดิวเซอร์ (Transducer) (ยกเว้นแบบควำมดัน)
ผลิตเทอร์มสิ เตอร์ (ยกเว้น ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต
ทำงอุตสำหกรรม)
ผลิตไทรริสเตอร์
ผลิตผลึกเพียโซอิเล็กทริก
ผลิตผลึกแร่ในกำรบังคับให้กระแสไฟฟ้ำเดินไปทำงเดียว
(Piezoelectric crystals)
ผลิตผลึกหินควอทซ์ ที่เป็นเครื่องใช้ทำงอิเล็กทรอนิกส์





























ผลิตแผ่นผนังไฟฟ้ำ
ผลิตฟิลคอยล์
ผลิตฟิลเตอร์ ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตโฟโตวอลตำอิกเซล
ผลิตโมเด็มคอมพิวเตอร์ชนิดติดตังภำยใน/ภำยนอก
ผลิตโมเด็มสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ผลิตไมโครแอสเซมบลีที่ใช้ทำงอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตแรม (RAMS)
ผลิตลวดและเคเบิลชนิดหุ้มฉนวน สำหรับเครื่องบอกสัญญำณ
ผลิตสำยขัวไฟฟ้ำที่ใช้กับอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์
ผลิตสำยไฟสำหรับคอมพิวเตอร์
ผลิตสำยสัญญำณเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
ผลิตสำยสัญญำณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
ผลิตสำยสัญญำณเชื่อมต่อจอคอมพิวเตอร์
ผลิตสำยสัญญำณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
ผลิตเส้นลวดแสตนเลสพันเกลียวในคอมพิวเตอร์และแฟกซ์
ผลิตอุปกรณ์เก็บพลังงำนโดยกำรสะสมประจุไฟฟ้ำ
(Power capacitors)
ผลิตอุปกรณ์แขนจับหัวอ่ำนข้อมูลคอมพิวเตอร์
ผลิตอุปกรณ์จ่ำยพลังงำน (Power supplies)
ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรบังคับให้กระแสไฟฟ้ำเดินไปทำง
เดียว (Piezoelectric devices)
ผลิตอุปกรณ์เพียโซอิเล็กทริก
ผลิตอุปกรณ์โฟโตวอลตำอิก (Photovaltaic)
ผลิตอุปกรณ์เมทอล ออกไดซ์ ซิลคิ อน (MOS)
ผลิตอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับเครื่องมือสื่อสำร
ผลิตอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ที่ใช้แสงเป็นสัญญำณ
(optoelectronic)
พันคอยด์และโซลินอยด์ (ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้ำ)
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ผลิต/รับประกอบคอมพิวเตอร์
ผลิตคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
ผลิตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
ผลิตคอมพิวเตอร์แบบมือถือ
ผลิตคอมพิวเตอร์แบบไฮบริดจ์
ผลิตคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
ผลิตคอมพิวเตอร์ระบบดิจิทัล






การผลิต/ประกอบคอมพิวเตอร์
ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดที่
เป็นแบบกระเป๋ำหิว (Laptop)
ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
เวิร์กสเตชั่น
ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
แอนะล็อก
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ผลิตเครื่องอ่ำน DVD ที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
ผลิตหน่วยจัดเก็บข้อมูลด้วยเทปทีเ่ ป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์
ผลิตหน่วยจัดเก็บข้อมูลได้ทังแม่เหล็กและแสงสำหรับ
คอมพิวเตอร์
ผลิตหัวอ่ำน CD-ROM









ประกอบ Keyboard Computer
ประกอบติดตังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลิตคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์
ผลิตเครื่อง overhead ที่เป็น
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
ผลิตเครื่องฉำยข้ำมศีรษะทีเ่ ป็น
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
ผลิตเครื่องพิมพ์งำนคอมพิวเตอร์
ผลิตเครื่องอ่ำนบำร์โค้ด
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ผลิตเครื่องตอบรับทำงโทรศัพท์
ผลิตเครื่องโทรสำร (FAX)




ผลิตอุปกรณ์เก็บข้อมูลแถบแม่เหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์
ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเข้ำถึงโดยตรง
ผลิตอุปกรณ์อ่ำนข้อมูลจำกฟล๊อปปี้ดิสก์
ผลิตอุปกรณ์อ่ำนข้อมูลจำกออฟติคเคิลดิสก์
ผลิตอุปกรณ์อ่ำนข้อมูลจำกฮำร์ดดิสก์
ผลิตอุปกรณ์อ่ำนข้อมูลซีด-ี รอม (CD-ROM)

การผลิตจอคอมพิวเตอร์

ผลิตเครื่องฉำยภำพที่ใช้กับระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
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ผลิตเครื่องบริกำรถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM)
ผลิตเทอร์มินอลสำหรับเครื่อง
ชำระเงิน ณ จุดขำย (POS)
ผลิตมินิคอมพิวเตอร์
ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์

การผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
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ผลิตจอคอมพิวเตอร์

การผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
ผลิตเครื่องอ่ำนสมำร์ทกำร์ด
ผลิตเครื่องอ่ำนออฟติคเคิล
ผลิตจอยส์สติก
ผลิตเทเลพรินเตอร์
ผลิตแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
ผลิตพล็อตเตอร์
ผลิตเม้ำส์
ผลิตสแกนเนอร์
ผลิตหมวกฉำยภำพเสมือนจริง







ผลิตอุปกรณ์ input/output
คอมพิวเตอร์
ผลิตอุปกรณ์แปลงข้อมูลจำกสื่อ
หนึ่งไปยังอีกสื่อหนึ่งซึ่งเป็น
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
ผลิตอุปกรณ์รับข้อมูลและ
แสดงผลข้อมูลคอมพิวเตอร์
ผลิตอุปกรณ์สำหรับชี (Pointer)

การผลิตโทรศัพท์และโทรสารแบบใช้สาย



ผลิตโครงโทรศัพท์แบบใช้สำยที่
ทำจำกพลำสติก
ผลิตโทรศัพท์แบบใช้สำย




ผลิตโทรศัพท์แบบหยอดเหรียญ
ผลิตโทรศัพท์แบบไร้สำย
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ผลิต/ประกอบวิทยุสื่อสำร
ผลิตเครื่องอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่
ผลิตโครงโทรศัพท์มือถือที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตโครงโทรศัพท์มือถือที่ทำจำกวัสดุทุกชนิด
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ผลิตโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์เคลือ่ นที่
ผลิตเพจเจอร์
ผลิตวิทยุติดตำมตัว

การผลิตอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการรับ/ส่งสัญญาณทางวิทยุและโทรทัศน์

ประกอบสำยอำกำศวิทยุสื่อสำร
ผลิตกล้องถ่ำยโทรทัศน์
ผลิตเครื่องถ่ำยทอดสัญญำณโทรทัศน์
ผลิตเครื่องรับสัญญำณวิทยุและโทรทัศน์
ผลิตเครื่องส่งสัญญำณวิทยุและโทรทัศน์
ผลิตเครื่องอุปกรณ์รับและส่งสัญญำณสำหรับโทรทัศน์วงจรปิด
ผลิตจำนดำวเทียมรับสัญญำณโทรทัศน์
ผลิตแผงรับสัญญำณโทรทัศน์
ผลิตสำยอำกำศ สำหรับกำรติดต่อสื่อสำร
ผลิตสำยอำกำศรับและส่งสัญญำณโทรทัศน์
ผลิตสำยอำกำศรับและส่งสัญญำณวิทยุ
ผลิตเสำวิทยุสื่อสำรทำวเวอร์
ผลิตเสำสื่อสำรส่งสัญญำณโทรทัศน์
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การผลิตอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย













ผลิตเสำอำกำศดำวเทียม
ผลิตเสำอำกำศโทรทัศน์
ผลิตเสำอำกำศรถยนต์
ผลิตอุปกรณ์กระจำยเสียงทำงวิทยุ
ผลิตอุปกรณ์เครื่องขยำยสัญญำณ (เช่น กำลัง RF, IF)
ผลิตอุปกรณ์ติดต่อสื่อสำรของวิทยุ สำหรับใช้ในกำร
เดินเรือทะเล
ผลิตอุปกรณ์ติดต่อสื่อสำรวิทยุทำงอำกำศ
ผลิตอุปกรณ์แพร่ภำพกระจำยเสียงทำงวิทยุและโทรทัศน์
ผลิตอุปกรณ์แพร่ภำพและกระจำยเสียงทำงโทรทัศน์
ผลิตอุปกรณ์รับและส่งสัญญำณโทรทัศน์ทำงเคเบิล
ผลิตอุปกรณ์วิทยุกระจำยเสียงทำงอำกำศ

การผลิตอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ

ผลิต/ประกอบตูส้ ัญญำณโทรศัพท์
ผลิตเครื่องถอดรหัสโทรเลข
ผลิตเครื่องบันทึกสัญญำณมอร์ส
ผลิตเครื่องแปลงสัญญำณโทรศัพท์
ผลิตเครื่องอุปกรณ์ส่งสัญญำณโทรเลข
ผลิตชุดอุปกรณ์และสำยสัญญำณโทรศัพท์
ผลิตตู้สำขำโทรศัพท์
ผลิตแถบคลื่นควำมถี่วิทยุ สำหรับใช้สื่อสำรในท้องถิ่น
ผลิตโมเด็มชนิดใช้ในเครื่องเล่น MP3 (iTouch)
ผลิตโมเด็มชนิดใช้ในโทรศัพท์มือถือ (GPRS และ UMTS)
ผลิตโมเด็มที่เป็นเครื่องอุปกรณ์นำสัญญำณ
ผลิตระบบสัญญำณกันขโมย ที่แจ้งสัญญำณไปยังสถำนีควบคุม
ผลิตระบบสัญญำณกันเพลิงไหม้ ที่แจ้งสัญญำณไผยังสถำนี
ควบคุม
ผลิตระบบสัญญำณเตือนภัย
ผลิตระบบอินเตอร์คอมและอุปกรณ์
ผลิตรีโมทคอนโทรล
ผลิตรูตเตอร์ขยำยสัญญำนทีวี
ผลิตเสำส่งสัญญำณโทรคมนำคม
ผลิตเสำอำกำศรับสัญญำณโทรศัพท์
















ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสำรทำงโทรศัพท์ ชนิดส่ง
สัญญำณทำงไกลได้หลำยสัญญำณพร้อมกัน (Multiplex)
ผลิตอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญำณไมโครเวฟ
ผลิตอุปกรณ์ติดต่อสื่อสำรด้ำนข้อมูล (บริดจ์ เกตเวย์ และ
เรำเตอร์)
ผลิตอุปกรณ์ติดต่อสื่อสำรโดยใช้ระบบไมโครเวฟ
ผลิตอุปกรณ์ระบบสำขำโทรศัพท์ PBX (Private Branch
Exchange)
ผลิตอุปกรณ์รีโมต (เช่น รีโมตของประตูโรงรถ โทรทัศน์)
ผลิตอุปกรณ์วิทยุกระจำยเสียงบนภำคพืนดิน
ผลิตอุปกรณ์สลับสำยโทรศัพท์
ผลิตอุปกรณ์สัญญำณกันขโมยหรือแจ้งอัคคีภัยที่ส่ง
สัญญำณไปยังสถำนีควบคุม
ผลิตอุปกรณ์สับเปลี่ยน (switching) สำหรับโทรศัพท์
ผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรของสถำนีภำคพืนดิน
ผลิตอุปกรณ์สื่อสำรเครื่องข่ำยระบบ LAN
ผลิตอุปกรณ์สื่อสำรระบบ WAN (เช่น บริดจ์ เรำเตอร์
และเกตเวย์)
ผลิตอุปกรณ์สื่อสำรสถำนีภำคพืนดิน
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ผลิต/ประกอบโทรทัศน์
ผลิตเครื่องฉำยภำพโทรทัศน์

26402



















ผลิต/ประกอบวิทยุ
ผลิตกล้องถ่ำยวีดิโอ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตกล้องวีดิโอที่บันทึกภำพและ
เสียงสำมำรถพกพำได้
ผลิตเครื่องฉำยวีดิโอ
ผลิตเครื่องบันทึกแถบแม่เหล็ก
ผลิตเครื่องบันทึกเทปวีดโิ อ
ผลิตเครื่องบันทึกภำพ

ผลิต/ประกอบลำโพงรถยนต์
ผลิต/ประกอบลำโพงวิทยุ
ผลิตเครื่องขยำยเสียง
ผลิตเครื่องเสียง
ผลิตเครื่องเสียงติดรถยนต์
ผลิตเครื่องอุปกรณ์สเตอริโอ
ผลิตชินส่วนประกอบลำโพง
ผลิตดอกลำโพงเครื่องขยำยเสียง

26409



ผลิต/ประกอบตู้เพลง
ผลิตเกมเพลย์สเตย์ชั่น

26511







ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์
ผลิตโครงหรือกรอบโทรทัศน์ที่ทำจำกพลำสติก

การผลิตเครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่น บันทึก และท้าส้าเนาเสียงและภาพ

26403


การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์

ผลิตเครื่องบันทึกเสียง
ผลิตเครื่องรับวิทยุ
ผลิตเครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่น
บันทึก และทำสำเนำเสียงและภำพ
ผลิตเครื่องเล่น CD
ผลิตเครื่องเล่น DVD
ผลิตเครื่องเล่น MP3
ผลิตเครื่องเล่น MP4
















ผลิตเครื่องเล่นคอมเพคดิสก์
ผลิตเครื่องเล่นเทปและบันทึกเทป
ผลิตเครื่องเล่นและบันทึกแผ่นเสียง
ผลิตชุดโฮมเธียเตอร์
ผลิตวิทยุเทปติดรถยนต์
ผลิตวีดิโอ

การผลิตไมโครโฟน ล้าโพง และเครื่องขยายเสียง









ผลิตเพำเวอร์แอมป์
ผลิตเฟรมลำโพง
ผลิตไมโครโฟน
ผลิตระบบสเตอริโอชนิดเคลื่อนย้ำยได้
ผลิตหูฟังชนิดครอบหัว
ผลิตหูฟังชนิดเสียบหู
ผลิตหูฟังสำหรับวิทยุ
ผลิตอะไหล่เครื่องเสียง








ผลิตอะไหล่ลำโพง
ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับลำโพง
(ยกเว้นตู้ลำโพง)
ผลิตอุปกรณ์เครื่องเสียงแต่งรถยนต์
ผลิตแอมเครื่องเสียง
ผลิตแอมป์วิทยุ
ผลิตเฮดเกียร์สำหรับติดต่อสื่อสำร
ทำงโทรศัพท์

การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน



ผลิตเครื่องเล่นคำรำโอเกะ
ผลิตเครื่องเล่นวีดิโอเกม




ผลิตตู้คำรำโอเกะ
ผลิตวีดิโอมอนิเตอร์

การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การน้าร่อง และการควบคุม (ยกเว้นที่ใช้ในทาง
อุตสาหกรรม)

ประกอบมิเตอร์นำประปำ
ผลิตกล้องจุลทรรศน์โปรตอน
ผลิตกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ผลิตกล่องดิเคท (เช่น ควำมจุไฟฟ้ำ ตัวเหนี่ยวนำ
ตัวต้ำนทำนไฟฟ้ำ)
ผลิตกล้องตรวจสภำพอำกำศ
ผลิตเข็มทิศแม่เหล็กที่เคลื่อนย้ำยได้








ผลิตเข็มทิศระบบแม่เหล็ก
ผลิตเข็มทิศระบบลูกข่ำง
ผลิตคัลเลอร์ริมิเตอร์
ผลิตคัลเลอร์ริมิเตอร์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่อง RMI (Radio magnetic instrumentation)
(ยกเว้น ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์)
ผลิตเครื่องกวน ชนิดที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร
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ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำแบบใช้แม่เหล็ก
ผลิตเครื่องกำเนิดสัญญำณ
ผลิตเครื่องแกลแวนอมิเตอร์
ผลิตเครื่องเขย่ำ ชนิดที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องควบคุมกระแสลม
ผลิตเครื่องควบคุมกำรเตือนอัตโนมัติในอำคำร
ผลิตเครื่องควบคุมกำรผสมนำมันกับของเหลว
ผลิตเครื่องควบคุมระบบควำมเย็น
ผลิตเครื่องควบคุมระบบควำมร้อน
ผลิตเครื่องควบคุมอุณหภูมิของเตำอบ ชนิดที่ไม่ได้ใช้เพื่อ
กำรอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
ผลิตเครื่องโครมำโตกรำฟ ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องจดบันทึกกำรใช้งำนประตูหมุนหรือคอกหมุนทำงเข้ำ
ผลิตเครื่องจักรวัดควำมสมดุลย์
ผลิตเครื่องจับเท็จ
ผลิตเครื่องจับเวลำชนิดอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตเครื่องชั่งชนิดใช้ในงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
ผลิตเครื่องชั่งชนิดใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องชั่งที่มีควำมไว
ผลิตเครื่องชั่งสำรเคมี
ผลิตเครื่องชีวัดทิศทำงลม
ผลิตเครื่องชีวัดที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องเซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมิ สำหรับขดลวดในมอเตอร์
ผลิตเครื่องดิฟแฟรกชั่น
ผลิตเครื่องตรวจจับเรดำร์
ผลิตเครื่องตรวจรังสี (โดยเฉพำะกัมมันตภำพรังสี)
ผลิตเครื่องตรวจสอบแร่ (โลหะ)
ผลิตเครื่องตรวจสอบสำยเคเบิล
ผลิตเครื่องตรวจหำแร่ด้วยไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องตรวจหำสัตว์นำ (เช่น ระบบโซนำร์ (sonar))
ผลิตเครื่องถ่ำยเทควำมดัน
ผลิตเครื่องทดสอบควำมคงทนของสิ่งทอ
ผลิตเครื่องทดสอบไดโอด (Diode)
ผลิตเครื่องทดสอบทรำนซิสเตอร์ (Transistor)
ผลิตเครื่องทดสอบวงจรไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องทดสอบวงจรรวม
ผลิตเครื่องทำแสงโพลำไรซ์
ผลิตเครื่องทำให้เป็นเม็ดเล็กๆ (Granulators) สำหรับใช้
ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องเทียบแสง
ผลิตเครื่องนับชนิดขับเคลื่อนด้วยกำรหมุน
ผลิตเครื่องนับเชิงเส้น
ผลิตเครื่องนับแถบแม่เหล็ก
ผลิตเครื่องนับผลผลิต







































ผลิตเครื่องนับรอบ
ผลิตเครื่องนำร่องกำรบินอัตโนมัติ
ผลิตเครื่องบังคับกำรถ่ำยเทอำกำศในเตำอบ
ผลิตเครื่องบังคับปริมำณไฟฟ้ำให้สม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ
ผลิตเครื่องบันทึกกำรนับเชิงเส้นตรง
ผลิตเครื่องบันทึกกำรบิน (เช่น กล่องดำ)
ผลิตเครื่องบันทึกควำมกดอำกำศ
ผลิตเครื่องปรับแรงดันในนำมันที่ใช้กับยำนพำหนะ
ผลิตเครื่องเพำะเชือ ชนิดใช้ในงำนปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องโฟโต้แกรมเมทริคอล (Photogrammetrical)
ผลิตเครื่องมือกวำดทุ่นระเบิด (Sweep generator)
ผลิตเครื่องมือควบคุมกำรติดไฟของเตำหลอมและเตำแก๊ส
ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องมือควบคุมกำรทำนำแข็ง
ผลิตเครื่องมือควบคุมกำรเปิดปิดพลังงำน
ผลิตเครื่องมือควบคุมกำรไหลเวียนของอำกำศ
(ยกเว้น วำล์ว) ชนิดที่ใช้กับเครื่องปรับอำกำศและตู้แช่
ผลิตเครื่องมือควบคุมควำมชืนสำหรับใช้กับ
เครื่องปรับอำกำศ (ยกเว้น ชนิดทีใ่ ช้ในกระบวนกำรผลิต
ทำงอุตสำหกรรม)
ผลิตเครื่องมือควบคุมควำมดัน สำหรับใช้กับระบบ
เครื่องปรับอำกำศ
ผลิตเครื่องมือควบคุมควำมดันแบบสถิต
ผลิตเครื่องมือควบคุมควำมดันและอุณหภูมิของของเหลว
ให้อยู่ในระดับที่กำหนด
ผลิตเครื่องมือควบคุมควำมดันไอนำ
ผลิตเครื่องมือควบคุมจังหวะเวลำและกำรหมุนรอบ
ผลิตเครื่องมือควบคุมระดับของของเหลว
ผลิตเครื่องมือคำนวณระดับอุณหภูมิและควำมกดดัน
ผลิตเครื่องมือชีวัดระดับควำมดันและภำวะสุญญำกำศ
ของเครื่องยนต์อำกำศยำน
ผลิตเครื่องมือซินโครสโคป (Synchroscope)
ผลิตเครื่องมือด้ำนธรณีฟิสิกส์
ผลิตเครื่องมือตรวจจับควำมร้อน
ผลิตเครื่องมือตรวจรังสีเอ็กซเรย์
ผลิตเครื่องมือตรวจวัดอิออนชนิดใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องมือตรวจสอบกำรควบคุมระบบไฮดรอลิกของ
อำกำศยำน
ผลิตเครื่องมือตรวจสอบกำรสึกหรอ
ผลิตเครื่องมือตรวจสอบโลหะ
ผลิตเครื่องมือตรวจแสงเลเซอร์
ผลิตเครื่องมือตรวจหำก๊ำซรั่ว
ผลิตเครื่องมือตรวจหำกำรสั่นสะเทือนที่เกิดจำก
แผ่นดินไหว (Seismoscopes)
ผลิตเครื่องมือตรวจอิเล็กตรอน
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ผลิตเครื่องมือตรวจอิออน
ผลิตเครื่องมือตัดเนือเยื่อ (Microtomes)
ผลิตเครื่องมือติดกล้องที่ใช้ในกำรรังวัดปักเขตที่ดิน
ผลิตเครื่องมือติดล้อรถยนต์ สำหรับใช้ในกำรวัดระยะทำง
(Odometers)
ผลิตเครื่องมือเตรียมตัวอย่ำงเพื่อกำรวิเครำะห์ ชนิดที่ใช้
ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องมือทดสอบกำรติดไฟ
ผลิตเครื่องมือทดสอบกำรรั่วซึมของนำ
ผลิตเครื่องมือทดสอบควันรถยนต์
ผลิตเครื่องมือทดสอบควำมจุไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องมือทดสอบควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทำงไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องมือทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำกระแสสลับและ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำไดนำโม
ผลิตเครื่องมือทดสอบตัวเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่ชนิดใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องมือทดสอบวงจรรวมทำงตรรกวิทยำ
ผลิตเครื่องมือทดสอบสำหรับใช้กบั อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องมือที่ใช้ในกำรสำรวจ
ผลิตเครื่องมือที่ทำให้เกิดกำรสั่น (Oscillators)
(เช่น เครื่องมือที่เกี่ยวกับควำมถี่เสียง)
ผลิตเครื่องมือที่ทำให้เกิดเสียงกังวำน ชนิดใช้ใน
ห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องมือที่ทำให้ควำมถีเ่ สียงเกิดกำรสั่น
ผลิตเครื่องมือที่ทำให้มีกำรสั่นของคลื่นควำมถี่วิทยุ
(Radio frequency oscillators)
ผลิตเครื่องมือนำควำมร้อน
ผลิตเครื่องมือในกำรบิน
ผลิตเครื่องมือในกำรวิเครำะห์สำรเคมีอัตโนมัติ
ชนิดที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องมือบันทึกกำรสั่นสะเทือนที่เกิดจำกแผ่นดินไหว
(Seismographs)
ผลิตเครื่องมือปรับเปลี่ยนควำมดัน
ผลิตเครื่องมือเพื่อใช้เปรียบเทียบเชิงทัศนศำสตร์
ผลิตเครื่องมือโพลำริสโกป (Polariscopes)
ผลิตเครื่องมือไฟฟ้ำสำหรับใช้วัดพลังงำน
ผลิตเครื่องมือรับ ส่ง และแสดงสัญญำณเส้นทำงกำรเดินเรือ
ผลิตเครื่องมือรับ ส่ง และแสดงสัญญำณเส้นทำงกำรบิน
ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในกำรกลั่น ชนิดใช้
ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องมือวัดกำรสั่นสะเทือนที่เกิดจำกแผ่นดินไหว
(Seismometers)

































ผลิตเครื่องมือวัดกำรหมุนของไดนำโม รอบ/นำที
(Tachometer generators)
ผลิตเครื่องมือวัดกำรหมุนรอบ/นำที (Tachometer)
ผลิตเครื่องมือวัดกำรไหลของของเหลว
ผลิตเครื่องมือวัดของช่ำงเครื่อง (ยกเว้น เครื่องมือที่ใช้
ในทำงทัศนศำสตร์)
ผลิตเครื่องมือวัดควำมเข้มและควำมหนำแน่นของ
สนำมแม่เหล็ก
ผลิตเครื่องมือวัดควำมชืน-ควำมร้อนในอำกำศโดยกำร
บันทึกเป็นกรำฟ
ผลิตเครื่องมือวัดควำมชืนในอำกำศ (ยกเว้น ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม)
ผลิตเครื่องมือวัดควำมชืนสัมพัทธ์ (Hygrometer)
ผลิตเครื่องมือวัดควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (Ohmmeters)
ผลิตเครื่องมือวัดควำมถ่วงจำเพำะของของเหลว (ยกเว้น
ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม)
ผลิตเครื่องมือวัดควำมถี่วิทยุ
ผลิตเครื่องมือวัดควำมเร็วในกำรหมุนรอบ/นำทีของ
ยำนพำหนะ
ผลิตเครื่องมือวัดควำมสูง สำหรับกำรบิน
ผลิตเครื่องมือวัดควำมหนำแน่นเชือเพลิงสำหรับใช้กับ
เครื่องยนต์อำกำศยำน
ผลิตเครื่องมือวัดควำมหนืด (Viscosimeters) (ยกเว้น
ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม)
ผลิตเครื่องมือวัดค่ำควำมเพียน
ผลิตเครื่องมือวัดทีม่ ีควำมเที่ยงตรง แม่นยำ
ผลิตเครื่องมือวัดปริมำณควำมร้อน (Calorimeter)
ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องมือวัดปริมำณไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องมือวัดไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตเครื่องมือวัดมุมของกำรโจมตี
ผลิตเครื่องมือวัดระดับควำมเข้มของแสง (ยกเว้น
เครื่องวัดระดับแสงในกำรถ่ำยภำพ)
ผลิตเครื่องมือวัดระดับรังสี
ผลิตเครื่องมือวัดและบันทึกควำมสำมำรถในกำรฟัง
(ยกเว้น เครื่องมือทำงกำรแพทย์)
ผลิตเครื่องมือวัดเวลำ (Chronoscope)
ผลิตเครื่องมือวัดสเปกตรัม (Spectrometers)
ผลิตเครื่องมือวัดส่วนผสมของเชือเพลิงสำหรับใช้กับ
เครื่องยนต์อำกำศยำน
ผลิตเครื่องมือวัดแสงสำหรับใช้ในกำรถ่ำยภำพ
ผลิตเครื่องมือวัดอัตรำควำมเร็วของลม (Anemometers)
ผลิตเครื่องมือวิเครำะห์กรดอะมิโน ชนิดที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องมือวิเครำะห์ก๊ำซ ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติกำร
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ผลิตเครื่องมือวิเครำะห์ควำมชืน ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องมือวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิ
ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องมือวิเครำะห์ควำมหนำแน่นของควำมร้อน
(Thermograuimetric)
ผลิตเครื่องมือวิเครำะห์ประจุไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องมือวิเครำะห์ปริมำณแสงหรือรังสีต่ำงๆ โดยใช้
กำรกระตุ้นด้วยไฟฟ้ำ (Photonexcitation analyzers)
ผลิตเครื่องมือวิเครำะห์พืนที่ผิว
ผลิตเครื่องมือวิเครำะห์ระบบเครือข่ำยไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องมือวิเครำะห์สำหรับทดสอบคุณสมบัติทำงไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องมือวิเครำะห์อุณหภูมิ ชนิดที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องมือวินิจฉัยสเปกตรัม
ผลิตเครื่องมือสำหรับควบคุมอุปกรณ์
ผลิตเครื่องมือสำหรับใช้กับระบบเชือเพลิงอำกำศยำน
ผลิตเครื่องมือสำหรับใช้วิเครำะห์แยกธำตุ
ผลิตเครื่องมือสำหรับวิเครำะห์เครือ่ งยนต์ชนิดสันดำป
ภำยใน (เช่น เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทำงไฟฟ้ำ)
ผลิตเครื่องมือสำหรับหำตำแหน่งวัตถุใต้นำ โดยกำร
ส่งคลื่นเสียงและรับเสียงสะท้อน
ผลิตเครื่องมือแสดงระยะกำรเคลือ่ นไหวของสัตว์
ผลิตเครื่องมืออัตโนมัติ สำหรับควบคุมกำรเผำไหม้ก๊ำซ
(ยกเว้น วำล์ว)
ผลิตเครื่องมืออัตโนมัติ สำหรับควบคุมระบบกำร
หมุนเวียนของเหลว
ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์แอร์แฟรม
ผลิตเครื่องรวมเชือเพลิง สำหรับเครื่องยนต์อำกำศยำน
ผลิตเครื่องเรดำร์
ผลิตเครื่องลดขนำดของอนุภำค ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องลอกลำย
ผลิตเครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องวัดกำรแผ่รังสี
ผลิตเครื่องวัดกำรไหล
ผลิตเครื่องวัดควำมกดของอำกำศ
ผลิตเครื่องวัดควำมเข้มข้นของสนำมแม่เหล็ก (Magneto
meters)
ผลิตเครื่องวัดควำมต้องกำรกระแสไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องวัดควำมทึบแสง ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องวัดควำมฝืดของไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องวัดควำมเร็วที่ใช้กับยำนพำหนะ
ผลิตเครื่องวัดควำมลึกของนำ
ผลิตเครื่องวัดควำมไวแสง (Sensitometers) สำหรับใช้ใน
กำรถ่ำยภำพ
ผลิตเครื่องวัดที่ใช้กับยำนพำหนะ
ผลิตเครื่องวัดปริมำณกำรใช้ก๊ำซ









































ผลิตเครื่องวัดปริมำณกำรไหลของกระแสไฟฟ้ำ (แอมแปร์)
ใน 1 ชั่วโมง
ผลิตเครื่องวัดปริมำณควำมจุก๊ำซ
ผลิตเครื่องวัดมุม
ผลิตเครื่องวัดรอบ
ผลิตเครื่องวัดระดับนำมันที่ใช้กันยำนพำหนะ
ผลิตเครื่องวัดระยะทำงเดิน (Pedometers)
ผลิตเครื่องวัดระยะทำงเป็นมุมของดวงดำวในท้องฟ้ำเพื่อ
หำเส้นรุ้งและเส้นแวง (Sextants)
ผลิตเครื่องวัดระยะสำหรับใช้ในกำรถ่ำยภำพ
ผลิตเครื่องวัดรังสีของแสงและปฏิกิริยำเคมีของแสง
(Actino meters) ชนิดที่ใช้ในงำนอุตุนิยมวิทยำ
ผลิตเครื่องวัดรังสีนิวเคลียร์
ผลิตเครื่องวัดรังสีแสงอำทิตย์
ผลิตเครื่องวัดแรงดัน ชนิดที่ใช้กับเครื่องยนต์อำกำศยำน
ผลิตเครื่องวัดแรงดันนำมันของยำนพำหนะ
ผลิตเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ำ (ยกเว้น ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม)
ผลิตเครื่องวัดแรงตึงผิว
ผลิตเครื่องวัดอัตรำกำรแผ่รังสีของนิวเคลียร์
ผลิตเครื่องวัดอัตรำเร่ง
ผลิตเครื่องวัดอุณหภูมิของยำนพำหนะ
ผลิตเครื่องวิเครำะห์ขนำดของอนุภำค
ผลิตเครื่องวิเครำะห์โปรตีน ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องวิเครำะห์สเปกตรัม
ผลิตเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล
ผลิตเครื่องแสดงตำแหน่งของล้ออำกำศยำน
ผลิตเครื่องแสดงระบบเฮด-อัพ (HUD) สำหรับใช้ในกำรบิน
ผลิตเครื่องหำตำแหน่งในกำรเดินเรือ
ผลิตเครื่องหำพิสัย
ผลิตเครื่องให้สญ
ั ญำณ
ผลิตเครื่องอิเล็กตรอน ไมโครพรอบ สำหรับใช้ใน
ห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องอิเล็กตรอนพำรำแมกเนติกชนิดหมุน
ผลิตเครื่องอุปกรณ์สำหรับทดสอบและบังคับยำนยนต์
ผลิตเคลวิน บริดจส์ (Kelvin Bridges)
ผลิตชุดเครื่องมือทดสอบกำรควบคุมกระบวนกำรเผำไหม้
ของเครื่องยนต์
ผลิตโซ่รังวัดของช่ำงสำรวจ
ผลิตตัวควบคุมเครื่องอบผ้ำ รวมถึงตัวควบคุมกำรทำให้แห้ง
ผลิตตัวควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ
ผลิตตัวควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้แช่ (Thermostat)
ผลิตตัวควบคุมอุณหภูมิห้อง
ผลิตตัวชีวัดโอมนิ-แบริ่ง (Omni-bearing indicator)
ผลิตตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้ควบคุมสภำพแวดล้อมในห้องเครื่อง
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ผลิตตำชั่งชนิดใช้ในห้องปฏิบัติกำร/ที่มีควำมเที่ยงตรงสูง
ผลิตทรำนสดิวเซอร์ (Transducer) แบบควำมดัน
ผลิตเทปวัดขนำด ใช้ในกำรวัดลักษณะทำงกำยภำพ
ผลิตเทปวัดของนักสำรวจ
ผลิตเทอร์โมมิเตอร์และส่วนประกอบ (ยกเว้น ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม)
ผลิตเทอร์โมสตัท (ยกเว้น ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำรทำง
อุตสำหกรรม)
ผลิตไททริมเิ ตอร์ (Titrimeters)
ผลิตบำรอมิเตอร์
ผลิตใบพัดชนิดมีมเิ ตอร์และเครื่องบันทึก
ผลิตปิโตมิเตอร์ (Pitometers)
ผลิตแผงหน้ำปัดเครื่องวัด/มิเตอร์
ผลิตแพนโตกรำฟ (Pantographs)
ผลิตไพเรลิโอมิเตอร์ (Pyrheliometers)
ผลิตมัลติมิเตอร์
ผลิตมำตรวัดควำมเร็วของยำนพำหนะ
ผลิตมำตรวัดนำ
ผลิตมำตรวัดระยะทำง
ผลิตมำตรวัดอัตรำเร็วรถ (Speedometer)
ผลิตมิเตอร์ สำหรับใช้ในกำรวิเครำะห์และวัดกำรสั่นสะเทือน
ผลิตมิเตอร์จ่ำยนำมันเชือเพลิง (ยกเว้น ตัวปั๊ม)
ผลิตมิเตอร์บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นกรำฟ
ผลิตมิเตอร์บันทึกยอดรวมปริมำณกำรบริโภค (ยกเว้น
ชนิดที่ใช้กับอำกำศยำน)
ผลิตมิเตอร์ไฟฟ้ำ
ผลิตมิเตอร์ไฟฟ้ำ (เช่น มิเตอร์ที่บนั ทึกเป็นภำพ
แผงควบคุมไฟฟ้ำ มิเตอร์ที่เคลื่อนย้ำยได้)
ผลิตมิเตอร์รถแท็กซี่
ผลิตมิเตอร์วัดกำรใช้ก๊ำซ
ผลิตมิเตอร์วัดกำรใช้นำ
ผลิตมิเตอร์วัดควำมขุ่นชนิดที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร
(Turbidometer)
ผลิตมิเตอร์วัดควำมต้องกำรในกำรใช้ไฟ
ผลิตมิเตอร์วัดควำมเร็ว
ผลิตมิเตอร์วัดทั่วไปทีไ่ ม่เกีย่ วกับไฟฟ้ำ
ผลิตมิเตอร์วัดปริมำณนำฝน
ผลิตมิเตอร์วัดไฟชนิดมีแผงหน้ำปัดแบบดิจิทัล
ผลิตมิเตอร์วัดไฟฟ้ำ
ผลิตมิเตอร์วัดยอดรวมของของเหลว
ผลิตมิเตอร์วัดระดับเชือเพลิง
ผลิตแมสสเปกโทรมิเตอร์
ผลิตไมโครมิเตอร์ที่มีควำมเที่ยงตรงแม่นยำของช่ำงเครื่อง
ผลิตไม้ฉำกรูปตัว T ใช้ในกำรวำดรูป
ผลิตไม้ฉำกโลหะ สำหรับใช้ในงำนของช่ำงไม้







































ผลิตไม้บรรทัดเลื่อน
ผลิตไม้บรรทัดโลหะ
ผลิตไม้วดั สำหรับนักสำรวจ
ผลิตไม้หลำที่ทำจำกโลหะ
ผลิตระบบควบคุมเส้นทำงกำรบินโดยใช้ควำมเฉื่อย
ผลิตระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมสิ่งแวดล้อมภำยในอำคำร
ผลิตระบบเดินเรือดำนำ
ผลิตระบบตรวจจับเพลิงไหม้ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตระบบและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกำรบินในอำกำศ
ผลิตระบบและอุปกรณ์ของเครื่องนำอิเล็กตรอน
ผลิตระบบและอุปกรณ์แสงไฟ สำหรับใช้ในกำร
ลำดตระเวนและในกำรตรวจตรำ
ผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเส้นทำงกำรบิน
ผลิตรีแฟลคโทมิเตอร์ (Refractometer)
ผลิตลูกลอย ชนิดที่ใช้ในครัวเรือนและในเชิงพำณิชยกรรม
ผลิตและซ่อมเครื่องควบคุมกระแสลม
ผลิตโวลต์มิเตอร์
ผลิตสเปกโทรกรำฟ (Spectrograph)
ผลิตสเปกโทรฟลูออโรมิเตอร์ (Spectroflurometer)
ผลิตสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
ผลิตส่วนประกอบของระบบและเครื่องชีวัดอัตรำเร่งชนิด
ที่ใช้กับยำนอวกำศ
ผลิตส่วนประกอบและเครื่องชีวัดกำรเอียงตัวและกำร
หมุนตัวของอำกำศยำน
ผลิตสวิตช์ตัวควบคุมอุณหภูมิ
ผลิตสะพำนไฟวีทสโตน (เป็นอุปกรณ์วัดควำมฝืดของไฟ)
ผลิตสะพำนวัดควำมฝืดของวัตถุทไี่ ฟผ่ำน
ผลิตสำยวัดและเครื่องวัดระดับชนิดใช้ในกำรสำรวจ
ผลิตหน้ำปัดที่มเี ข็มชี สำหรับประกอบเป็นเครื่องมือวัด
ควำมเที่ยงตรงของช่ำง
ผลิตหลอดตรวจสอบภำยในห้อง LAB (สเปคตรัมแลมป์
LAmp)
ผลิตหลอดวัดและถ่ำยของเหลวของเครื่องนับเม็ดเลือด
ผลิตออสซิลโลสโกป (Oscilloscopes)
ผลิตออสโมมิเตอร์ (Osmometers)
ผลิตอุปกรณ์ สำหรับตรวจสอบเลือด ชนิดที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติกำร
ผลิตอุปกรณ์กระตุ้นพำร์ตเิ คิลบีม ชนิดใช้ใน
ห้องปฏิบัติกำร
ผลิตอุปกรณ์เก็บค่ำโดยสำร
ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรเดินเรือ
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมกำรตอบสนองต่อแสง
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมกำรเผำไหม้นำมัน
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมกำรฟอกอำกำศอัตโนมัติชนิดใช้ไฟฟ้ำ

162










































ผลิตอุปกรณ์ควบคุมกำรละลำยนำแข็งสำหรับใช้กับตู้แช่
หรือเครื่องปรับอำกำศ
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมควำมดัน (Pressurestats)
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมควำมปลอดภัยจำกควำมแรงของไฟที่
ใช้ในเตำหลอมโลหะและหม้อนำ
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมควำมเย็น
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมควำมร้อนชนิดใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมควำมร้อนในอำกำศชนิดใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมเครื่องทำนำร้อน
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมโปรแกรมเวลำ ชนิดที่ใช้ในระบบ
เครื่องปรับอำกำศ
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมพัดลม
ผลิตอุปกรณ์เครื่องชั่งที่มีควำมเทีย่ งตรงแม่นยำสูง
ผลิตอุปกรณ์เครื่องยนต์ของอำกำศยำน
ผลิตอุปกรณ์ด้ำนจุลชีววิทยำ
ผลิตอุปกรณ์ตรวจจับควัน
ผลิตอุปกรณ์ตรวจจับรังสีนิวเคลียร์
ผลิตอุปกรณ์ตรวจจับและตรวจหำรังสี
ผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดกัมมันตรังสี
ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบกระแสลมที่ใช้ในกำรบิน
ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบกำรเกิดประกำยไฟ
ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบกำรรั่วไหลของนำ
ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบนำฬิกำ
ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบและวิเครำะห์ควำมเป็นกรด
(เช่น กำรวัด pH) ชนิดที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตอุปกรณ์ทดสอบคลื่นไมโครเวฟ
ผลิตอุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติทำงฟิสิกส์ของกระดำษ
ผลิตอุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติทำงฟิสิกส์ของคอนกรีต
ผลิตอุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติทำงฟิสิกส์ของพลำสติก
ผลิตอุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติทำงฟิสิกส์ของไม้
ผลิตอุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติทำงฟิสิกส์ของยำง
ผลิตอุปกรณ์ทดสอบเซมิคอนดัคเตอร์
ผลิตอุปกรณ์ทดสอบที่เป็นระบบดิจิทัล
ผลิตอุปกรณ์ทดสอบเรดำร์
ผลิตอุปกรณ์ทดสอบแรงบิดภำยในของวัสดุ (Torsion)
ผลิตอุปกรณ์ทดสอบสภำวะแวดล้อม
ผลิตอุปกรณ์ทดสอบสัญญำณไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์ทดสอบสำยสื่อสำรโทรคมนำคม
ผลิตอุปกรณ์ทดสอบหลอดอิเล็กตรอน
ผลิตอุปกรณ์ทดสอบหัวเทียน
ผลิตอุปกรณ์ที่ช่วยในกำรนับ
ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ตังระดับตัวถังและโครงรถ
ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเขียนแบบ
ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรคำนวณทำงคณิตศำสตร์









































ผลิตอุปกรณ์ทใี่ ช้ในกำรเดินอำกำศ
ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทำเครื่องหมำย
ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์นวิ ตรอน
ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทำงสมุทรศำสตร์
ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทำงอุทกศำสตร์
ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ GPS
ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบกำรลงสูพ่ ืนดินของอำกำศยำน
ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบโกลบอลโพซิชั่นนิ่ง
ผลิตอุปกรณ์ทเี่ ป็นสื่อในกำรแยกวัตถุด้วยกระแสไฟฟ้ำ
ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตอุปกรณ์บันทึกออสซิลโลกรำฟิก
ผลิตอุปกรณ์ปรับและแสดงระดับสำยตำ (ยกเว้น อุปกรณ์
ทำงกำรถ่ำยภำพ)
ผลิตอุปกรณ์เปิด-ปิดให้อำกำศ/ก๊ำซไหลทีละน้อย
ผลิตอุปกรณ์เพิ่มควำมเร็วในกำรบิน(เกี่ยวกับกำรบินในอำกำศ)
ผลิตอุปกรณ์เพื่อให้อำกำศหมุนเวียน สำหรับใช้ใน
เครื่องปรับอำกำศ
ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับตรวจสอบเครื่องยนต์
ผลิตอุปกรณ์มำตรฐำนสำหรับใช้ในกำรวัดกระแสไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์และระบบโซนำร์
ผลิตอุปกรณ์และระบบเรดำร์
ผลิตอุปกรณ์และระบบเรดำร์ควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ
ผลิตอุปกรณ์วดั กระแสไฟ
ผลิตอุปกรณ์วดั กำรระเหยเป็นไอ
ผลิตอุปกรณ์วดั กำลังกระแสไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์วดั ควำมต้ำนทำน
ผลิตอุปกรณ์วดั ปริมำณรังสีที่ร่ำงกำยมนุษย์ดดู ซึมไว้
ผลิตอุปกรณ์วดั ระยะทำง (DME : Distance measuring
equipment) สำหรับใช้ในกำรบิน
ผลิตอุปกรณ์วดั สัญญำณไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์วดั อัตรำส่วนของคลื่น
ผลิตอุปกรณ์วำงแนวล้อของยำนยนต์
ผลิตอุปกรณ์วเิ ครำะห์ก๊ำซโดยวิธีโครมำโตกรำฟฟี่
ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตอุปกรณ์วเิ ครำะห์รังสีอัลตรำไวโอเลต
ผลิตอุปกรณ์วิเครำะห์รังสีอินฟรำเรด ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตอุปกรณ์วเิ ครำะห์และวัดรูปแบบของคลื่น
ผลิตอุปกรณ์ศูนย์ถ่วงล้อ
ผลิตอุปกรณ์สร้ำงควำมถี่
ผลิตอุปกรณ์สำหรับเก็บประจุ (Ion chambers)
ผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในกำรตรวจและทดสอบคุณสมบัติ
ทำงกำยภำพ
ผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในกำรสับรำง
ผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในงำนอุตุนิยมวิทยำ
ผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในธนำคำรเลือด
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ผลิตอุปกรณ์สำหรับตรวจภำวะควำมชืน (Humidistats)
ผลิตอุปกรณ์สำหรับติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ
ผลิตอุปกรณ์สำหรับทดสอบควำมแข็ง
ผลิตอุปกรณ์สำหรับป้องกันมิให้มกี ำรชนหรือปะทะกัน
ผลิตอุปกรณ์สำหรับภำพแบบโพลำรอยด์
ผลิตอุปกรณ์สำหรับวัดและทดสอบกำรเคลื่อนไหว (Kine matic)
ผลิตอุปกรณ์สำหรับวิเครำะห์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร
(ยกเว้น เครื่องมือทำงทัศนศำสตร์)
ผลิตอุปกรณ์สำหรับวิเครำะห์และทดสอบดิน
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ผลิตอุปกรณ์สำหรับสุม่ และวิเครำะห์ดินหรือฝุ่น
ผลิตอุปกรณ์สำหรับหำปลำ โดยใช้คลื่นเสียงโซนำร์
ผลิตอุปกรณ์อตั รำโซนิคสำหรับใช้ในกำรทดสอบ (ยกเว้น
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์)
ผลิตอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ สำหรับทดสอบลักษณะกำร
นำไฟฟ้ำในรูปแบบต่ำง ๆ
ผลิตอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สำหรับนับยอดรวม
ผลิตอุปกรณ์โอมนิ-แบริ่ง
ผลิตโอห์มมิเตอร์

การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การน้าร่อง และการควบคุมกระบวนการผลิต
ในทางอุตสาหกรรม

ผลิตขัวไฟฟ้ำที่ใช้เป็นมำตรวัดในกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องกำหนดแผนงำนของกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องควบคุมกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องควบคุมกำรเผำไหม้ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องควบคุมกำรไหลของก๊ำซ ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องควบคุมของเหลว ซึ่งมีวงจรและระบบควบคุม
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องควบคุมตัวแปร ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องควบคุมหม้อนำ ชนิดที่ใช้ในอุตสำหกรรม
เรือเดินทะเล
ผลิตเครื่องควบคุมอำกำศ/ก๊ำซ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องโครมำโตกรำฟ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องจักรทดสอบควำมล้ำของเครื่องจักรโรงงำน
ผลิตเครื่องชีวัด ชนิดที่ใช้ควบคุมในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องตัวนำไฟฟ้ำ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องทำให้หนืด ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องที่ทำให้เกิดกำรลอยตัว ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องนำควำมร้อน ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องบันทึก ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวัด (ที่เป็นแบบแอนะล็อก ดิจิทัล) ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม


















ผลิตเครื่องวัดกระแสลม ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวัดกำรไหลของแม่เหล็กไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องวัดขนำดและควำมจุ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวัดของเหลวและนำ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวัดควำมเข้มข้นของของเหลว ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวัดควำมชืน ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวัดควำมชืนในอำกำศ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวัดควำมชืนสัมพัทธ์ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
อุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวัดควำมดัน ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวัดควำมต่ำงของแรงดัน ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวัดควำมเป็นกรด ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวัดควำมร้อน ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวัดค่ำควำมถ่วงจำเพำะและควำมหนำแน่น
ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวัดเชิงกล ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวัดระดับของของเหลว ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวัดระยะทำง ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำรทำง
อุตสำหกรรม
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ผลิตเครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำรทำง
อุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวิเครำะห์ ชนิดที่ใช้ควบคุมในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวิเครำะห์ก๊ำซ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวิเครำะห์กำรดูดซับรังสีอินฟำเรด ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวิเครำะห์ของเหลว ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องวิเครำะห์หน่วยประจุไฟฟ้ำ (คูลอมป์) ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องส่งสัญญำณไฟฟ้ำ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องแสดงผล ชนิดใช้ควบคุมในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องแสดงผลของตัวแปรในกระบวนกำรแบบ
ระบบดิจิทลั
ผลิตตัวควบคุมไฟฟ้ำ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตตัวควบคุมรอบเวลำกำรทำงำน ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
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ผลิตตัวเรือนนำฬิกำ
ผลิตนำฬิกำข้อมือ
ผลิตนำฬิกำชนิดวอตช์ที่เป็น
เครื่องเพชรพลอย
ผลิตนำฬิกำตังโต๊ะ
ผลิตนำฬิกำในรถยนต์
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ผลิตเทอร์มสิ เตอร์ (ตัวต้ำนทำนทีไ่ วต่อกำรเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ) ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเทอร์โมคัปเปิล ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเทอร์โมมิเตอร์ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตแผงชีวัดแสดงกำรบันทึก กำรควบคุม และกำรรับ
ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตไพโรมิเตอร์ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตมำโนมิเตอร์ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตมิเตอร์ ชนิดที่ใช้ควบคุมในกระบวนกำรทำง
อุตสำหกรรม
ผลิตมิเตอร์วัดกำรทำงำนของกังหัน ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตมิเตอร์วัดกำรไหลของแม่เหล็ก ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตมิเตอร์สำหรับเครื่องจักร
ผลิตระบบควบคุมเตำเผำทังแบบที่ใช้ในครัวเรือนและเพื่อ
กำรพำณิชย์
ผลิตระบบควบคุมและติดตำมคุณภำพนำ
ผลิตอุปกรณ์ในกำรวิเครำะห์ของเหลวและก๊ำซ ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตอุปกรณ์อินฟำเรด ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม

การผลิตนาฬิกา

ผลิตนำฬิกำประดิษฐ์จำกดอกไม้แห้ง
ผลิตนำฬิกำปลุก
ผลิตนำฬิกำพลำสติก
ผลิตนำฬิกำไม้
ผลิตนำฬิกำรูปภำพ
ผลิตนำฬิกำเรือนไม้







ผลิตสปริงนำฬิกำที่มีควำมเที่ยงตรง
ผลิตส่วนประกอบนำฬิกำ
ชนิดคล็อกและชนิดวอตช์
ผลิตหน้ำปัดนำฬิกำ
ผลิตอะไหล่/ชินส่วนนำฬิกำ
รับจ้ำงประกอบชินส่วนนำฬิกำ

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีเครื่องนาฬิกาประกอบอยู่

ผลิตเครื่องควบคุมเวลำ
ผลิตเครื่องจักรบอกเวลำ
ผลิตเครื่องจักรประทับตรำด้วยมือที่บอกเวลำและวันที่
ผลิตเครื่องจักรประทับเวลำที่มีนำฬิกำชนิดคล็อก
ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทรี่ ะบุวันที่ (ยกเว้น ตรำยำง)
ผลิตเครื่องบอกเวลำชนิดที่ใช้ในงำนอุตสำหกรรม







ผลิตเครื่องบันทึกเวลำ
ผลิตนำฬิกำจับเวลำ
ผลิตมำตรวัดเวลำ (Chronometer )
ผลิตมิเตอร์จอดรถ
ผลิตอุปกรณ์บันทึกเวลำ วันเดือนปี ที่มีควำมเที่ยงตรงสูง
(Chronograph)
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การผลิตเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟ้าทางการแพทย์และทางกายภายบ้าบัด

ผลิตกล้องตรวจอวัยวะภำยในด้วยเงำรังสีเอ็กซเรย์บนจอ
เรืองแสง
ผลิตกล้องฟลูโรสโครป (Fluroscope)
ผลิตกล้องส่องกระเพำะปัสสำวะ
ผลิตกล้องส่องกระเพำะอำหำร (Gastroscope)
ผลิตกล้องส่องตรวจภำยในหู (Otoscopes)
ผลิตกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่
ผลิตกล้องส่องตำที่มีอุปกรณ์วดั กำรหักเหแสงของตำ
ผลิตกล้องส่องหลอดลม (Bronchoscopes)
ผลิตกล้องส่องหัวใจ (Cardio scopes)
ผลิตเครื่อง MRI (Magnetic resonance imaging)
ที่ใช้ในกำรวินิจฉัยโรค
ผลิตเครื่องกระตุ้นประสำทด้วยไฟฟ้ำ (TENS :
transcutaneous electrical nerve stimulators)
ผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Defibrillators)
ผลิตเครื่องจักรเจำะกระดูก
ผลิตเครื่องจักรที่ทำหน้ำที่เป็นหัวใจและปอดเทียม
ผลิตเครื่องฉำยรังสี เครื่องไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์และ
ทำงกำยภำพบำบัด
ผลิตเครื่องฉำยรังสีเอ็กซเรย์
ผลิตเครื่องช่วยฟังที่เป็นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ผลิตเครื่องช่วยหำยใจ
ผลิตเครื่องดมยำ (Inhalators) สำหรับใช้ในทำงศัลยกรม
หรือทำงอำยุรศำสตร์
ผลิตเครื่องบันทึกกำรเคลื่อนไหวของทรวงอกในเวลำหำยใจ
(Stethographs)
ผลิตเครื่องบันทึกกำรเต้นของหัวใจ
ผลิตเครื่องบันทึกปรำกฎกำรณ์ไฟฟ้ำที่เกี่ยวกับกำร
เคลื่อนไหวและกำรคัดหลั่งสำรของกระเพำะอำหำร
(Electrogastrographs)
ผลิตเครื่องบันทึกภำพคลื่นไฟฟ้ำของสมอง
(Electroencephalographs)
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บริกำรเคลือบเลนส์ (ยกเว้น เลนส์สำยตำ)
บริกำรเจียรเลนส์ (ยกเว้น เลนส์สำยตำ)
ประกอบเลนส์ (ยกเว้น เลนส์สำยตำ)
ผลิตกระจกที่ใช้ทำงทัศนศำสตร์
ผลิตแก้วเชิงทัศนศำสตร์

























ผลิตเครื่องบันทึกภำพคลื่นไฟฟ้ำของหัวใจ
(Electrocardiographs)
ผลิตเครื่องบันทึกเสียงหัวใจ
ผลิตเครื่องฟังเสียงหัวใจ (Cardiophones)
ผลิตเครื่องมือที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังเพือ่ ควบคุมจังหวะกำรเต้น
ของหัวใจให้ปกติ โดยกำรกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้ำ
(Pacemaker)
ผลิตเครื่องมือล้ำงไต (Dialysis equipment)
ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์ สำหรับ
วิเครำะห์ระบบกำรหำยใจ
ผลิตเครื่องมือวัดกำรเต้นของหัวใจ (Cardiotacho
meters)
ผลิตเครื่องมือวำงยำสลบ
ผลิตเครื่องมือสลำยนิ่วด้วยอัลตร้ำซำวด์
ผลิตเครื่องสแกนเนอร์ชนิด PET (Positron emission
torography)
ผลิตหลอดกัมมันตภำพรังสี
ผลิตหลอดไฟของเครื่องเอกซเรย์
ผลิตหลอดไมโครเวฟ
ผลิตอุปกรณ์ของกล้องสองตรวจภำยในร่ำงกำย
(Endoscopic)
ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกำรตรวจโรค
โดยกำรสแกนภำพ (Computerize Axial
Tomography (CT / CAT scanners)
ผลิตอุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรให้รังสีรกั ษำ
ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์ที่ใช้ในกำรตรวจ
วินิจฉัยโรค
ผลิตอุปกรณ์ให้แสงเลเซอร์ที่เป็นเครื่องมือไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์
ผลิตอุปกรณ์อลั ตร้ำซำวด์เพื่อใช้ทำงกำรแพทย์
ผลิตอุปกรณ์อลั ตรำโซนิคสำหรับใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตอุปกรณ์อลั ตรำโซนิคสำหรับใช้ในทำงทันตกรรม

การผลิตเลนส์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์





ผลิตปริซึมทีเ่ ป็นวัสดุเชิงทัศนศำสตร์
ผลิตไฟเบอร์ออพติค จำกแก้วที่ซอมำ
ื
ผลิตเลนส์ถ่ำยภำพ
ผลิตเลนส์พลำสติกที่ใช้ในทำงทัศนศำสตร์
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การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้นเลนส์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์)

ผลิตกล้องจุลทรรศน์ (ยกเว้น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
กล้องจุลทรรศน์โปรตอน)
ผลิตกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ
ผลิตกล้องเล็งของกล้องส่องทำงไกล
ผลิตกล้องเล็งที่ตดิ กับปืนและอุปกรณ์ควบคุมกำรยิงและ
เครื่องมือต่ำงๆ
ผลิตกล้องส่องดูเหนือผิวนำของเรือดำนำ

26703













ผลิตกล้องดิจิทัล
ผลิตกล้องถ่ำยภำพ (ยกเว้น กล้องถ่ำยโทรทัศน์ วีดิโอ และดิจิทัล)
ผลิตกล้องถ่ำยภำพทำงอำกำศ
ผลิตกล้องถ่ำยภำพยนตร์
ผลิตกล้องถ่ำยรูป
ผลิตขำตังกล้องและขำตังเครื่องฉำยภำพ
ผลิตเครื่องฉำย Overhead (ยกเว้น ที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์)
ผลิตเครื่องฉำยข้ำมศรีษะ (ยกเว้น ที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์)
ผลิตเครื่องฉำยไมโครฟิช
ผลิตเครื่องฉำยไมโครฟิลม์
ผลิตเครื่องใช้เกี่ยวกับแฟลชเพื่อกำรถ่ำยภำพ
ผลิตเครื่องตรวจภำพเพื่อกำรตัดต่อฟิล์ม






ผลิตคอมแพ็คดิสค์ที่สำมำรถ
บันทึกซำได้
ผลิตดิสก์ไดร์ฟ
ผลิตเทปคำสเซทที่ยังไม่ได้บันทึก
ผลิตเทปบันทึกภำพที่ยังไม่ได้บันทึก
ผลิตเทปบันทึกเสียงที่ยังไม่ได้บันทึก







ผลิตกล้องสองตำ
ผลิตกล้องส่องทำงไกล
ผลิตเครื่องขยำยภำพถ่ำย
ผลิตเครื่องขยำยสำยตำ
ผลิตเครื่องตังระยะสำยตำ
ผลิตอุปกรณ์ขยำยที่ใช้ทำงทัศนศำสตร์

การผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์
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ผลิตเครื่องตัดต่อฟิลม์ ภำพยนตร์
ผลิตเครื่องหมุนกรอฟิล์มและเทปเสียงเพื่อกำรตัดต่อ
ผลิตเครื่องอ่ำนไมโครฟิช
ผลิตเครื่องอ่ำนไมโครฟิล์ม
ผลิตโครงที่มลี ักษณะคล้ำยแว่นตำ
ผลิตจอฉำยภำพสำหรับกำรฉำยภำพยนตร์ สไลด์ overhead
ผลิตถำดสำหรับล้ำงและอัดภำพถ่ำย
ผลิตฝำครอบเลนส์สำหรับกล้องถ่ำยภำพ
ผลิตอุปกรณ์ฉำยภำพภำพยนตร์ สไลด์ overhead
ผลิตอุปกรณ์ตัดต่อภำพยนตร์
ผลิตอุปกรณ์ถ่ำยภำพ
ผลิตอุปกรณ์แฟลชถ่ำยภำพ
ผลิตอุปกรณ์ล้ำงฟิลม์ ถ่ำยภำพ
ผลิตอุปกรณ์ล้ำงรูป

การผลิตสื่อแม่เหล็กและสื่อเชิงแสง







ผลิตเทปแม่เหล็กที่ยังไม่ได้บันทึก
ผลิตเทปวีดิโอที่ยังไม่ได้บันทึก
ผลิตแผ่น CD-ROM
ผลิตแผ่น DVD เปล่ำ
ผลิตแผ่น DVD-ROM
ผลิตแผ่น DVD-RW







ผลิตแผ่นซีดีเปล่ำ
ผลิตแผ่นดิสก์
ผลิตม้วนเทปเปล่ำ
ผลิตฮำร์ดดิสก์
ผลิตฮำร์ดดิสก์
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การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า

บริกำร/รับพันขดลวดโซลินอยด์
บริกำร/รับพันขดลวดไฟฟ้ำ
บริกำร/รับพันขดลวดสเตเตอร์
บริกำร/รับพันคอยด์
บริกำร/รับพันไดพัดลม
บริกำร/รับพันไดมอเตอร์ไฟฟ้ำ
บริกำร/รับพันมอเตอร์เครื่องจักรอุตสำหกรรม
บริกำร/รับพันมอเตอร์แอร์
แปรงถ่ำน
ผลิตขดลวดไฟฟ้ำ
ผลิตขดลวดสำหรับมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
ผลิตขดลวดอำร์มำเจอร์ (ยกเว้น ชนิดใชักับยำนยนต์)
ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำกระแสสลับ
ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำเคมี
ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำชนิดใช้เชือเพลิง
ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำชนิดเทอร์โมอิเล็กทริค
ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำต้นกำลัง
ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำและมอเตอร์กระแสตรง (ยกเว้น
ชนิดที่ใช้กับยำนยนต์)
ผลิตเครื่องปั่นไฟ
ผลิตชุดกำเนิดไฟฟ้ำและอุปกรณ์ให้แสงสว่ำงแบบ
ประกอบได้ด้วยตัวเอง
ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำแก๊สโซลีน ดีเซล และเชือเพลิง
ทังสองรวมกัน
ผลิตไดนำโมไฟฟ้ำ (ยกเว้น ชนิดที่ใช้กับยำนยนต์)
ผลิตไดนำโมมิเตอร์ (ยกเว้น ชนิดที่ใช้กับยำนยนต์)
ผลิตตัวกำเนิดไฟฟ้ำเสริมที่ผลิตไฟฟ้ำกระตุ้นเครื่องไฟฟ้ำอื่น
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การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า


























ผลิตทอร์กมอเตอร์
ผลิตมอเตอร์ขนำดเล็กสำหรับเครือ่ งปรับอำกำศ
ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
ผลิตมอเตอร์เครื่องจักร
ผลิตมอเตอร์เครื่องจักรโรงงำน
ผลิตมอเตอร์เครื่องปัดนำฝนสำหรับรถยนต์
ผลิตมอเตอร์เครื่องไฟฟ้ำ
ผลิตมอเตอร์ที่ใช้ในอุตสำหกรรม
ผลิตมอเตอร์ในคอมพิวเตอร์
ผลิตมอเตอร์พัดลม
ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ำ (ยกเว้น มอเตอร์ที่ใช้ติดเครื่องยนต์)
ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับและกระแสตรงกับรถไฟ
และยำนพำหนะ
ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ำชนิดป้องกันขัวแบตเตอรี่
ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ำที่ขยับตำมจังหวะเวลำ
ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ำแบบยูนเิ วอร์แซล
ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ำโรงงำน
ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
ผลิตมอเตอร์เหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้ำสลับ
ผลิตมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
ผลิตมอเตอร์เหนี่ยวนำสำมเฟส
ผลิตมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตสปินเดิลมอเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ผลิตแหวนเช็คไฟ สำหรับมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์และส่วนประกอบเครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำ (ยกเว้น
ชนิดที่ใช้กับยำนยนต์)

การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

ประกอบชินส่วนหม้อแปลง
ผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้ำ
ผลิตบัลลำสต์ไฟฟ้ำ
ผลิตบัลลำสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซ้นท์
ผลิตบัลลำสต์สำหรับหลอดไอปรอทควำมดันสูง
ผลิตบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
ผลิตบัลลำสอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้ำ
ผลิตหน่วยแปลงกำลังไฟฟ้ำ











ผลิตหม้อแปลงกระดิ่งไฟฟ้ำ
ผลิตหม้อแปลงกระแสไฟฟ้ำชนิดกระแสคงตัว
ผลิตหม้อแปลงคอมพิวเตอร์
ผลิตหม้อแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตหม้อแปลงชนิดแยกวงจร
ผลิตหม้อแปลงโทรศัพท์และโทรเลขไฟฟ้ำ
ผลิตหม้อแปลงไฟกระแสตรง
ผลิตหม้อแปลงไฟชนิดจุดระเบิด
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำ สำหรับของเล่น
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ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำ สำหรับเครื่องมือกล
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำ สำหรับเครื่องวัดไฟฟ้ำ
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำกำลัง
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดที่เป็นส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้กับเครื่องโทรเลขและโทรศัพท์
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำนิรภัย
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบจำหน่ำย
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำแรงสูง
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำสำหรับใช้ในสนำมบิน
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ประกอบ/ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้ำ
ประกอบ/ผลิตตู้คอนโทรลไฟฟ้ำ
ประกอบ/ผลิตตู้เมนไฟฟ้ำ
ประกอบชุมสำยไฟฟ้ำสำเร็จรูปที่
ใช้กับอุปกรณ์ไฟส่องติดหัว
ประกอบผลิตภัณฑ์ไมโครมอเตอร์
ผลิตเครื่องกำจัดแรงดันไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องควบคุมกำรจ่ำยไฟ
ผลิตเครื่องควบคุมกำลังไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องควบคุมแรงดันโวลต์ตำมสำย
ผลิตเครื่องควบคุมแรงดันโวลต์
ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำโดยกำร
เหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องป้องกันไฟรั่ว
ผลิตโครงตูไ้ ฟฟ้ำ
ผลิตโครงสะพำนไฟ
ผลิตชินส่วนและอุปกรณ์เครื่อง
เปลี่ยนไฟฟ้ำกระแสสลับเป็น
กระแสตรง (ชุดเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้ำ มอเตอร์ไฟฟ้ำ)
ผลิตโช้คสำหรับวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตตัวควบคุมกระแสไฟฟ้ำ
ผลิตตัวควบคุมเครนและ
ตัวควบคุมเครื่องยก
ผลิตตัวควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ผลิตตัวควบคุมและอุปกรณ์
ควบคุมชนิดที่ใช้ในอุตสำหกรรม
ผลิตตัวควบคุมเสริมเกี่ยวกับกำรเดินเรือ
ผลิตตัวยึดฟิวส์









ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำอัตโนมัติสำหรับแผงไฟฟ้ำ (ยกเว้น
แผงสำยโทรศัพท์)
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ำอิเลกทรอนิกส์ในบ้ำน
ผลิตหม้อแปลงไฟสำหรับกำรเผำไหม้เชือเพลิงภำยในบ้ำน
ผลิตหม้อแปลงสัญญำณไฟฟ้ำ
ผลิตหม้อแปลงสำหรับหลอดฟลูออเรสเซ้นท์
ผลิตหม้อแปลงหลอดเรืองแสง
ผลิตอุปกรณ์และชินส่วนหม้อแปลงไฟฟ้ำ

การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า




























ผลิตตัวเหนีย่ วนำไฟฟ้ำ ชนิดที่ใช้กับ
งำนอุตสำหกรรม
ผลิตตู้ควบคุมกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
ผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ำ
ผลิตตู้ปำร์คแบตเตอร์รี่
ผลิตตู้ไฟสวิตช์ใช้ในโรงงำน
ผลิตตู้ระบบคอนโทรลไฟฟ้ำ
ผลิตตู้วงจรไฟฟ้ำ
ผลิตตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้ำกำลัง
ผลิตท่อสำหรับเครื่องอุปกรณ์
แผงสวิตช์ไฟฟ้ำ
ผลิตเบรกเกอร์ตดั ไฟ
ผลิตเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ำ
ผลิตเบรกเกอร์วงจรแอร์
ผลิตแผงควบคุมกำรจ่ำยไฟฟ้ำ
ผลิตแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
ผลิตแผงฟิวส์และอุปกรณ์ยดึ ฟิวส์
ผลิตแผงไฟฟ้ำ
ผลิตแผงมำตรวัดไฟฟ้ำ
ผลิตแผงมิเตอร์
ผลิตแผงรองสวิตช์ไฟฟ้ำ
ผลิตแผงวงจรควบคุมไฟฟ้ำของ
เครื่องจักร
ผลิตแผงวงจรตัวนำไฟฟ้ำ
ผลิตแผงสวิตช์ตู้ไฟฟ้ำ
ผลิตแผงสวิตช์ไฟฟ้ำกำลัง
ผลิตแผงสวิตช์แรงดันโวลต์ต่ำ
ผลิตแผงสวิตช์และส่วนประกอบ
ผลิตฟิวส์
ผลิตฟิวส์ก้ำมปู


























ผลิตฟิวส์ไฟฟ้ำกำลัง
ผลิตระบบควบคุมไฟฟ้ำซ่อมบำรุง
ผลิตรีเลย์ชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตรีเลย์ประเภทสวิตช์เกียร์
ผลิตรีเลย์แม่เหล็กชนิดหลำยขัว
ผลิตรีเลย์วงจรควบคุมชนิดที่ใช้ใน
อุตสำหกรรม
ผลิตรีเลย์เวลำสำหรับเครื่องกล
ผลิตรีเลย์สุญญำกำศ
ผลิตรีเลย์อำร์มำเจอร์
ผลิตสตำร์ตเตอร์มอเตอร์
ผลิตสตำร์ตเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้ำ
ผลิตสตำร์ตเตอร์หลอดฟลูออเรสเซนต์
ผลิตสตำร์ตเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ผลิตสวิตช์ไฟฟ้ำกำลัง
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
สำหรับรถไฟ
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ำยไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์เครื่องเปลี่ยนเฟส
กระแสไฟฟ้ำและเครื่องเปลี่ยน
ไฟฟ้ำชนิดหมุน
ผลิตอุปกรณ์ฟิวส์สำหรับกำลังไฟ
ตังแต่ 600 โวลต์
ผลิตอุปกรณ์ฟิวส์สำหรับไฟฟ้ำกำลัง
ผลิตอุปกรณ์สตำร์ทสำหรับรถรำง
ผลิตอุปกรณ์สวิตช์ไฟฟ้ำกำลัง
ผลิตคัตเอำต์และตัวเชื่อมฟิวส์
สำหรับคัตเอำต์
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ผลิตขัวแบตเตอรี่
ผลิตเครื่องประจุแบตเตอร์รี่
ผลิตชินส่วนแบตเตอรี่
ผลิตเซลล์ปฐมภูมิ
ผลิตถ่ำนไดนำโม
ผลิตถ่ำนไฟฉำย
ผลิตแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
ผลิตแบตเตอรี่ชนิดนิกเกิลแคดเมียม
ผลิตแบตเตอรี่ชนิดนิกเกิล
เมทัลไฮไดร์ด
ผลิตแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม

การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า











ผลิตแบตเตอรี่ชนิดเลดแอซิด
ผลิตแบตเตอรี่ชนิดแห้งและชนิดเปียก
ผลิตแบตเตอรี่ที่นำกลับมำชำร์จใหม่ได้
ผลิตแบตเตอรี่ในเครื่องช่วยฟัง
ผลิตแบตเตอรี่แบบทุตยิ ภูมิ
(สำมำรถชำร์จใหม่ได้)
ผลิตแบตเตอรี่ปฐมภูมิชนิดแห้งหรือเปียก
ผลิตแบตเตอรี่มือถือ
ผลิตแบตเตอรี่รถจักรยำนยนต์
ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์
ผลิตแบตเตอรี่วิทยุ
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ผลิตแบตเตอรี่แห้ง
ผลิตแบตเตอรี่อัลคำไลน์
ผลิตเปลือกและฝำแบตเตอรี่
ผลิตเปลือกหม้อสะสมไฟฟ้ำ
ผลิตแผงกันหม้อสะสมไฟฟ้ำ
ผลิตแผ่นกันแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
ผลิตแผ่นอะไหล่แบตเตอรี่
ผลิตหม้อเก็บไฟฟ้ำ
ผลิตหม้อสะสมไฟฟ้ำและชินส่วน

การผลิตเคเบิลใยแก้วน้าแสง

ผลิตเคเบิลใยแก้วนำแสงซึ่งหุม้ ปลอกแต่ละเส้นใย
ผลิตไฟเบอร์ออพติคที่หุ้มฉนวน
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ผลิตเส้นเคเบิลใยนำแสงที่ไม่หุ้มปลอกจำกแก้ว
ผลิตเส้นใยนำแสงที่ไม่หุ้มปลอกจำกแก้ว

การผลิตสายไฟและเคเบิลอื่นๆ ชนิดใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า

ผลิตขดลวดและสำยเคเบิลวิทยุชนิดหุ้มฉนวน
ผลิตเคเบิลไฟฟ้ำกำลังชนิดหุ้มฉนวน
ผลิตเคเบิลและสำยไฟชนิดหุม้ ฉนวน
ผลิตชุดสำยเคเบิลที่ยืดหยุ่นได้ชนิดหุ้มฉนวน
ผลิตตัวนำไฟฟ้ำทองแดงสำหรับสำยส่งกำลังเหนือดิน
ผลิตตัวนำไฟฟ้ำหรือสำยเคเบิลหุม้ ปลอก
ผลิตลวดทองแดงกลมตันเคลือบโพลิยูริเทน
ผลิตลวดทองแดงกลมตันเคลือบโพลิไวนิลฟอร์มัล
ผลิตลวดทองแดงเจือหุม้ ฉนวน
ผลิตลวดทองแดงชนิดหุ้มฉนวน
ผลิตลวดไฟฟ้ำและสำยเคเบิลไฟฟ้ำโดยหุม้ เยื่อหินทนไฟ
(แอสเบสทอส)
ผลิตลวดและเคเบิล สำหรับถ่ำยเทพลังงำน
ผลิตลวดหุม้ ฉนวนไฟฟ้ำ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตลวดเหล็กกล้ำชนิดหุม้ ฉนวน
ผลิตลวดอะลูมเิ นียมชนิดหุ้มฉนวน
ผลิตสำยกรำวด์
ผลิตสำยเคเบิลที่ยืดออกได้
ผลิตสำยเคเบิลโทรศัพท์
ผลิตสำยเคเบิลในเครื่องส่งสัญญำณและสำยเคเบิล
ควบคุมจำกโลหะ




















ผลิตสำยเคเบิลหุ้มฉนวนสำหรับเครื่องทำควำมร้อน
ผลิตสำยโคแอ็กเชียล
ผลิตสำยโทรศัพท์
ผลิตสำยไฟทองแดงเจือชนิดหุ้มฉนวน
ผลิตสำยไฟฟ้ำทองแดงต้ำนทำนสูงชนิดหุ้มฉนวน
ผลิตสำยไฟฟ้ำทองแดงหุ้มด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์
ผลิตสำยไฟฟ้ำทองแดงหุ้มด้วยยำง
ผลิตสำยไฟฟ้ำที่ต่อเข้ำบ้ำนเพื่อนำมำจุดโคมดวงที่ผลิตจำก
สำยไฟที่ซือมำ
ผลิตสำยไฟฟ้ำร่วมแกนควำมถี่วิทยุ
ผลิตสำยไฟฟ้ำแรงสูงมีควำมต้ำนทำนสำหรับรถยนต์
ผลิตสำยไฟฟ้ำสำหรับวงจรควบคุม
ผลิตสำยไฟฟ้ำอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์
ผลิตสำยไฟฟ้ำอิเลคทรอนิกส์
ผลิตสำยไฟและสำยเคเบิลเพื่อกำรสื่อสำรโทรคมนำคม
ผลิตสำยไฟอิเล็คทรอนิกส์
ผลิตอุปกรณ์ลวดในเครื่องเทียมลำก
โรงงำนผลิตสำยไฟ
หุ้มฉนวนลวดและเคเบิลทองแดง
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การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า

ประกอบ/ผลิตเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ำ
ประกอบ/ผลิตปลั๊กไฟฟ้ำ
ผลิต Connector
ผลิตกล่องชุมสำยไฟฟ้ำและฝำครอบ
ผลิตกล่องโลหะช่องเชื่อมต่อวงจรไฟ
ผลิตกล่องสวิตช์และหน้ำกำก
ผลิตกล่องสำหรับใส่อุปกรณ์แผงสวิตช์ไฟฟ้ำ
ผลิตไกจังหวะสำหรับเปิดปิดไฟตำมเวลำที่กำหนด
ผลิตไกตัดไฟ
ผลิตไกไฟฟ้ำแบบอัตโนมัติสำหรับเปิดปิดไฟตำมเวลำที่กำหนด
ผลิตข้อต่อสำยไฟอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตขัวไฟฟ้ำหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดโคลคำร์โทด
ผลิตขัวรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และขัวรับสตำร์ตเตอร์
ผลิตขัวรับหลอดไฟ
ผลิตคัตเอ้ำท์ไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสไฟฟ้ำลงดิน
ผลิตอุปกรณ์ป้องกันฟ้ำผ่ำ (lightning arrestors)
ผลิตชินส่วนพลำสติกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตตัวนำและอุปกรณ์ต่อสำย
ผลิตเต้ำรับหลอดไฟหรือหลอดวิทยุ
ผลิตเต้ำเสียบ/เบ้ำเสียบ
ผลิตท่อร้อยสำยไฟและอุปกรณ์ตดิ ตัง
ผลิตทีย่ ึดสำยดิน
ผลิตแท่งตัวนำไฟฟ้ำ
ผลิตปลั๊กไฟฟ้ำนิรภัย
ผลิตปลั๊กไฟฟ้ำสำเร็จรูป
ผลิตแป้นไฟ
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ประกอบขำหลอดไฟ
ผลิตขำหลอดไฟ
ผลิตหลอดซีลบีม ชนิดใช้เป็นหลอดไฟหน้ำยำนพำหนะ
ผลิตหลอดไฟกะพริบ
ผลิตหลอดไฟจักรยำน
ผลิตหลอดไฟฉำย
ผลิตหลอดไฟชนิดเคลื่อนย้ำยได้
ผลิตหลอดไฟชนิดใช้เชือเพลิงแก๊สโซลีน
ผลิตหลอดไฟชนิดประดับพู่ระย้ำ
ผลิตหลอดไฟชนิดห้อยหรือแขวน
ผลิตหลอดไฟตังโต๊ะ
ผลิตหลอดไฟติดผนัง
ผลิตหลอดไฟใต้นำ


























ผลิตฝำครอบและปลั๊กที่เป็นอุปกรณ์ติดตังทำงไฟฟ้ำ
ผลิตวงแหวนขัวทรำนซิสเตอร์ สำหรับมอเตอร์และ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
ผลิตสวิตช์ใบมีดมีฝำครอบ
ผลิตสวิตช์กดกระเดื่อง
ผลิตสวิตช์ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้ำ
ผลิตสวิตช์ควบคุมมอเตอร์
ผลิตสวิตช์คตั เอ้ำท์
ผลิตสวิตช์ดดั ไก
ผลิตสวิตช์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตสวิตช์สำหรับสำยไฟ
ผลิตสะพำนไฟ
ผลิตอุปกรณ์กำรเดินสำยไฟฟ้ำที่นำกระแสไฟฟ้ำที่ทำจำก
พลำสติก
ผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อเคเบิลชนิดเรียบ
ผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อสำยโคแอ็คเชียล
ผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อสำยไฟชนิดไม่บัดกรี
ผลิตอุปกรณ์ต่อวงจรไฟฟ้ำกำลัง
ผลิตอุปกรณ์ต่อวงจรไฟฟ้ำชนิดใช้ตัวนำ
ผลิตอุปกรณ์ต่อวงจรไฟฟ้ำชนิดแรงดันโวลต์ต่ำ
ผลิตอุปกรณ์ต่อวงจรใยแก้วนำแสง
ผลิตอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้ำอัตโนมัติ
ผลิตอุปกรณ์ติดตังปลั๊ก
ผลิตอุปกรณ์ติดตังหัวต่อไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์นริ ภัยตัดไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำแรงสูง

การผลิตหลอดไฟฟ้า














ผลิตหลอดไฟนีออน
ผลิตหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดฮอตคำโทรด
ผลิตหลอดไฟฟ้ำ
ผลิตหลอดไฟฟ้ำแบบกระเปำะ
ผลิตหลอดไฟฟ้ำแบบดิสชำร์จที่มคี วำมหนำแน่นสูง
ผลิตหลอดไฟฟ้ำแบบติดตังกับที่ในบันไดขึน/ลงเครื่องบิน
ผลิตหลอดไฟฟ้ำแบบติดตังกับที่ในสระว่ำยนำ
ผลิตหลอดไฟฟ้ำแบบติดตังกับที่บนบำทวิถี
ผลิตหลอดไฟฟ้ำแบบติดตังกับที่บนรันเวย์
ผลิตหลอดไฟฟ้ำแบบบรรจุไอปรอท
ผลิตหลอดไฟฟ้ำแบบฟลูออเรสเซนต์
ผลิตหลอดไฟฟ้ำแบบมีลวดเป็นไส้ภำยใน
ผลิตหลอดไฟฟ้ำแบบอัลตรำไวโอเล็ต
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ผลิตหลอดไฟฟ้ำแบบอินฟำเรด
ผลิตหลอดไฟแฟลชที่ใช้ในกำรถ่ำยภำพ
ผลิตหลอดไฟรถมอเตอร์ไซค์/รถยนต์
ผลิตหลอดไฟเรืองแสง
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การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ส้าหรับให้แสงสว่าง

ประกอบ/ผลิตไฟส่องหัว
ผลิตเครื่องประดับไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องให้แสงสว่ำงที่ใช้ในทำงกำรกีฬำ
ผลิตโคมกระดำษสำ
ผลิตโคมแบบลำนนำด้วยกระดำษ
ผลิตโคมไฟแก้ว
ผลิตโคมไฟจำกวัสดุธรรมชำติไม้
ผลิตโคมไฟจำกเหล็กเส้น
ผลิตโคมไฟเซรำมิก
ผลิตโคมไฟตังพืน
ผลิตโคมไฟฟ้ำฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ
ผลิตโคมไฟฟ้ำชนิดใช้ก๊ำซ
ผลิตโคมไฟฟ้ำตังโต๊ะเขียนแบบ
ผลิตโคมไฟฟ้ำล่อแมลง
ผลิตโคมไฟระย้ำ
ผลิตโคมไฟสนำม
ผลิตโครงโคมไฟหรือตะเกียง ที่ทำจำกลวด
ผลิตชินส่วนของตะเกียง
ผลิตชินส่วนโคมไฟ
ผลิตชุดติดตังสำหรับให้แสงสว่ำง
ผลิตชุดไฟประดับต้นคริสต์มำส
ผลิตดวงไฟรถยนต์
ผลิตตะเกียง (ที่ใช้คำร์ไบด์ ไฟฟ้ำ ก๊ำซ แก๊สโซลิน นำมันก๊ำด)
ผลิตตะเกียงจำกกะลำมะพร้ำว
ผลิตตะเกียงไหว้เจ้ำ
ผลิตเทียนไฟฟ้ำสำหรับให้แสงสว่ำง
ผลิตโป๊ะโคมไฟ (ยกเว้น ที่ทำจำกแก้วหรือพลำสติก)
ผลิตโป๊ะโคมไฟหรือโป๊ะตะเกียงที่ทำจำกพลำสติก
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ผลิตหลอดไฟสำหรับกำรบำบัดโดยใช้รังสีอัลตรำไวโอเลต
และอินฟำเรด
ผลิตหลอดไฟสำหรับใช้ในเหมือง
ผลิตหลอดไฟสุขภำพใช้รังสีอินฟำเรดและอัลตรำไวโอเลต
ผลิตหลอดฮำโลเจน





























ผลิตโป๊ะตะเกียง (ยกเว้น ที่ทำจำกแก้วหรือพลำสติก)
ผลิตผลิตภัณฑ์โคมไฟ
ผลิตแผงสะท้อนแสงบนเพดำน
ผลิตแผ่นสะท้อนแสง สำหรับอุปกรณ์ให้แสงสว่ำงทำจำกโลหะ
ผลิตไฟกระพริบ
ผลิตไฟฉำย
ผลิตไฟตัดหมอกที่ใช้ในยำนยนต์
ผลิตไฟท้ำยรถยนต์
ผลิตไฟบนหลังคำที่ใช้ในยำนยนต์
ผลิตไฟหน้ำยำนพำหนะ
ผลิตระบบสัญญำณที่ใช้กับยำนยนต์
ผลิตสปอร์ตไลท์
ผลิตสปอร์ตไลท์ที่ใช้กับยำนยนต์
ผลิตแสงไฟติดตังที่อำกำศยำน
ผลิตแสงสว่ำงที่ตดิ ตังที่นำพุ
ผลิตไส้หลอดไฟฟ้ำที่มีเส้นลวดภำยใน
ผลิตหน้ำกำกไฟรถยนต์
ผลิตอะไหล่รถจำพวกไฟท้ำย ไฟรถ ไฟเพดำน ไฟเลียว
ผลิตอำร์กแลมป์ (ยกเว้น ชนิดใช้ในทำงกำรแพทย์)
ผลิตอำร์กไลท์ติงแบบติดตังอยู่กับที่
ผลิตอุปกรณ์ให้ส่องสว่ำงสำหรับรถจักรยำน
ผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่ำงชนิดใช้กับเรือ/จักรยำน/รถยนต์
ผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่ำงตำมถนนที่ติดตังกับที่ (ยกเว้น
สัญญำณไฟจรำจร)
ผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่ำงบนเวที
ผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่ำงแบบติดตังกับที่ตำมที่พักอำศัย
รับจ้ำง/ผลิต/จักสำนโคมไฟจำกไม้ไผ่
รับจ้ำง/ผลิตโคมไฟไม้ไผ่

การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นชนิดที่ให้ความร้อน)

ผลิตกรรไกรตัดผมไฟฟ้ำ
ผลิตกรรไกรไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องกรองนำที่ใช้ไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องกำจัดขยะด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องกำจัดเศษอำหำร
ผลิตเครื่องขจัดควำมชืนด้วยไฟฟ้ำ ที่เคลื่อนย้ำยได้








ผลิตเครื่องขัดพืนด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องขัดรองเท้ำด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องคันด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องซักผ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องซักแห้ง ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
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ผลิตเครื่องตีไข่ด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องทำควำมชืนด้วยไฟฟ้ำชนิดเคลื่อนทีไ่ ด้
ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องทำนำเย็น ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องบด สับ และหั่นอำหำร ด้วยไฟฟ้ำ
ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องบดนำแข็งด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องปัดกวำดหรือดูดฝุ่นพรมที่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องปั่นนำผลไม้ด้วยไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องเปิดกระป๋องไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องผสมและเครื่องตีด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องผสมและเครื่องปั่นผสมอำหำรด้วยไฟฟ้ำ
ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องฟอกอำกำศที่เคลื่อนย้ำยได้ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องลงเงำและเครื่องขัดพืนด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้
ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องลับมีดไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
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ผลิตเครื่องล้ำงจำนไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องอัดขยะ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตตู้แช่แข็ง ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตตู้แช่แข็งไอศกรีม ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตตู้แช่เย็น ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตตู้เย็น ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเตียงนวดไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตปัตตำเลีย่ นไฟฟ้ำสำหรับตัดผม
ผลิตแปรงสีฟันไฟฟ้ำ
ผลิตพัดลมดูดอำกำศ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตพัดลมติดผนัง ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตพัดลมเพดำน ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตพัดลมไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตพัดลมไฟฟ้ำตังโต๊ะ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตมีดโกนไฟฟ้ำ
ผลิตมีดไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน

การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือนที่ให้ความร้อน

ผลิตกระทะไฟฟ้ำ
ผลิตกำต้มนำไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องกระจำยควำมร้อนที่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องคั่วข้ำวโพดไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องซำว์น่ำไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องต้มกำแฟไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องต้มไข่ด้วยไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องทำควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำชนิดเคลื่อนที่ได้ ที่ใช้ใน
ครัวเรือน
ผลิตเครื่องทำควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำแบบจุ่ม ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องทำแซนด์วิชด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องทำนำร้อนด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องทำนำอุ่น ที่ใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องทำนำอุ่นไฟฟ้ำสำหรับสระว่ำยนำ
ผลิตเครื่องทำไอนำด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องปิ้งขนมปังด้วยไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องเป่ำผมไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องเป่ำมือด้วยไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องเป่ำลมด้วยไฟฟ้ำที่เคลือ่ นย้ำยได้
ผลิตเครื่องเป่ำหน้ำด้วยไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรหุงต้ม ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องม้วนผมไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องย่ำงไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องอบไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องอัดกลีบกำงเกงด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน



























ผลิตเครื่องอุ่นขวดด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องอุ่นขวดนมด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตจำนอุ่นอำหำรไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตชุดเครื่องทำควำมร้อนที่ใช้ไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตตะแกรงย่ำงไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตตัวทำควำมร้อน สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ผลิตเตำผิงภำยในอำคำรชนิดใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตเตำไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเตำไฟฟ้ำที่ใช้หุงต้ม ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเตำไมโครเวฟ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเตำย่ำงไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเตำรีดไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเตำอบไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเตำอบไมโครเวฟ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเบำะทำควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตผ้ำคลุมเตียงไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตผ้ำห่มไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตแผ่นทำควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตแผ่นย่ำงไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตหม้อทอดไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตหม้ออบไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตหม้อไอนำและเครื่องทำไอนำด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเหล็กดัดผมไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตอุปกรณ์ออกแบบทรงผมด้วยไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
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การผลิตเครื่องใช้ในการประกอบอาหารและเครื่องใช้ที่ให้ความร้อนชนิดใช้ในครัวเรือนที่ไม่ใช้ไฟฟ้า

ผลิต/ปั้นเตำจำกปูนซีเมนต์
ผลิตเครื่องกรองนำที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องทำควำมร้อนที่ใช้นำมันก๊ำด ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตจำนที่อุ่นไว้สำหรับใส่อำหำร หรือฝำครอบอำหำรให้
อุ่นอยู่เสมอที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตชุดแผ่นทำควำมร้อนที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเตำซิ่ง เตำฮำทจำกซีเมนต์
ผลิตเตำดินเผำ
ผลิตเตำถ่ำน
ผลิตเตำถ่ำนจำกดินเหนียว
ผลิตเตำย่ำงที่ใช้ก๊ำซ ชนิดใช้ในครัวเรือน
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ผลิตเครื่องจ่ำยไฟฟ้ำสำรอง (UPS)
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ทำตู้ไฟนีออน
ทำป้ำยไฟนีออน
ผลิตกระดำนบอกคะแนนชนิดไฟฟ้ำ
ผลิตกระดำนบอกคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตกระดิ่งไฟฟ้ำ
ผลิตกริ่งไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องหมำยชนิดใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องหมำยชนิดใช้ไฟฟ้ำแบบแบล็กไลต์
ผลิตเครื่องหมำยชนิดใช้แสงนีออน
ผลิตไซเรน
ผลิตระฆังไฟฟ้ำ












ผลิตเตำหุงข้ำวคอนกรีต
ผลิตเตำหุงต้มอำหำรที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเตำอบทีไ่ ม่ใช้ไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเตำอังโล่
ผลิตระบบทำควำมร้อนด้วยพลังแสงอำทิตย์ ชนิดใช้ใน
ครัวเรือน
ผลิตรังผึงเตำ
ผลิตลินเตำ
ผลิตหัวตะเกียงก๊ำซให้ควำมร้อน ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตอุปกรณ์ทำควำมร้อนแบบไอนำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตอุปกรณ์ทำควำมร้อนพลังงำนแสงอำทิตย์

การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้าส้ารอง
ผลิตเครื่องป้องกันไฟกระชำก
(ยกเว้น เพื่อจ่ำยแรงดันไฟฟ้ำ)



ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้ำ

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้สญ
ั ญาณ











ผลิตระบบสัญญำณไฟจรำจรและให้คำปรึกษำแนะนำ
ด้ำนกำรจรำจร
ผลิตสกอร์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตสัญญำณไฟจรำจร
ผลิตสัญญำณไฟบนประภำคำร
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมกำรจรำจรทำงเดินเท้ำ
ผลิตอุปกรณ์จัดแสดงโฆษณำและเครื่องหมำยชนิดใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับให้สัญญำณกันขโมยหรือเตือน
ไฟไหม้ทไี่ ม่มรี ะบบส่งสัญญำณไปยังสถำนีควบคุม
ผลิตอุปกรณ์ส่งสัญญำณทำงรถไฟ
ผลิตอุปกรณ์ให้สัญญำณจรำจรที่ใช้บนทำงหลวง
ผลิตอุปกรณ์ให้สัญญำณที่ใช้กับยำนพำหนะ
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การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ประกอบ/ผลิตแผงวงจรไฟฟ้ำ
ประกอบเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้ำ
ผลิตกรำไฟต์อิเล็กโทรด
ผลิตกับดักแมลงที่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตคอนเดนเซอร์ที่ขยับตำมจังหวะของกระแสไฟฟ้ำที่ขับ
ผลิตคอนเดนเซอร์แบบซิงค์โครนัส
ผลิตคำร์บอนสำหรับอุปกรณ์แสงสว่ำงและงำนเชื่อม
ผลิตคำร์บอนอิเล็กโทรด
ผลิตเครื่องกันที่ควบคุมด้วยไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ
ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำกระแสสลับ สำหรับเครื่องยนต์
ชนิดสันดำปภำยใน
ผลิตเครื่องกำเนิดโอโซน (ฆ่ำเชือโรค)
ผลิตเครื่องควบคุมไฟฟ้ำสำหรับวงจรรวม
ผลิตเครื่องควบคุมแรงดันโวลต์
ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกำรชุบโลหะด้วยไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกำรชุบโลหะด้วยไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องชำร์จแบตเตอรี่
ผลิตเครื่องเชื่อม โดยใช้อิเล็กตรอนบีม
ผลิตเครื่องเชื่อมที่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องเชื่อมแบบพลำสมำ
ผลิตเครื่องเชื่อมโลหะอำร์กไฟฟ้ำ เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย
ผลิตเครื่องเชื่อมเหล็กและโลหะที่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องตรวจจับคำร์บอมอนนอกไซด์
ผลิตเครื่องทำควำมร้อนของเสือสูบ
ผลิตเครื่องทำควำมร้อนที่ใช้แบตเตอรี่
ผลิตเครื่องบัดกรีที่ใช้ก๊ำซอะเซทิลนี
ผลิตเครื่องปรับกระแสไฟฟ้ำสลับให้เป็นกระแสตรง
ที่เป็นส่วนประกอบทำงอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตเครื่องแปลงไฟฟ้ำกระแสตรงเป็นกระแสสลับ
ที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์
ผลิตเครื่องแปลงไฟฟ้ำกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง
ผลิตเครื่องมือเชื่อมที่ใช้แสงเลเซอร์
ผลิตเครื่องเร่งอนุภำค
ผลิตเครื่องเร่งอนุภำคที่มีแรงดันโวลต์สูง
ผลิตเครื่องเร่งอิเล็กตรอน
ผลิตเครื่องอุปกรณ์ท่อหุ้มสำยไฟ
ผลิตฉนวนทนไฟทำจำกพลำสติกใช้ในเครื่องไฟฟ้ำและวิทยุ
ผลิตฉนวนไฟฟ้ำที่ทำจำกยำงชนิดแข็ง
ผลิตฉนวนไฟฟ้ำสำหรับต่อเข้ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ผลิตชินส่วนและอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ สำหรับ
เครื่องยนต์ชนิดสันดำปภำยใน
ผลิตชุดสำยไฟฟ้ำสำหรับต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ผลิตชุดสำยไฟสำหรับจ่ำยเข้ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำง ๆ
ผลิตเซลล์เชือเพลิง (full cell) ในสถำนะของแข็ง
ผลิตตะเกียงดักแมลง ชนิดใช้ไฟฟ้ำ








































ผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ (คอนเดนเซอร์) ชนิดค่ำคงที่และ
เปลี่ยนค่ำได้
ผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ (คอนเดนเซอร์) ที่ใช้ทำง
อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ (คอนเดนเซอร์) สำหรับมอเตอร์
และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
ผลิตตัวเก็บประจุสำหรับใช้ในวงจร หลอดฟลูออเรสเซนต์
และหลอดปล่อยประจุอื่น
ผลิตตู้อ๊อก
ผลิตท่อเดินสำยไฟและข้อต่อของท่อเดินสำยไฟ ที่ทำจำก
โลหะสำมัญบุภำยในด้วยวัตถุที่เป็นฉนวน
ผลิตท่อโลหะเดินสำยไฟ (EMT)
ผลิตท่อหุม้ สำยไฟชนิดที่มีควำมทนทำนและยืดหยุ่น
ผลิตท่อหุม้ สำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ติดตังทำงไฟฟ้ำ
ผลิตทุ่นชำร์ท
ผลิตทุ่นสตำร์ท
ผลิตบล็อกแปรงไฟฟ้ำ
ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ำ
ผลิตฝำครอบจำนจ่ำยไฟของเครื่องยนต์ชนิดสันดำป
ภำยใน (ยกเว้น ยำนยนต์และจักรยำนยนต์)
ผลิตระบบล็อกหน้ำต่ำงและประตูแบบเพำว์เวอร์
ผลิตลูกกรงเหล็กไฟฟ้ำ
ผลิตสำยแจ๊คโทรศัพท์
ผลิตสำยไฟชุด
ผลิตสำยไฟสำหรับต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ำ (เช่น เตำรีดไฟฟ้ำ เตำย่ำง)
ผลิตสำยล่อฟ้ำ
ผลิตสำยลำโพง
ผลิตสินค้ำแปลกใหม่สำหรับเทศกำลคริสต์มำสชนิดใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตหัวแร้ง
ผลิตหัวแร้งปืน
ผลิตอุปกรณ์ขยำยสัญญำณคลื่นแม่เหล็ก
ผลิตอุปกรณ์ขยำยสัญญำณโดยกำรแผ่รังสีที่ถูกกระตุ้น
ผลิตอุปกรณ์เชื่อมชนิดอัลตรำโซนิก
ผลิตอุปกรณ์เชื่อมรอยต่อ
ผลิตอุปกรณ์เชื่อมหยด
ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเชื่อม/บัดกรี ชนิดใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์เปลีย่ นกระแสตรงเป็นกระแสสลับ
ผลิตอุปกรณ์เปิดและปิดประตูที่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์ไฟฉุกเฉินและแสงสว่ำง
ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับเปิดและปิดประตู
ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตอุปกรณ์สะสมประจุไฟฟ้ำ ชนิดค่ำคงที่และเปลี่ยนค่ำได้
ผลิตอุปกรณ์สะสมประจุไฟฟ้ำ สำหรับบัลลำสต์ของหลอด
ฟลูออเรสเซนต์
ผลิตอุปกรณ์สะสมประจุไฟฟ้ำ สำหรับมอเตอร์
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การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน (ยกเว้น เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน ยานยนต์ และจักรยานยนต์)

ผลิตกังหันลมที่ใช้ในฟำร์ม
ผลิตก้ำนลูกสูบเครื่องยนต์ สำหรับยำนยนต์และรถบรรทุก
ที่ใช้เครื่องยนต์ก๊ำซโซลีน
ผลิตคำร์บเู รเตอร์
ผลิตเครื่องกังหัน สำหรับเครื่องยนต์เรือและรถไฟ
ผลิตเครื่องกังหันก๊ำซ สำหรับเครื่องยนต์เรือและรถไฟ
ผลิตเครื่องกังหันนำ
ผลิตเครื่องกังหันลม
ผลิตเครื่องกังหันไอนำ
ผลิตเครื่องกังหันไฮดรอลิก
ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำกังหันไอนำ
ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำกำลังลม
ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำแบบกังหัน
ผลิตเครื่องปรับควำมเร็วที่ทำงำนด้วยระบบไอนำ
ผลิตเครื่องยนต์ อะไหล่ อุปกรณ์นำกุ้ง
ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลขนำดเล็กเพื่อกำรเกษตร
ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลและกึ่งดีเซล สำหรับหัวรถจักรหรือ
หัวรถไฟ
ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลและกึ่งดีเซลที่ติดอยู่กับที่ สำหรับเรือ
หรือกำรลำกจูง
ผลิตเครื่องยนต์ติดท้ำยเรือ
ผลิตเครื่องยนต์ติดท้ำยเรือชนิดใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติหรือโพรเพน (ยกเว้น
ยำนยนต์)
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ผลิตกระบอกกลมนิวเมติกไฮดรอลิก
ผลิตกระบอกสูบกำลังของไหล
ผลิตกระบอกสูบที่ใช้กำลังนำหรือของไหล
ผลิตกระบอกสูบลมที่ใช้กำลังของไหล
ผลิตกระบอกสูบไฮดรอลิกกำลังของไหล























ผลิตเครื่องยนต์ที่สันดำปภำยใน (ยกเว้น อำกำศยำนและ
ยำนยนต์ที่ไม่ใช้ดีเซล)
ผลิตเครื่องยนต์เบนซิน (ยกเว้น อำกำศยำนและยำนยนต์)
ผลิตเครื่องยนต์เรือ
ผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน (ยกเว้น เครื่องยนต์ที่ใช้
กับอำกำศยำน ยำนยนต์ และ จักรยำนยนต์)
ผลิตชินส่วนเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้ำ
ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำที่หมุนด้วยกังหัน
ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำแบบกังหัน
ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำแบบกังหันโดยใช้กำลังลม
ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำแบบกังหันไฮโดรลิก
ผลิตทุ่นตีนำกุ้ง
ผลิตลินเครื่องยนต์สันดำปภำยใน
ผลิตลินไอดีไอเสียของเครื่องยนต์สันดำปภำยใน
ผลิตลูกสูบสำหรับเครื่องยนต์ดเี ซล
ผลิตลูกสูบสำหรับเครื่องยนต์สันดำปภำยใน
ผลิตวงแหวนลูกสูบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
ผลิตวงแหวนลูกสูบสำหรับเครื่องยนต์สันดำปภำยใน
ผลิตวำล์ว PVC ที่ใช้ในเครื่องยนต์
ผลิตอะไหล่เครื่องปั่นนำบ่อกุ้ง
ผลิตอะไหล่เครื่องยนต์กำรเกษตร
ผลิตอะไหล่เครื่องยนต์ดเี ซล ซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ใน
กระบวนกำรอื่น
ผลิตอะไหล่เครื่องยนต์เบนซิน (ยกเว้น อำกำศยำนและ
ยำนยนต์) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในกระบวนกำรอื่น

การผลิตเครื่องอุปกรณ์ควบคุมก้าลังของไหล





ผลิตกระบอกไฮดรอริก
ผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฮดรอลิกสำหรับใช้ในระบบส่งกำลัง
ผลิตท่อไฮดรอลิก (ที่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ตดิ ตัง) ที่ทำจำก
พลำสติก
ผลิตสำยไฮดรอลิกที่ทำจำกพลำสติก
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การผลิตเครื่องสูบและคอมเพรสเซอร์อื่นๆ

ผลิตเครื่องปั๊มทุกชนิด
ผลิตเครื่องปั๊มนำ
ผลิตเครื่องปั๊มลม
ผลิตเครื่องสูบ สำหรับระบบหล่อลืน่ ของอุปกรณ์ทำงรถไฟ
ผลิตเครื่องสูบ สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วๆ ไป ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องสูบกำลังของไหล
ผลิตเครื่องสูบคอนกรีต
ผลิตเครื่องสูบชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องสูบชนิดลูกสูบชักขึนลง สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป
ผลิตเครื่องสูบที่ใช้วัดหรือจ่ำยนำมัน
ผลิตเครื่องสูบนำ
ผลิตเครื่องสูบนำที่ใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องสูบนำบำดำล
ผลิตเครื่องสูบนำมัน ณ แหล่งผลิตนำมัน
ผลิตเครื่องสูบนำมันของเครื่องจักรกลที่ใช้กับรถยนต์และ
รถบรรทุก
ผลิตเครื่องสูบนำมันเชือเพลิง สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน
ผลิตเครื่องสูบนำมันเชือเพลิง สำหรับเครื่องยนต์อำกำศยำน
ผลิตเครื่องสูบนำล้ำงกระจกรถ สำหรับติดตังในรถยนต์
รถบรรทุก และรถบัส
ผลิตเครื่องสูบแบบหมุนกำลังของไหล
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ผลิตเครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง
ผลิตเครื่องสูบรถจักรยำน
ผลิตเครื่องสูบลมที่ใช้กำลังของไหล
ผลิตเครื่องสูบสุญญำกำศ
ผลิตเครื่องสูบสุญญำกำศที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องสูบไฮดรอลิกกำลังของไหล
ผลิตเครื่องอัดก๊ำซ
ผลิตเครื่องอัดลม
ผลิตเครื่องอัดอำกำศ
ผลิตเครื่องอัดอำกำศขนำดเล็กแบบลูกสูบ
ผลิตปั๊ม
ผลิตปั๊มเชือเพลิง
ผลิตปั๊มนำไฟฟ้ำ
ผลิตปั๊มนำและปั๊มนำมันเครื่อง
ผลิตปั๊มนำและพัดลมโรงงำน
ผลิตปั๊มพลำสติก
ผลิตปั๊มพำวเวอร์
ผลิตปั๊มลม
ผลิตปั๊มสูบนำเพื่อกำรเกษตร
ผลิตระบบฉีดเชือเพลิงของเครื่องยนต์เบนซินและอะไหล่
สำหรับรถยนต์และรถบรรทุก

การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

ทำวำล์วทองเหลืองเครื่องสุขภัณฑ์
ผลิตก๊อกเครื่องสูบนำ
ผลิตก๊อกนำประปำสำธำรณะที่ใช้ในกำรดับเพลิง
ผลิตก๊อกเปิด-ปิดของเครื่องสูบ สำหรับระบำยนำ
ผลิตเกตวำล์ว (ที่เปิด-ปิดให้นำไหลผ่ำน) ที่ใช้ในทำง
อุตสำหกรรม
ผลิตแกนวำล์วของยำงและอะไหล่
ผลิตชินส่วนวำล์วควบคุมเครื่องจักร
ผลิตเช็ควำล์วที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตตัวป้องกันกำรไหลย้อนกลับในเครื่องสูบ
ผลิตแท้ป
ผลิตแท้ปเครื่องบังคับควำมร้อนที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตแท้ปนำ
ผลิตแท้ปไอนำ ที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตบัตเตอร์ฟลำยวำล์ว ที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตวำล์วกระบอกสูบก๊ำซที่ใช้แรงอัดซึ่งใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตวำล์วของก๊อกนำ
ผลิตวำล์วของก๊อกนำประปำสำธำรณะ สำหรับใช้ดับเพลิง
ผลิตวำล์วขับล้ำงสำหรับโถปัสสำวะชำย




















ผลิตวำล์วขับล้ำงสำหรับโถส้วม
ผลิตวำล์วควบคุมกำลังของไหล
ผลิตวำล์วควบคุมควำมดันที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตวำล์วควบคุมที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตวำล์วเครื่องทำควำมร้อนและเครื่องสูบ (ตรวจและ
หยุดกำรทำงำน)
ผลิตวำล์วชินเสียบที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตวำล์วโซลินอยด์
ผลิตวำล์วทรงกลมที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตวำล์วที่ใช้กับงำนท่อและงำนทำควำมร้อน
ผลิตวำล์วที่ใช้กับงำนนำหรือประปำ
ผลิตวำล์วที่ใช้ในทำงปรมำณู
ผลิตวำล์วนำ
ผลิตวำล์วนิรภัย ที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตวำล์วเปิด-ปิด ที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตวำล์วเปิด-ปิดก๊ำซ ที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตวำล์วเปิด-ปิดลมที่ใช้กำลังของไหล
ผลิตวำล์วฝักบัวและอ่ำงอำบนำ
ผลิตวำล์วเยืองที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
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ผลิตวำล์วรูปตัว Y ที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตวำล์วเรียบของเครื่องสูบ
ผลิตวำล์วโลหะของกระป๋องสเปรย์
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ผลิตวำล์วอัตโนมัติที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตวำล์วไฮดรอลิกกำลังของไหล
ผลิตหัวก๊อกนำดับเพลิง

การผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน

ผลิตเกียร์ สำหรับเครื่องส่งกำลัง (ยกเว้น ยำนยนต์และ
อำกำศยำน)
ผลิตเกียร์ สำหรับอุปกรณ์เครื่องส่งกำลังที่ใช้ในทำง
อุตสำหกรรม
ผลิตเกียร์ลดและชุดเกียร์ลด (ยกเว้น อุปกรณ์เครื่องส่ง
กำลังของยำนยนต์และอำกำศยำน)
ผลิตข้อต่อยูนิเวอร์แซล (ยกเว้น ยำนยนต์และอำกำศยำน)
ผลิตข้อต่อและเดือยสับ (ยกเว้น ยำนยนต์และอำกำศยำน)
ผลิตคลัตช์ (ยกเว้น ตัวควบคุมในยำนยนต์และใน
อุตสำหกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ำ)
ผลิตเครื่องเกียร์และกระปุกเกียร์
ผลิตเครื่องถ่ำยกำลังที่ใช้ควำมกดของนำ
ผลิตเครื่องเปลี่ยนควำมเร็ว
ผลิตเครื่องลดควำมเร็ว
ผลิตเครื่องส่งกำลังกล
ผลิตชินส่วนของตลับลูกปืน
ผลิตชินส่วนแบริ่ง
ผลิตชุดจำนเกลียว สำหรับบอลแบริ่งและโรลเลอร์แบริ่ง
ผลิตโซ่กำลังหมุนของจักรยำนและจักรยำนยนต์
ผลิตโซ่ส่งกำลัง
ผลิตตลับลูกปืน
ผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน
ผลิตตัวเม็ดบอลล์ที่ใส่ในตลับลูกปืน
ผลิตตุ๊กตำเพลำที่ประกอบกับบอลแบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่ง
ผลิตบอลแบริ่งชนิดวงแหวนเฟืองใน
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ผลิตบอลแบริ่งและโรลเลอร์แบริ่ง
ผลิตบอลแบริ่งและอะไหล่
ผลิตบอลแบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่งชนิดเป็นแนวยำว
ผลิตเบรก (ยกเว้น ตัวควบคุมในยำนยนต์และใน
อุตสำหกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ำ)
ผลิตแบริ่งเปลือย (ยกเว้น ใช้กับเครื่องยนต์ที่สันดำปภำยใน)
ผลิตประกับ สำหรับเครื่องส่งกำลังของเครื่องจักรกล
ผลิตปลอกเปลือยที่ใช้ติดในแบริ่ง เพื่อป้องกันกำรสึกของ
แบริ่ง (ยกเว้น ใช้กับเครื่องยนต์ที่สันดำปภำยใน)
ผลิตเพลำเครื่องมือกำรเกษตร
ผลิตเฟืองเครื่องมือกำรเกษตร
ผลิตเฟืองและเพลำเครื่องมือกำรเกษตร
ผลิตรำงบอลแบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่ง
ผลิตโรลเลอร์แบริ่งรับแรงดัน
ผลิตโรลเลอร์แบริ่งรูปเข็ม
ผลิตโรลเลอร์แบริ่งรูปทรงกระบอก
ผลิตโรลเลอร์แบริ่งรูปเรียว
ผลิตล้อฟันเฟืองหรือโซ่ฟันเฟืองที่เป็นอุปกรณ์เครื่องถ่ำยกำลัง
ผลิตลูกรอกของเครื่องส่งกำลัง (pulleys)
ผลิตลูกหมำก (ยกเว้นชนิดใช้กับยำนยนต์)
ผลิตแหวนบ่ำรัดเพลำ สำหรับอุปกรณ์เครื่องส่งกำลัง
ผลิตอุปกรณ์ขับเคลื่อนเครื่องจักรซ่อมเครื่องจักร
อุตสำหกรรม
รับทำเกียร์ส่งกำลังรถที่ใช้ในทำงกำรเกษตร

การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่องพ่นหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา

ผลิตเครื่องฉีดพ่นนำมันและก๊ำซ
ผลิตเครื่องฉีดพ่นให้ควำมร้อน
ผลิตเครื่องทำควำมร้อนพลังงำนแสงอำทิตย์
ผลิตเครื่องทำควำมร้อนให้แก่บรรยำกำศรอบๆ
ชนิดติดตังถำวร ที่ใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องอุปกรณ์ควำมร้อนแบบไดอิเล็กทริก ชนิดที่ใช้
ในกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องอุปกรณ์ทำควำมร้อนแบบเหนี่ยวนำ ชนิดที่ใช้
ในกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตตู้อบใบชำ












ผลิตตู้อบลมร้อน
ผลิตตู้อบลำไย
ผลิตเตำกระจำยควำมร้อน
ผลิตเตำเคลือบ
ผลิตเตำถลุงแร่
ผลิตเตำถลุงโลหะ
ผลิตเตำผิงแบบใช้ซุงและก๊ำซ
ผลิตเตำผิงแบบใช้ไม้ฟืนและก๊ำซ
ผลิตเตำเผำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเตำเผำ ชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม
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ผลิตเตำเผำ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำรอุตสำหกรรม
ผลิตเตำเผำ ชนิดที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร (ยกเว้น ทำง ทันตกรรม)
ผลิตเตำเผำขยะ
ผลิตเตำเผำขยะ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเตำเผำขยะไร้มลพิษ
ผลิตเตำเผำเครื่องเคลือบ
ผลิตเตำเผำซีเมนต์
ผลิตเตำเผำทำงเคมี
ผลิตเตำเผำและเตำหลอมเซรำมิก
ผลิตเตำเผำและเตำอบแบบแผงกึ่งตัวนำไฟฟ้ำ
ผลิตเตำเผำและเตำอบสุญญำกำศ
ผลิตเตำเผำศพ
ผลิตเตำเผำศพปลอดมลพิษ
ผลิตเตำไฟฟ้ำ สำหรับทำให้อำกำศอบอุ่น
ผลิตเตำสตีม
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ผลิตเตำหลอมเซรำมิก
ผลิตเตำอบ เตำเผำ และเครื่องพ่นหรือเครื่องฉีด
เชือเพลิงของเตำเผำ
ผลิตเตำอบ ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเตำอบ ชนิดที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเตำอบเครื่องเคลือบ
ผลิตเตำอบดินเผำ
ผลิตเตำอบที่ใช้รังสีอินฟรำเรด ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเตำอบที่ให้ควำมร้อน ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำรทำง
อุตสำหกรรม
ผลิตเตำอบไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์หุงต้มที่ใช้ขดลวดไฟฟ้ำหรือจำนเหล็กสำหรับ
ให้ควำมร้อนชนิดที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร

การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับยกและขนย้าย

ผลิตกระเช้ำไฟฟ้ำ
ผลิตขอและปั่นจั่น ที่ทำจำกแผ่นโลหะบำง
ผลิตเครน
ผลิตเครนไฟฟ้ำ
ผลิตเครนยกของก่อสร้ำง
ผลิตเครนยกของในโรงงำน
ผลิตเครื่องกว้ำนหรือด้ำมกว้ำนมือหมุน
ผลิตเครื่องขนย้ำยแบบสแตรดเดิล ชนิดเคลื่อนที่ได้
ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ยกเทสิ่งของ
ผลิตเครื่องจักรสำหรับยกสะพำนและประตู
ผลิตเครื่องจักรสำหรับลำเลียงกระป๋อง
ผลิตเครื่องชักรอก
ผลิตเครื่องชักรอก ชนิดโซ่
ผลิตเครื่องชักรอก ที่ใช้งำนในเหมืองแร่
ผลิตเครื่องชักรอก สำหรับบรรทุกอำกำศยำน
ผลิตเครื่องชักรอกรถยนต์ (เช่น รถลำก รถกู้ภัย)
ผลิตเครื่องถอนสมอเรือ
ผลิตเครื่องทุ่นแรงรอกไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องผ่อนแรง
ผลิตเครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอก
ผลิตเครื่องยกที่ใช้งำนในฟำร์ม
ผลิตเครื่องลำเลียง ชนิดใช้งำนในฟำร์ม
ผลิตเครื่องลำเลียง สำหรับรองรับกระเป๋ำเดินทำงของผู้โดยสำร
ผลิตเครื่องลำเลียงกระป๋อง
ผลิตเครื่องลำเลียงแบบเกลียว
ผลิตเครื่องลำเลียงแบบนิวเมติก
ผลิตเครื่องลำเลียงแร่และถ่ำนหิน


























ผลิตเครื่องลำเลียงสำยพำน
ผลิตเครื่องลำเลียงสิ่งของ
ผลิตเครื่องส่งอำหำรหรือสินค้ำที่ชกั ขึนลงระหว่ำงชันของ
อำคำรหรือบ้ำน
ผลิตแค้ปรถบรรทุกและรถแทรกเตอร์ ชนิดที่ใช้ในทำง
อุตสำหกรรม
ผลิตแคร่เลื่อน
ผลิตแคร่หรือคำน สำหรับยกเครื่องยนต์อำกำศยำน
ผลิตแคร่หรือคำนปล่อยเรือ
ผลิตโครงยกของ ชนิดเคลื่อนที่ได้
ผลิตโครงเหล็กมีล้อสำหรับขนย้ำยของ
ผลิตชินส่วนและอุปกรณ์ลิฟต์
ผลิตเดอร์ริก ชนิดที่ใช้งำนในแหล่งแร่และก๊ำซ
ผลิตตัวถังสำหรับรถแทรกเตอร์และรถบรรทุกที่ใช้ในทำง
อุตสำหกรรม
ผลิตทำงเดิน ชนิดเคลื่อนที่ได้ที่ใช้กับเครื่องบิน
ผลิตทำงเลื่อน
ผลิตทีต่ ักแบบก้ำมปู
ผลิตแท่นยก สำหรับทำงำนในอำกำศ
ผลิตแท่นวำงสินค้ำ สำหรับลำกหรือลำเลียง
ผลิตบักเกต
ผลิตบักเกต สำหรับขุด
ผลิตบักเกต สำหรับเครื่องยกหรือเครื่องลำเลียง
ผลิตบักเกตและที่คุ้ยผิวถนน
ผลิตบันได ชนิดเคลื่อนทีไ่ ด้
ผลิตบันไดเลื่อน
ผลิตปั่นจั่น
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ผลิตปั่นจั่น ชนิดใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตปั่นจั่น ชนิดใช้บรรทุกหรือขนย้ำยของหนัก
ผลิตปั่นจั่นที่เคลื่อนย้ำยบนรำง
ผลิตปั้นจั่นยกเคลื่อนย้ำยของขึนรถบรรทุก
ผลิตปั่นจั่นและเดอร์ริกเรือ
ผลิตพัลเลตที่ทำจำกโลหะสำหรับลำกหรือลำเลียง
ผลิตพัลเลตเหล็ก
ผลิตแม่แรง
ผลิตแม่แรงตะเข้
ผลิตแม่แรงแบบเกลียว
ผลิตแม่แรงรถยนต์แบบเกลียวชนิดแพนโทกรำฟ
ผลิตแม่แรงไฮดรอลิก
ผลิตรถเข็นปูน
ผลิตรถเข็นล้อเดียว สำหรับขนดิน
ผลิตรถฟอล์คลิฟต์
ผลิตรถสำหรับบรรทุกสินค้ำที่ใช้มือเข็น ชนิดใช้ในงำน
อุตสำหกรรม
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ผลิตรอกเครนไฟฟ้ำ
ผลิตระบบเครื่องลำเลียง ชนิดที่ใช้งำนทั่วไปในทำงด้ำน
อุตสำหกรรม
ผลิตระบบเครื่องลำเลียงแบบสำยพำน
ผลิตระบบรถที่วิ่งบนรำงเดียว (ที่มใิ ช่บรรทุกผู้โดยสำร)
ผลิตระบบลำเลียงสินค้ำ
ผลิตลิฟต์
ผลิตลิฟต์ขนของ
ผลิตลิฟต์โดยสำร
ผลิตลิฟต์ยกเรือ
ผลิตลิฟต์ยกอำวุธ
ผลิตลิฟต์และบันไดเลื่อน
ผลิตลิฟต์สำหรับยกรถยนต์ (เช่น ที่ใช้ในสถำนีบริกำร โรงรถ
หรืออู่รถ)
ผลิตเสำแขวนเรือบด
ผลิตอะไหล่ลิฟต์

การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้ส้านักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ผลิตกระดำนดำ
ผลิตกระดูกงูที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตเครื่องเขียนเช็ค
ผลิตเครื่องคำนวณ
ผลิตเครื่องคิดเลข
ผลิตเครื่องจดชวเลข
ผลิตเครื่องจักรจัดกำรจดหมำยในที่ทำกำรไปรษณีย์
ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงำน
ผลิตเครื่องจ่ำหน้ำซอง
ผลิตเครื่องเจำะกระดำษชนิดสองรู
ผลิตเครื่องดึงลวดเย็บหนังสือ
ผลิตเครื่องถ่ำยเอกสำร
ผลิตเครื่องทำสำเนำ
ผลิตเครื่องนับเงิน
ผลิตเครื่องนับเงินสด สำหรับเครื่องรับจ่ำยเงิน
ผลิตเครื่องนับเหรียญ
ผลิตเครื่องบรรจุจดหมำยใส่ซอง
ผลิตเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ
ผลิตเครื่องบวกเลข ชนิดอิเล็กทรอนิกส์และชนิดคำนวณด้วยมือ
ผลิตเครื่องบันทึกกำรรับเงิน
ผลิตเครื่องบันทึกคำสั่ง/คำพูด
ผลิตเครื่องบันทึกจำนวนเงินที่ลูกค้ำซือสินค้ำ
ผลิตเครื่องปรุรู
ผลิตเครื่องปิดผนึกซอง


























ผลิตเครื่องปิดผนึกหรือประทับตรำจดหมำย
ผลิตเครื่องพับ บรรจุ และปิดผนึกจดหมำย
ผลิตเครื่องพิมพ์ดดี
ผลิตเครื่องมัดห่อจดหมำย หนังสือ และกล่อง
ผลิตเครื่องเย็บกระดำษ
ผลิตเครื่องเย็บหนังสือด้วยลวดในสำนักงำน
ผลิตเครื่องเรียงลำดับหน้ำชนิดที่ใช้ในงำนสำนักงำน
ผลิตเครื่องลงคะแนนเสียง
ผลิตเครื่องห่อเหรียญ
ผลิตเครื่องเหลำดินสอ
ผลิตเครื่องอัดสำเนำ
ผลิตเครื่องอ่ำนรหัสไปรษณีย์
ผลิตตลับหมึกที่ใช้ในกระบวนกำรกัดแม่พิมพ์ด้วยกำรถ่ำยรูป
ผลิตตลับหมึกพิมพ์
ผลิตตลับหมึกพิมพ์ (TONER) ที่ใช้กับกำรถ่ำยรูป
ผลิตตลับหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ำยเอกสำร
ผลิตตลับหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์อื่นๆ
ผลิตตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์พรินซ์เตอร์
ผลิตที่ตัดกระดำษชนิดใช้ในสำนักงำน
ผลิตแท่นตัดเทป
ผลิตผงหมึก โทนเนอร์
ผลิตไวท์บอร์ด
ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงำน
ผลิตอุปกรณ์เย็บปกหนังสือในสำนักงำน
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การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือชนิดใช้ก้าลังขับเคลื่อน

ผลิตเครื่องจักรปำดหน้ำเรียบ ที่ใช้งำนด้วยมือแบบมี
มอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตแกนยึดวัตถุที่จะกลึง (ส่วนประกอบของเครื่องมือกล)
ผลิตค้อนเจำะหินชนิดอัดอำกำศด้วยมือ
ผลิตคีมชนิดใช้กำลังขับเคลื่อน
ผลิตเครื่องกดหรือบีบปลอกแกนจับใช้มือถือที่ขับเคลื่อน
ด้วยกำลังชนิดไม่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องกลึงชนิดใช้งำนด้วยมือ
ผลิตเครื่องเกลำตะเข็บอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ ที่ใช้งำนด้วย
มือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องขัดผิวหน้ำแผ่นโลหะ ทีใ่ ช้งำนด้วยมือแบบมี
มอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องขัดพืนด้วยทรำย ที่ใช้งำนด้วยมือแบบมี
มอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องขัดมันอุปกรณ์ทเี่ ป็นโลหะ ที่ใช้งำนด้วยมือแบบ
มีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องขัดไม้ ที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำ
อยู่ในตัว
ผลิตเครื่องขัดไม้ด้วยทรำย ที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์
ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องขูดเฟือง ที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้
ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องจักรทำเกลียวในของอุปกรณ์ที่เป็นโลหะที่ใช้
งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องจักรทำหัวตะปู ที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์
ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องจักรทำหัวสลักริมเอียง อุปกรณ์ที่เป็นโลหะ
ที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องจักรสำหรับงำนหิน ที่ใช้งำนด้วยมือแบบมี
มอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องจักรสำหรับผลิตเครื่องประดับ ที่ใช้งำนด้วยมือ
แบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องจับดอกสว่ำนใช้มือถือที่ขับเคลื่อนด้วยกำลัง
ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องเจียรเพลำข้อเหวี่ยงที่ใช้งำนด้วยมือแบบมี
มอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องเจียรโลหะ ที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้
ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องเจียรวำล์ว ที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้
ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องเจียระไน ที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้
ไฟฟ้ำอยู่ในตัว




































ผลิตเครื่องดัดอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ ที่ใช้งำนด้วยมือชนิดใช้
กำลังขับเคลื่อน
ผลิตเครื่องตรึงและอุปกรณ์ติดตังที่ใช้กับเครื่องมือกล
ไฟฟ้ำชนิดใช้มือถือ
ผลิตเครื่องตอกแบบนิวเมติก ชนิดใช้มือถือ
ผลิตเครื่องตอกลวดเย็บและเครื่องตอกตะปู
ผลิตเครื่องตัดขนแกะ
ผลิตเครื่องตัดที่ใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ
ผลิตเครื่องตัดโลหะที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้
ไฟฟ้ำอยู่ในตัว โดยวิธีอิเล็กโทรดิสชำร์จ
ผลิตเครื่องตัดโลหะที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้
ไฟฟ้ำอยู่ในตัว โดยวิธีอิเล็กโทรไลติก
ผลิตเครื่องตัดโลหะที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้
ไฟฟ้ำอยู่ในตัว แบบพลำสมำ
ผลิตเครื่องต๊ำปเกลียว
ผลิตเครื่องตีและทุบเหล็ก
ผลิตเครื่องแต่งรูอุปกรณ์ทเี่ ป็นโลหะที่ใช้งำนด้วยมือแบบมี
มอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องทำกุญแจ
ผลิตเครื่องทำเกลียวนอก
ผลิตเครื่องทำเกลียวน็อต
ผลิตเครื่องทำเกลียวในท่อโลหะ
ผลิตเครื่องทำแบบอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ
ผลิตเครื่องมือกลตัดโลหะที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่
ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว ที่ควบคุมโดยระบบตัวเลข
ผลิตเครื่องมือกลที่ขับดันด้วยมือ แบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำ
อยู่ในตัว
ผลิตเครื่องมือกลที่ใช้งำนด้วยมือแบบนิวเมติก
ผลิตเครื่องมือตะไบอุปกรณ์โลหะ
ผลิตเครื่องมือทำเครื่องหมำยอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ
ผลิตเครื่องมือทำปุ่มหยำบเพื่อให้จบั ยึดได้มั่นมือ
ผลิตเครื่องมือทำลวดลำยอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ
ผลิตเครื่องมือทำลำยนูนอุปกรณ์ทเี่ ป็นโลหะ
ผลิตเครื่องมือที่ใช้งำนด้วยมือชนิดใช้กำลังขับเคลื่อน
ผลิตเครื่องมือพันและขึนรูปสปริง
ผลิตเครื่องมือพันและตัดขดลวด
ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือกลที่ใช้งำน
ด้วยมือ แบบมีมอเตอร์
ผลิตเครื่องมือสำหรับงำนไม้ ที่ใช้กำลังขับเคลื่อน
ผลิตเครื่องมือหมุนเฟือง
ผลิตเครื่องยำหมุดมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องยิงตะปู ที่ใช้งำนด้วยมือแบบนิวเมติก
ผลิตเครื่องเลื่อยที่เป็นเครื่องมือกลชนิดใช้กับงำนไม้
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ผลิตเครื่องเลื่อยโลหะที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้
ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเครื่องสลักลินสำหรับเชื่อมต่อไม้ ชนิดใช้มือถือ
ผลิตเครื่องไส ชนิดใช้มือถือ
ผลิตเครื่องอัดเจำะที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้
ไฟฟ้ำอยู่ในตัว สำหรับงำนไม้
ผลิตเครื่องอัดเจำะอุปกรณ์ที่เป็นโลหะไฟฟ้ำชนิดใช้มือถือ
ผลิตด้ำมจับขัวไฟฟ้ำ สำหรับเชื่อม
ผลิตด้ำมจับเครื่องทำเกลียวนอกไฟฟ้ำชนิดใช้มือถือ
ผลิตประกับล็อก
ผลิตปลอกแกนจับ (อุปกรณ์สำหรับเครื่องมือกล)
ผลิตปืนยำหมุด แบบมีมอร์เตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
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ผลิตลูกเบียว (อุปกรณ์ประกอบเครื่องมือกล)
ผลิตเลื่อยฉลุ ที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตเลื่อยวงเดือน ชนิดใช้มือถือ
ผลิตเลื่อยสำยโซ่ ที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำ
อยู่ในตัว
ผลิตวงเหล็กฉำก (อุปกรณ์ประกอบเครื่องมือกล)
ผลิตสิ่วที่เป็นเครื่องมือกล แบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตอุปกรณ์ขดุ เจำะไฟฟ้ำชนิดใช้มือถือสำหรับงำนเหมือง
ผลิตอุปกรณ์ขดุ เจำะไฟฟ้ำชนิดใช้มือถือสำหรับใช้ในงำน
ก่อสร้ำง

การผลิตเครื่องท้าความเย็น

ประกอบเครื่องทำนำแข็งยูนิค
ประกอบเครื่องทำนำเย็นอุตสำหกรรม
ประกอบเครื่องปรับอำกำศรถยนต์
ประกอบชินส่วนเครื่องปรับอำกำศ
ประกอบชินส่วนตู้แช่เย็น
ประกอบชินส่วนอะไหล่แอร์บ้ำน
ประกอบชินส่วนแอร์
ประกอบตู้แช่มินิมำร์ท
ผลิตคอมเพรสเซอร์เครื่องทำควำมเย็น
ผลิตคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอำกำศ
ผลิตคอมเพรสเซอร์ตู้เย็น
ผลิตคอยย์ประกอบแอร์รถยนต์
ผลิตคูลลิ่งทำวเวอร์
ผลิตคูลลิ่งไฟเบอร์พลำสติกเครื่องทำควำมเย็น
ผลิตเครื่องจักรทำหิมะ
ผลิตเครื่องจักรสำหรับทำอำกำศหรือก๊ำซให้เป็นของเหลว
ผลิตเครื่องแช่แข็ง
ผลิตเครื่องทำควำมเย็น
ผลิตเครื่องทำควำมเย็นที่ใช้กับรถบรรทุก
ผลิตเครื่องทำนำแข็ง
ผลิตเครื่องทำนำเย็น ชนิดที่ใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตเครื่องปรับอำกำศ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเครื่องปรับอำกำศ ชนิดติดผนังห้อง
ผลิตเครื่องปรับอำกำศรถยนต์
ผลิตเครื่องปรับอำกำศโรงงำน
ผลิตเครื่องแลกเปลีย่ นควำมร้อน
ผลิตเครื่องอุปกรณ์ผลิตนำแข็งยูนติ
ผลิตตะแกรงฝุ่นแอร์
ผลิตตัวถ่ำยเทควำมร้อนสำหรับตู้เย็น





























ผลิตตัวระบำยควำมร้อนของเครื่องปรับอำกำศ
ผลิตตู้กดนำเย็น
ผลิตตู้เก็บควำมเย็น
ผลิตตู้แช่ ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตตู้แช่แข็ง ชนิดที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตตู้แช่เครื่องดืม่
ผลิตตู้แช่นำแข็ง
ผลิตตู้แช่เย็น ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตตู้แช่และจำหน่ำยเบียร์
ผลิตตู้แช่สเตนเลส
ผลิตตู้แช่อะลูมิเนียม
ผลิตตู้ทำนำเย็น
ผลิตตู้นำแข็งทำจำกโลหะ
ผลิตตู้เย็น ชนิดที่ใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตตู้เย็น ชนิดที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตตู้ไอศกรีม
ผลิตแผงคอยส์ร้อนเย็นของเครื่องปรับอำกำศ
ผลิตแผ่นกรองฝุ่นแอร์
ผลิตพัดลม ชนิดที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรมและทำงพำณิชยกรรม
ผลิตพัดลมดูดฝุ่นโรงงำน
ผลิตพัดลมดูดอำกำศ ชนิดที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรมและ
ทำงพำณิชยกรรม
ผลิตพัดลมดูดอำกำศบนหลังคำโรงงำน
ผลิตพัดลมระบำยอำกำศ ชนิดที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
และทำงพำณิชยกรรม
ผลิตพัดลมระบำยอำกำศด้วยไฟฟ้ำ
ผลิตพัดลมระบำยอำกำศใต้หลังคำ
ผลิตพัดลมโรงงำน
ผลิตระบบทำควำมเย็น
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ผลิตระบบปรับอำกำศ
ผลิตโรตำรี่คอมเพลสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศ
ผลิตลูกหมุนระบำยอำกำศบนหลังคำ
ผลิตวัสดุเก็บเสียงในเครื่องเสียงปรับอำกำศ
ผลิตหน้ำกำกแอร์ อุปกรณ์อะไหล่ ช่องแอร์และ
ส่วนประกอบ
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ผลิตหัวจ่ำยแอร์
ผลิตอะไหล่/ชินส่วน/อุปกรณ์เครือ่ งแช่เย็น
ผลิตอะไหล่/ชินส่วน/อุปกรณ์เครือ่ งทำควำมเย็น
ผลิตอะไหล่/ชินส่วน/อุปกรณ์เครือ่ งปรับอำกำศ
ผลิตอะไหล่/ชินส่วนคอล์ยที่เกีย่ วกับแอร์

การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ประกอบตู้เชื่อมทีไ่ ม่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องกดนำดื่ม
ผลิตเครื่องกรอง ชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องกรอง สำหรับท่อส่งนำมันปิโตรเลียมหรือ
ก๊ำซธรรมชำติ
ผลิตเครื่องกรองเตำหลอมโลหะ
ผลิตเครื่องกรองที่ใช้กับเครื่องเป่ำลม
ผลิตเครื่องกรองนำของสระว่ำยนำ
ผลิตเครื่องกลไกที่ทำงำนด้วยกำรหยอดเหรียญ
ผลิตเครื่องกันแบบหยอดเหรียญ
ผลิตเครื่องกำจัดขยะ ชนิดที่ใช้ทำงพำณิชยกรรม
ผลิตเครื่องกำเนิดก๊ำซ
ผลิตเครื่องกำเนิดไฮโดรเจน
ผลิตเครื่องขจัดควำมชืน (ยกเว้น ที่เคลื่อนย้ำยได้)
ผลิตเครื่องขัดพืนทำควำมสะอำด
ผลิตเครื่องขำยเครื่องดื่มร้อน
ผลิตเครื่องขำยดวงตรำไปรษณียำกร
ผลิตเครื่องขำยนำดื่มและขนมขบเคียว
ผลิตเครื่องขำยบุหรี่
ผลิตเครื่องขำยสินค้ำแบบหยอดเหรียญ
ผลิตเครื่องขำยไอศกรีม
ผลิตเครื่องจักรทีเ่ กี่ยวกับกำรบรรจุขวด (เช่น ล้ำงฆ่ำเชือ
โรค ปิดผนึกและปิดฉลำก)
ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกำรเปิด บรรจุ และปิดถุง
ผลิตเครื่องจักรบรรจุเครื่องดืม่ อัดลม
ผลิตเครื่องจักรบรรจุนำอัดลม
ผลิตเครื่องจักรปิดฝำกระป๋อง
ผลิตเครื่องจักรโรงงำนที่ใช้ในกำรกลั่น/กลั่นลำดับส่วน
สำหรับกำรกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตเครื่องจำหน่ำยสินค้ำ
ผลิตเครื่องฉีดพ่นของเหลว
ผลิตเครื่องฉีดพ่นที่ใช้ในสวน
ผลิตเครื่องชั่งทำรก
ผลิตเครื่องชั่งที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องชั่งนำหนัก





































ผลิตเครื่องชั่งพัสดุไปรษณีย์
ผลิตเครื่องชั่งยำนยนต์
ผลิตเครื่องชั่งรถบรรทุก
ผลิตเครื่องชั่งสำหรับใช้ในร้ำนขำยยำ
ผลิตเครื่องเชื่อมที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องเชื่อมเหล็กที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องเชื่อมเหล็กและโลหะทีไ่ ม่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องเซ็นตริฟิวจ์
ผลิตเครื่องดับเพลิง
ผลิตเครื่องทำก๊ำซไฮโดรเจน
ผลิตเครื่องทำให้นำหำยกระด้ำง
ผลิตเครื่องบรรจุกระป๋อง
ผลิตเครื่องบรรจุขวด
ผลิตเครื่องบรรจุของลงกล่องกระดำษ
ผลิตเครื่องบรรจุของเหลว
ผลิตเครื่องบรรจุพลำสติก
ผลิตเครื่องบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลิตเครื่องบรรจุสี
ผลิตเครื่องบรรจุหีบห่อ
ผลิตเครื่องบรรจุหีบห่อที่มีกำรประทับตรำสินค้ำวันที่ และรหัส
ผลิตเครื่องบรรจุหีบห่ออำหำร
ผลิตเครื่องบรรจุอำหำร
ผลิตเครื่องปั๊มฉีด
ผลิตเครื่องปิดฉลำก
ผลิตเครื่องปิดป้ำยสลำก
ผลิตเครื่องพ่นทรำย
ผลิตเครื่องพ่นสี
ผลิตเครื่องพ่นไอนำ
ผลิตเครื่องแพคพลำสติก
ผลิตเครื่องแพคสินค้ำ
ผลิตเครื่องฟอกอำกำศ
ผลิตเครื่องมือเชื่อมทีไ่ ม่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องมือเชื่อมเหล็กทีไ่ ม่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตเครื่องมือวัดมุมเฟส
ผลิตเครื่องมือวัดมุมเอียง
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ผลิตเครื่องมือวัดระดับ สำหรับช่ำงไม้
ผลิตเครื่องยิงทรำยในโรงงำนหลอมเหล็ก
ผลิตเครื่องรัดกล่องกระดำษ
ผลิตเครื่องรีด ชนิดคำเลนเดอริง
ผลิตเครื่องรีดยำงแผ่น
ผลิตเครื่องล้ำงขวด
ผลิตเครื่องหีบห่อขนมปัง
ผลิตตลับเมตร
ผลิตตำชั่ง
ผลิตตู้นำดืม่ หยอดเหรียญ
ผลิตตู้นำดืม่ โอโซน
ผลิตตู้นำหยอดเหรียญ
ผลิตแท่นชั่งนำหนักรถบรรทุก
ผลิตปืนฉีดพ่นสีชนิดนิวเมติก
ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่ออัดฟองอำกำศ
ผลิตระบบกำจัดฝุ่นสังกะสี
ผลิตระบบฉีดพ่นอัตโนมัติเพื่อป้องกันเพลิง
ผลิตระบบทำอำกำศให้บริสุทธิ์
ผลิตสปริงเกิลรดนำ
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ต่อตัวถังรถอีแต๋น
ต่อพ่วงรถไถ
ต่อรถเกี่ยวข้ำว
ต่อรถคีบอ้อย
ต่อรถอีแต๋น
ประกอบสำลี่รถไถ
ผลิต/ประกอบ/ต่อโครงรถอีแต๋น
ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวรถอีแต๋น
ผลิต/ประกอบรถเกีย่ วข้ำว

ผลิตสปริงเคิล
ผลิตส่วนประกอบเครื่องชั่งส่งโรงงำน
ผลิตไส้กรองนำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตหัวฉีดดับเพลิงระบบอัตโนมัติ
ผลิตหัวฉีดท่อดับเพลิง
ผลิตหัวฉีดพ่นไฮดรอลิกสำหรับกำรป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืช
ผลิตหัวฉีดสำหรับรดนำทีส่ นำมหญ้ำ
ผลิตอุปกรณ์กรองอำกำศโรงงำน
ผลิตอุปกรณ์เครื่องกรองนำชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตอุปกรณ์เครื่องชั่ง
ผลิตอุปกรณ์ฉดี พ่นสีสำหรับจิตรกร (air brush)
ผลิตอุปกรณ์เชื่อมก๊ำซ
ผลิตอุปกรณ์ดับเพลิง
ผลิตอุปกรณ์ทใี่ ช้ในกำรเชื่อม/บัดกรี ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงำน
ผลิตอุปกรณ์แพคกิง
รับผลิตเครื่องกรองนำชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม

การผลิตแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร

ประกอบอะไหล่รถไถนำคูโบต้ำ
ผลิต/ประกอบรถไถนำ
ผลิตกระดุมล้อรถไถ
ผลิตชุดดันดินสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยำงเพื่อกำรเกษตร
ผลิตแทรกเตอร์คูโบต้ำ
ผลิตแทรกเตอร์และอุปกรณ์ติดตัง ชนิดที่ใช้งำนในฟำร์ม
ผลิตแทรกเตอร์และอุปกรณ์ติดตัง ชนิดที่ใช้งำนใน
สนำมหญ้ำและสวน
ผลิตรถไถ
ผลิตรถไถเดินตำม
ผลิตรถไถที่ใช้ในกำรเกษตร
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ผลิตรถไถนำ
ผลิตรถแทรกเตอร์ชนิดใช้ในทำงกำรเกษตร
ผลิตรถนั่งไถนำ
ผลิตสลักพ่วงอุปกรณ์สำหรับรถแทรกเตอร์เดินตำม
ผลิตหน้ำแปลนล้อสำหรับรถแทรกเตอร์เดินตำม
ผลิตหมุดยึดสลักจุดพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยำง
เพื่อกำรเกษตร
ผลิตอะไหล่/อุปกรณ์รถเกี่ยวข้ำว
ผลิตอะไหล่/อุปกรณ์รถไถนำ
ผลิตอะไหล่/อุปกรณ์รถไถนำเดินตำม

การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้










ผลิต/ประกอบรถไทยแลนด์ใช้ในกำรเกษตร
ผลิตกระทะล้อรถอีแต๋น รถสำลี่ รถไถ
ผลิตคันหำงเสือแบบหมุนรอบ
ผลิตเครี่องเก็บเกี่ยวมันฝรั่ง
ผลิตเครื่องกกลูก
ผลิตเครื่องกกลูกไก่
ผลิตเครื่องกะเทำะเปลือก ชนิดที่ใช้งำนในฟำร์ม
ผลิตเครื่องกะเทำะเมล็ดข้ำวโพด
ผลิตเครื่องกำจัดวัชพืช ชนิดที่ใช้งำนในฟำร์ม
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ผลิตเครื่องเก็บเกี่ยวและนวดพืชตระกูลถั่ว
ผลิตเครื่องขุดแบบหมุนรอบ
ผลิตเครื่องขุดมันฝรั่ง
ผลิตเครื่องขุดร่องและหว่ำนเมล็ด
ผลิตเครื่องขุดและเครื่องกะเทำะเปลือกเมล็ดธัญพืช
ผลิตเครื่องขุดและเครื่องเก็บฝ้ำย
ผลิตเครื่องครำด
ผลิตเครื่องคีบอ้อย
ผลิตเครื่องจักรเก็บเกี่ยวยำสูบ
ผลิตเครื่องจักรเก็บมะเขือเทศ
ผลิตเครื่องจักรคัด แยก ขนำดไข่
ผลิตเครื่องจักรคัด แยก ขนำดผลไม้
ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนกำรให้อำหำรสัตว์
ผลิตเครื่องจักรทีม่ ีทังเครื่องเก็บเกีย่ วและเครื่องนวด
ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับเก็บเกี่ยว
ผลิตเครื่องฉีดพ่น ชนิดที่ใช้ในทำงกำรเกษตร
ผลิตเครื่องดูดฝุ่น ชนิดใช้ในคอกปศุสัตว์หรือสนำม
ผลิตเครื่องตัด ชนิดใช้งำนในสนำมหญ้ำและสวน
ผลิตเครื่องตัดหญ้ำ
ผลิตเครื่องเตรียมดินที่ใช้ในทำงกำรเกษตร
ผลิตเครื่องไถ
ผลิตเครื่องทดนำที่ใช้ในทำงกำรเกษตร
ผลิตเครื่องทำฟ่อน สำหรับใช้ในฟำร์ม (เช่น หญ้ำแห้ง ฟำง
ข้ำว ฝ้ำย)
ผลิตเครื่องนวดข้ำว
ผลิตเครื่องนวดข้ำวตำมแกนลูกนวด
ผลิตเครื่องนวดถั่วเหลือง
ผลิตเครื่องนวดฝ้ำย
ผลิตเครื่องบดและผสมอำหำรสัตว์ ชนิดที่ใช้งำนในฟำร์ม
ผลิตเครื่องบดหรือเครื่องป่น ชนิดที่ใช้งำนในฟำร์ม
ผลิตเครื่องบดอำหำรสัตว์ ชนิดที่ใช้งำนในฟำร์ม
ผลิตเครื่องบรรจุฝ้ำย
ผลิตเครื่องปลูกมันฝรั่ง
ผลิตเครื่องป้อนอำหำรไก่
ผลิตเครื่องปัดฝุ่น ชนิดที่ใช้งำนในฟำร์ม
ผลิตเครื่องเป่ำใบไม้โดยใช้แรงลม
ผลิตเครื่องเป่ำอำหำรสัตว์โดยใช้แรงลม
ผลิตเครื่องผ่ำท่อนไม้ชนิดเคลื่อนย้ำยได้ด้วยมือ
ผลิตเครื่องพ่นยำฆ่ำแมลง
ผลิตเครื่องพ่นยำทำงกำรเกษตร
ผลิตเครื่องพ่นและเครื่องโรยชนิดที่ใช้งำนในฟำร์ม










































ผลิตเครื่องพ่วงรถไถนำเดินตำม
ผลิตเครื่องฟักไข่สัตว์ปีก
ผลิตเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนกำรให้อำหำรสัตว์
ผลิตเครื่องย้ำยต้นกล้ำ ชนิดที่ใช้งำนในฟำร์ม
ผลิตเครื่องแยกลูกเบอร์รี่
ผลิตเครื่องรดนำ ชนิดใช้ในทำงกำรเกษตร
ผลิตเครื่องรีดนมวัว
ผลิตเครื่องหยอดข้ำวโพด
ผลิตเครื่องหยอดเมล็ดพืช
ผลิตเครื่องหว่ำนปุ๋ย ชนิดใช้งำนในฟำร์ม
ผลิตเครื่องหว่ำนเมล็ด
ผลิตเครื่องอัดฝ้ำย
ผลิตเครื่องอัดฟำง สำหรับใช้ในฟำร์ม
ผลิตโครงรถนวดข้ำว
ผลิตโครงรถอีแต๋น
ผลิตจำนไถในงำนกสิกรรม
ผลิตตัวถัง (แค้ป) สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในกำรเกษตร
ผลิตตัวพ่วงรถไถนำ
ผลิตตู้ฟักไข่
ผลิตเตำอบพืช
ผลิตไถหัวหมูแบบติดรถไถเดินตำม
ผลิตไถเหล็ก
ผลิตปำกใบมีดสำหรับรถแทรกเตอร์ติดชุดดันดิน รถเกลี่ยดิน
และรถแทรกเตอร์ปำดและอุ้มดิน
ผลิตผำนรถไถ
ผลิตรถเกี่ยวข้ำว
ผลิตรถชนิดใช้งำนในสนำมหญ้ำและสวน
ผลิตรถตัดหญ้ำสนำมกอล์ฟ
ผลิตรถนวดข้ำว
ผลิตรถวำกอน ชนิดที่ใช้งำนในสนำมหญ้ำและสวน
ผลิตรถอัดฟำงรถเกีย่ วข้ำว
ผลิตรถอีแต๋น
ผลิตหำงไถ
ผลิตอะไหล่เครื่องตัดหญ้ำ
ผลิตอะไหล่รถอีแต๋น
ผลิตอุปกรณ์ สำหรับเก็บเกี่ยวต้นไม้
ผลิตอุปกรณ์เขย่ำต้นไม้ (เช่น นัท ผลไม้ ต้นส้ม)
ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ติดกับเครื่องมือทำสวนแบบมอเตอร์
ผลิตอุปกรณ์รถตัดหญ้ำรับทำผลิตภัณฑ์จำกโลหะ
ผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ตัดกิ่งหรือก้ำนต้นไม้
ผลิตอุปกรณ์สำหรับให้อำหำรและนำแก่ฝูงปศุสัตว์
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การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะ

ผลิตเครื่องขึนรูปกระป๋องโลหะ
ผลิตเครื่องขึนรูปแบบโลหะแผ่น
ผลิตเครื่องขึนรูปโลหะชนิดอัลตรำโซนิก
ผลิตเครื่องขึนรูปอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ
ผลิตเครื่องคว้ำนโลหะชนิดใช้แสงเลเซอร์
ผลิตเครื่องคว้ำนโลหะชนิดอัลตรำโซนิก
ผลิตเครื่องคว้ำนโลหะที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำ
อยู่ในตัว
ผลิตเครื่องจักรขึนรูปชินงำนโลหะ โดยกำรรีด
ผลิตเครื่องจักรขึนรูปโลหะ โดยกำรฉีดพ่นแบบพลำสมำ
ผลิตเครื่องจักรขูดโลหะ
ผลิตเครื่องจักรเจำะ ชนิดใช้กับงำนโลหะ
ผลิตเครื่องจักรเจำะ ชนิดใช้แสงเลเซอร์
ผลิตเครื่องจักรเจำะ ชนิดอัลตรำโซนิก
ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ดึงลวด (ยกเว้น แม่พิมพ์)
ผลิตเครื่องจักรหนีบแม่พิมพ์โลหะ
ผลิตเครื่องเจำะรูโลหะ
ผลิตเครื่องเซำะชนิดใช้แสงเลเซอร์
ผลิตเครื่องเซำะชนิดอัลตรำโซนิก
ผลิตเครื่องดึงลวด
ผลิตเครื่องตอกพิมพ์โลหะ
ผลิตเครื่องตอกรูอุปกรณ์ทเี่ ป็นโลหะ
ผลิตเครื่องตัดและตกแต่งเฟือง
ผลิตเครื่องมือกลสำหรับทำร่องงำนโลหะ
ผลิตเครื่องมือกล สำหรับขึนรูปโลหะ
ผลิตเครื่องมือกล สำหรับสร้ำงแบบโลหะ
ผลิตเครื่องมือกลสำหรับตัดโลหะ
ผลิตเครื่องมือเซำะไฟฟ้ำ-เคมี สำหรับอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ
ผลิตเครื่องยึดตำแหน่งวัตถุในกำรเชื่อม (เช่น เครื่องตรึง)
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ผลิตเครื่องยืดโลหะ
ผลิตเครื่องทำสลักเกลียวในโลหะ
ผลิตเครื่องอัด (เช่น กำรตอก กำรตัด กำรประทับตรำ)
สำหรับขึนรูปโลหะ
ผลิตเครื่องอัดขึนรูปโลหะผง
ผลิตเครื่องอัดใบจักรหรือใบพัดตรง
ผลิตเครื่องอัดรีดอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ
ผลิตเครื่องอัดไฮดรอลิก สำหรับงำนโลหะ
เครื่องตีขึนรูปโลหะ (drop hammers)
ผลิตเครื่องกลึงโลหะ
ผลิตเครื่องขัดผิวโลหะ
ผลิตเครื่องขึนรูปโลหะ
ผลิตเครื่องจักรงำนกลึงโลหะ
ผลิตเครื่องจักรเจำะชนิดใช้กับงำนโลหะ
ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกำรขึนรูปโลหะ
ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกำรปั๊มโลหะ
ผลิตเครื่องจักรแท่นกลึงเหล็ก
ผลิตเครื่องดัดเหล็ก
ผลิตเครื่องดึงเย็น สำหรับทำลวด
ผลิตเครื่องตอกรูอุปกรณ์ทเี่ ป็นโลหะ
ผลิตเครื่องตัดเหล็ก
ผลิตเครื่องตีโลหะ
ผลิตเครื่องทำเกลียวโดยกำรรีด
ผลิตเครื่องทำเกลียวนอกท่อโลหะ
ผลิตเครื่องปั๊มโลหะ
ผลิตเครื่องรีดเส้นเหล็ก
ผลิตแท่นกลึงโลหะ
ผลิตเครื่องจักรดึงลวด

การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ

ผลิตเครื่องขึนรูปงำนไม้
ผลิตเครื่องคว้ำนลูกสูบที่ใช้งำนด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำ
อยู่ในตัว
ผลิตเครื่องจักรเจำะรูงำนไม้
ผลิตเครื่องทำแบบงำนไม้
ผลิตเครื่องทำแผ่นไม้วเี นียร์และไม้อัด
ผลิตเครื่องปั๊มพระ
ผลิตหัวจับชินงำน (อุปกรณ์ประกอบเครื่องมือกล)
ผลิตเหล็กบีบยึด (ส่วนประกอบของเครื่องมือกล)
ผลิตชินส่วนเครื่องจักร เครื่องกลึง แม่พิมพ์ สำหรับงำน
แปรรูปหิน ไม้ และวัตถุแข็งที่คล้ำยกัน












ผลิตตัวรีดสลิง
รับจ้ำงลับใบคมเครื่องจักรสำหรับตัดหิน ไม้ และวัตถุแข็งที่
คล้ำยกัน
ผลิตเครื่องปั๊มแม่พิมพ์ (ยกเว้นโลหะ)
ผลิตเครื่องกลึงไม้
ผลิตเครื่องตัดแผ่นเหล็ก
ผลิตเครื่องกดอัดแผ่นชินไม้อัด
ผลิตเครื่องตอกลวดเย็นในงำนแปรรูปไม้
ผลิตเครื่องตอกตะปู สำหรับงำนไม้
ผลิตสว่ำนแบบแท่น สำหรับแปรรูปงำนไม้
ผลิตเครื่องมือกลสำหรับงำนแปรรูปยำงแข็ง
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ผลิตเครื่องมือกลสำหรับงำนแปรรูปไม้
ผลิตเครื่องมือกลสำหรับงำนแปรรูปพลำสติกแข็ง
ผลิตเครื่องมือกลสำหรับงำนแปรรูปแก้ว
ผลิตเครื่องตอกหมุด สำหรับงำนไม้
ผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ
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ผลิตอุปกรณ์จับสำยไฟฟ้ำแรงสูง
ผลิตเครื่องจักรเจียระไนแก้ว
ผลิตเครื่องตัด ฉลุ แกะสลัก วัสดุเนืออ่อน ควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์
ผลิตเครื่องจักรเจียระไนเพชร

การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะกรรม

ผลิตเครื่องจักรรีดท่อโลหะลูกรีด
ผลิตเครื่องจักรล้ำงโลหะเพื่อขจัดครำบออกไซด์หรือสำรอื่นๆ
ผลิตเครื่องจักรสำหรับโรงรีดเหล็ก
ผลิตเครื่องจักรสำหรับโลหะกรรม
ผลิตเครื่องจักรสำหรับหลอมเงินหลอมทอง
ผลิตเครื่องชุบสังกะสี (Galvanizing)
ผลิตเครื่องรีดท่อโลหะ
ผลิตเครื่องรีดเย็นงำนโลหะ
ผลิตเครื่องรีดร้อนงำนโลหะ
ผลิตเครื่องรีดลวด
ผลิตเครื่องรีดโลหะ
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ผลิตเครื่องหล่อโลหะ
ผลิตเตำแปรสภำพ
ผลิตเตำหลอมโลหะ
ผลิตเตำหลอมอะลูมเิ นียม
ผลิตเบ้ำ (สำหรับใช้ตักโลหะทีล่ ะลำยในเตำหลอมโลหะ)
จำกแผ่นโลหะประดิษฐ์
ผลิตเบ้ำที่ใช้ในกำรถลุงโลหะต่ำงๆ ซึ่งทำจำกโลหะหนัก
ผลิตเบ้ำหลอม จำกแผ่นโลหะประดิษฐ์
ผลิตแบบหล่ออินกอต
ผลิตภำชนะสำหรับหลอมโลหะหรือหล่อโลหะ
ผลิตฮิตเตอร์เตำหลอมโลหะ

การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการท้าเหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่อสร้าง

ประกอบติดตังรถลำดยำงมะตอย
ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวถังรถบด
ผลิตข้อโซ่ตีนตะขำบ
ผลิตเครื่องกระทุ้งแบบเพำว์เวอร์
ผลิตเครื่องกรีดถนน
ผลิตเครื่องเกรดถนน
ผลิตเครื่องเกลี่ยดิน
ผลิตเครื่องขัดพืนใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตเครื่องขุดท้องร่องและคูชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
ผลิตเครื่องขุดหลุมเสำ
ผลิตเครื่องขูดดิน ชนิดใช้งำนในกำรก่อสร้ำง
ผลิตเครื่องขูดดิน ชนิดใช้งำนในเหมือง
ผลิตเครื่องครำด ในกำรทำควำมสะอำดพืน
ผลิตเครื่องจักรกลก่อสร้ำง
ผลิตเครื่องจักรกลเบำใช้ในงำนก่อสร้ำง
ผลิตเครื่องจักรขุดเจำะบ่อนำบำดำล
ผลิตเครื่องจักรขุดและลอกคลอง/แม่นำ
ผลิตเครื่องจักรเจำะ ชนิดใช้งำนในเหมืองแร่
ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงหลังคำแอสฟัลต์
ผลิตเครื่องจักรย่อยหิน
ผลิตเครื่องจักรย่อยหินและแร่























ผลิตเครื่องจักรแยกสำรให้บริสุทธิช์ นิดใช้งำนในเหมืองแร่
ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำเหมืองแร่
ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในบ่อก๊ำซ
ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกำรเจำะนำมันและก๊ำซ
(ยกเว้น แท่นลอยนอกฝั่ง)
ผลิตเครื่องเจำะบ่อบำดำล
ผลิตเครื่องเจำะหิน
ผลิตเครื่องเซำะแบบเพำว์เวอร์
ผลิตเครื่องเซำะร่องที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง (เช่น กำรขุดและกำรบด)
ผลิตเครื่องดูดทรำย
ผลิตเครื่องตกตะกอนแร่
ผลิตเครื่องตบดิน
ผลิตเครื่องตักเชิงกล
ผลิตเครื่องตักย้ำย
ผลิตเครื่องตัดถ่ำนหิน
ผลิตเครื่องถอนเสำเข็ม
ผลิตเครื่องทำร่อง ชนิดใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตเครื่องบดถนนในงำนก่อสร้ำงและกำรบำรุงรักษำ
ผลิตเครื่องบดถ่ำนหิน
ผลิตเครื่องบดย่อยแร่
ผลิตเครื่องบดย่อยหิน
ผลิตเครื่องบดสำหรับขุดถ่ำนหิน

187























ผลิตเครื่องบรรทุกชนิดทีใ่ ช้งำนในเหมืองใต้ดิน
ผลิตเครื่องบรรทุกแร่ดบิ
ผลิตเครื่องปั๊มอิฐบล็อก
ผลิตเครื่องผสมกำกแร่
ผลิตเครื่องผสมคอนกรีต
ผลิตเครื่องผสมคอนกรีตสำเร็จ
ผลิตเครื่องผสมทรำย
ผลิตเครื่องผสมปูน
ผลิตเครื่องผสมปูนขำว
ผลิตเครื่องผสมมอร์ทำร์
ผลิตเครื่องมือเจำะนำมัน
ผลิตเครื่องมือเจำะระบำยนำบำดำล
ผลิตเครื่องมือตัดเจำะ
ผลิตเครื่องย่อยแร่ดิบ
ผลิตเครื่องย่อยหิน
ผลิตเครื่องร่อนแร่ดิบ
ผลิตเครื่องรำดหินโรยทำงรถไฟ (อุปกรณ์รำงรถไฟ)
ผลิตเครื่องล้ำงแร่ดิบ
ผลิตแค้ป (ส่วนหนึ่งของรถจักรที่ครอบกันแดดกันฝน
ให้แก่คนขับ) สำหรับเครื่องจักรก่อสร้ำง
ผลิตใบจักรสำหรับเครื่องเกรด
ผลิตใบจักรสำหรับเครื่องขูด
ผลิตใบจักรสำหรับรถปรำบดิน
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ผลิตปลอกสลักโซ่ตีนตะขำบ
ผลิตยำนที่ขึนลงบ่อแร่ตำมปล่องแร่
ผลิตรถดัมพ์ที่ใช้ในเหมือง
ผลิตรถแทรกเตอร์ ชนิดที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตรถแทรกเตอร์ตีนตะขำบ
ผลิตรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตรถบดถนน
ผลิตรถบดหิน
ผลิตรถบรรทุกเทท้ำยที่ออกแบบสำหรับกำรใช้งำนนอกถนน
ผลิตรถแบ็คโฮ (Backhoes)
ผลิตรถปรำบดิน
ผลิตสลักโซ่ตีนตะขำบ
ผลิตสว่ำนชนิดที่ใช้ในงำนขุดเจำะหิน นำมัน และก๊ำซ
ผลิตอะไหล่เครื่องเจำะนำบำดำล
ผลิตอะไหล่รถขุด
ผลิตอะไหล่รถแบ็คโฮ
ผลิตอะไหล่อุปกรณ์กำรเจำะ
ผลิตอะไหล่อุปกรณ์เครื่องขุดเจำะนำบำดำล
ผลิตอุปกรณ์ขดุ เจำะชนิดใช้งำนในเหมืองใต้ดิน
ผลิตอุปกรณ์เครื่องตอกเสำเข็ม
ผลิตอุปกรณ์ติดเครื่องเกรดที่ยกขึนลงได้
ผลิตอุปกรณ์หว่ำนหรือโปรย สำหรับรถบรรทุกทรำยและเกลือ

การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ

ประกอบเครื่องจักรในงำนอุตสำหกรรมอำหำร
ประกอบเครื่องผสมเครื่องดืม่
ผลิตครกสีข้ำว
ผลิตเครื่องกระเทำะเปลือกถั่ว
ผลิตเครื่องกระเทำะเปลือกนัท
ผลิตเครื่องกลั่นเหล้ำ
ผลิตเครื่องกะเทำะถั่วลิสง
ผลิตเครื่องขูดมะพร้ำว
ผลิตเครื่องคัดแยกเมล็ดธัญพืช
ผลิตเครื่องคันนำผลไม้หรือผัก ชนิดใช้ในกำรผลิตอำหำร
ผลิตเครื่องคั่วข้ำวโพด ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตเครื่องคั่วและบดกำแฟ ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตเครื่องจักรทำควำมสะอำดเมล็ดธัญพืช
ผลิตเครื่องจักรทำยำนัตถุ์
ผลิตเครื่องจักรทำยำเส้น
ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตอำหำรจำพวกสัตว์นำ
ผลิตเครื่องจักรในอุตสำหกรรมประกอบอำหำร
ผลิตเครื่องจักรผลิตขนมปังกรอบ




















ผลิตเครื่องจักรผลิตแครกเกอร์
ผลิตเครื่องจักรผลิตช็อกโกแลต
ผลิตเครื่องจักรผลิตซิกำร์
ผลิตเครื่องจักรผลิตนม
ผลิตเครื่องจักรผลิตนมผง
ผลิตเครื่องจักรผลิตนำตำล
ผลิตเครื่องจักรผลิตนำมันพืช
ผลิตเครื่องจักรผลิตเนย
ผลิตเครื่องจักรผลิตเนยแข็ง
ผลิตเครื่องจักรผลิตบุหรี่
ผลิตเครื่องจักรผลิตเบียร์
ผลิตเครื่องจักรผลิตแป้ง
ผลิตเครื่องจักรผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ผลิตเครื่องจักรผลิตพำสต้ำ
ผลิตเครื่องจักรผลิตยำสูบ (ยกเว้น ชนิดใช้ในฟำร์ม)
ผลิตเครื่องจักรผลิตลูกกวำด
ผลิตเครื่องจักรผลิตหมำกฝรั่ง
ผลิตเครื่องจักรผลิตอำหำร
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ผลิตเครื่องจักรผลิตอำหำรกระป๋อง
ผลิตเครื่องจักรผลิตอำหำรสัตว์
ผลิตเครื่องจักรผลิตไอศกรีม
ผลิตเครื่องจักรผสมแป้ง
ผลิตเครื่องจักรโม่-สีเมล็ดธัญพืช
ผลิตเครื่องจักรย่อยและสกัดนำมันจำกเมล็ดพืช
ผลิตเครื่องจักรรีดบะหมี่
ผลิตเครื่องจักรโรงงำนแปรรูปอำหำร
ผลิตเครื่องจักรโรงสีข้ำว
ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำเบเกอรี่
ผลิตเครื่องจักรสำหรับทำควำมสะอำด คัด และแยก
ชนิดใช้ในกำรผลิตอำหำร
ผลิตเครื่องจักรสีข้ำว
ผลิตเครื่องทำกำแฟ ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตเครื่องทำขนมกรอบฮำนำมิ
ผลิตเครื่องทำนำผลไม้
ผลิตเครื่องทำนำแร่
ผลิตเครื่องทำเส้นบะหมี่
ผลิตเครื่องบดเนือ ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตเครื่องบดเนือสัตว์
ผลิตเครื่องบดเนือหมู ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตเครื่องบดโม่ข้ำวมอลต์
ผลิตเครื่องบดหมู ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตเครื่องบ่มยำสูบ
ผลิตเครื่องปั้นลูกชิน
ผลิตเครื่องผสมอำหำร ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตเครื่องผสมอำหำรสัตว์
ผลิตเครื่องผสมอำหำรหมู
ผลิตเครื่องฟอกนำตำล
ผลิตเครื่องโม่แป้ง
ผลิตเครื่องแยกครีม
ผลิตเครื่องแยกเมล็ดข้ำว
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ผลิตเครื่องสับ เครื่องบด เครื่องผสม และเครื่องหั่นอำหำร
ผลิตเครื่องสีข้ำว
ผลิตเครื่องสีข้ำวซ้อมมือแบบโบรำณ
ผลิตเครื่องสีข้ำวโพด
ผลิตเครื่องหั่นขนมปัง
ผลิตเครื่องหีบนำมันปำล์ม
ผลิตเครื่องหุงต้มแบบไอนำ ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตเครื่องอบข้ำว
ผลิตเครื่องอบข้ำวโพด
ผลิตเครื่องอบถั่ว
ผลิตเครื่องอบธัญพืชชนิดที่ใช้ในฟำร์ม
ผลิตเครื่องอบลดควำมชืนเมล็ดพืช
ผลิตเครื่องอบแห้งผลผลิตจำกฟำร์ม (เช่น เมล็ดธัญพืช
หญ้ำแห้งสำหรับให้สัตว์กิน)
ผลิตเครื่องอัดที่ใช้ผลิตไซเดอร์
ผลิตเครื่องอัดลูกชิน
ผลิตเครื่องอัดหมูยอ
ผลิตชินส่วนเครื่องจักรโรงสี
ผลิตตะแกรงและอุปกรณ์กำรร่อน ชนิดใช้ในกำรผลิตอำหำร
ผลิตเตำ ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตเตำแก๊ส ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตเตำอบเบเกอรี่
ผลิตหม้อทอดในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตอุปกรณ์กลั่นเครื่องดื่ม
ผลิตอุปกรณ์กำรเกษตรเครื่องแยกข้ำวโพด
ผลิตอุปกรณ์ขจัดนำออกจำกอำหำร
ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ทำเบเกอรี่
ผลิตอุปกรณ์ทำอำหำร ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตอุปกรณ์โรงสีข้ำว
ผลิตอุปกรณ์อุ่นอำหำร ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
รับทำ/ประกอบเครื่องสีข้ำว

การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียม ปั่น ทอ และถักนิตสิ่งทอ

ผลิตกระสวยเครื่องทอผ้ำ
ผลิตกระสวยพุ่งเครื่องจักรทอผ้ำ
ผลิตกี่กระตุก
ผลิตกี่ทอผ้ำ
ผลิตแกนปั่นด้ำย สำหรับเครื่องจักรทอผ้ำ
ผลิตเข็มสำหรับเครื่องถักนิตติง
ผลิตเครื่องกรอทำเข็ด
ผลิตเครื่องกระจำยฝ้ำย
ผลิตเครื่องขจัดสิ่งสกปรกจำกขนสัตว์











ผลิตเครื่องขึนเส้นด้ำย
ผลิตเครื่องจักรกรอสิ่งทอ
ผลิตเครื่องจักรถักผ้ำลูกไม้
ผลิตเครื่องจักรถักสิ่งทอ
ผลิตเครื่องจักรทอมุ้ง
ผลิตเครื่องจักรทอเส้นด้ำย
ผลิตเครื่องจักรทออวน
ผลิตเครื่องจักรทำพูส่ ำหรับสิ่งทอ
ผลิตเครื่องจักรทำเส้นด้ำย
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ผลิตเครื่องจักรพิมพ์ลำยสิ่งทอ
ผลิตเครื่องจักรพิมพ์สิ่งทอ
ผลิตเครื่องจักรรีดเพื่อจัดขนำดสิ่งทอ
ผลิตเครื่องจักรสำงเส้นใยสิ่งทอ
ผลิตเครื่องจักรหวีสิ่งทอ
ผลิตเครื่องดึงสิ่งทอ
ผลิตเครื่องตะกุยเศษเส้นใยสิ่งทอ
ผลิตเครื่องถักตำข่ำยแบบผูกปม
ผลิตเครื่องถักนิต
ผลิตเครื่องถักผ้ำยืด
ผลิตเครื่องถักผ้ำลูกไม้และตำข่ำย
ผลิตเครื่องทอผ้ำ
ผลิตเครื่องทอผ้ำระบบแจ็กกำร์ด
ผลิตเครื่องทอผ้ำระบบดอบบี
ผลิตเครื่องทำสำยระโยงระยำงหรือเชือก
ผลิตเครื่องทำห่วงสิ่งทอ
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ผลิตเครื่องเปิดเบลฝ้ำย
ผลิตเครื่องฟอกล้ำงขนสัตว์
ผลิตเครื่องสำวไหม
ผลิตเครื่องหวี/สำงเส้นใยสิ่งทอ
ผลิตเครื่องหีบฝ้ำย
ผลิตชินส่วนอะไหล่โรงงำนทอผ้ำ
ผลิตฟันหวีที่ใช้กับหูก
ผลิตฟืม
ผลิตหลอดด้ำย สำหรับเครื่องจักรทอผ้ำ
ผลิตอะไหล่กระสวยทอผ้ำ
ผลิตอะไหล่เครื่องจักรสิ่งทอ
ผลิตอะไหล่เครื่องทอ
ผลิตอะไหล่เครื่องทอผ้ำ
ผลิตอุปกรณ์ทอผ้ำ
ผลิตอุปกรณ์ทอผ้ำไหม
ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรฟอกล้ำงขนสัตว์

การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง

บริกำรเติมนำยำเครื่องเย็บผ้ำ
ผลิต/ประกอบชินส่วนของจักร
ผลิตเข็มจักร
ผลิตเข็มสำหรับจักรเย็บผ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเข็มสำหรับจักรเย็บผ้ำที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องจักรเคลือบเงำสิ่งทอโดยใช้ลูกกลิง
ผลิตเครื่องจักรซ่อมรองเท้ำ
ผลิตเครื่องจักรตีเกลียวคู่และตีเกลียวสิ่งทอ
ผลิตเครื่องจักรแต่งสำเร็จขนสัตว์
ผลิตเครื่องจักรแต่งสำเร็จผ้ำสิ่งทอ
ผลิตเครื่องจักรทำรองเท้ำ
ผลิตเครื่องจักรทำรังกระดุม
ผลิตเครื่องจักรทำให้สิ่งทอแห้ง
ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกำรชุบสิ่งทอด้วยด่ำง
ผลิตเครื่องจักรบดเรียบสิ่งทอโดยใช้ลูกกลิง
ผลิตเครื่องจักรแปรรูปงำนหนัง
ผลิตเครื่องจักรผลิตงำนหนัง
ผลิตเครื่องจักรผลิตและตกแต่งสักหลำด
ผลิตเครื่องจักรผลิตหมวก
ผลิตเครื่องจักรผูกปมสิ่งทอ
ผลิตเครื่องจักรฟอกผ้ำสิ่งทอ
ผลิตเครื่องจักรฟอกหนัง





















ผลิตเครื่องจักรย้อมผ้ำสิ่งทอ
ผลิตเครื่องจักรเย็บผ้ำ
ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ซักรีด (ยกเว้น ชนิดใช้ใน
ครัวเรือน)
ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ซักแห้ง
ผลิตเครื่องจักรสำหรับเย็บปักถักร้อย
ผลิตเครื่องจักรหีบผ้ำ
ผลิตเครื่องจักรอัดรีดผ้ำสิ่งทอ
ผลิตเครื่องซักผ้ำ ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตเครื่องปั่นผ้ำชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องมือตัดเย็บชินส่วนในกำรประกอบรถยนต์
ผลิตเครื่องรีดผ้ำชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตเครื่องอบผ้ำ ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตเครื่องอัดปัม๊ กระดุมเสือ
ผลิตเครื่องอัดผ้ำ ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ผลิตโครงจักรเย็บผ้ำ
ผลิตจักรเย็บผ้ำชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตชินส่วนอุปกรณ์ส่วนประกอบจักรเย็บผ้ำและจักรเย็บ
ผ้ำสำเร็จรูป
ผลิตอะไหล่/อุปกรณ์จักรเย็บผ้ำ
ผลิตอุปกรณ์เย็บจักร

190

28291









ผลิตเครื่องจักรเคลือบและแต่งสำเร็จกระดำษและ
กระดำษแข็ง
ผลิตเครื่องจักรตัดและพับกระดำษและกระดำษแข็ง
ผลิตเครื่องจักรเตรียมส่วนประกอบในกำรทำกระดำษ
ผลิตเครื่องจักรทำกระดำษแข็ง
ผลิตเครื่องจักรทำกล่องกระดำษแข็ง
ผลิตเครื่องจักรทำซองจดหมำย
ผลิตเครื่องจักรทำถุงกระดำษ
ผลิตเครื่องจักรทำเยื่อกระดำษ

28292










ผลิตเครื่องจักรเกี่ยวกับงำนพลำสติก
ผลิตเครื่องจักรขึนรูปพลำสติก
ด้วยควำมร้อน
ผลิตเครื่องจักรเครื่องอบพลำสติก
ผลิตเครื่องจักรฉีดพลำสติก
ผลิตเครื่องจักรทำถุงพลำสติก
ผลิตเครื่องจักรทำพลำสติก
ผลิตเครื่องจักรทำยำงรถ
ผลิตเครื่องจักรทำยำงวัลแคไนซ์
ผลิตเครื่องจักรปะยำงรถ

28299














การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง









ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตกระดำษและกระดำษแข็ง
ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกำรหล่อพลำสติกโดยกำรเป่ำ
ผลิตเครื่องจักรผลิตกล่องกระดำษ
ผลิตเครื่องจักรหล่อแบบเยื่อกระดำษ กระดำษและ
กระดำษแข็ง
ผลิตเครื่องตัดกระดำษ
ผลิตเครื่องป้อนกระดำษ
ผลิตเครื่องม้วนกระดำษ
ผลิตเครื่องล้ำงเยื่อกระดำษและเครื่องทำเยื่อกระดำษให้ข้น

การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและยาง











ผลิตเครื่องจักรเป่ำขวดพลำสติก
ผลิตเครื่องจักรผลิตคำเมลเบค
ผลิตเครื่องจักรผลิตเม็ดพลำสติก
ผลิตเครื่องจักรผลิตยำง
ผลิตเครื่องจักรพิมพ์ขวดพลำสติก
ผลิตเครื่องจักรหล่อพลำสติกโดยกำรฉีด
ผลิตเครื่องจักรอัดรีดพลำสติก
ผลิตเครื่องจักรอัดรีดยำง
ผลิตเครื่องฉีดพลำสติก
ผลิตเครื่องตัดพลำสติก










ผลิตเครื่องทำยำงนอกชนิดอัดลม
ผลิตเครื่องเป่ำขวดพลำสติก
ผลิตเครื่องรีดพลำสติก
ผลิตเครื่องหล่อดอกยำงใหม่
ผลิตเครื่องหล่ออัดพลำสติก
ผลิตเครื่องอบเม็ดพลำสติก
เครื่องป้อนพลำสติก
ผลิตเครื่องอัดพลำสติก
ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรรีดยำง

การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

ทำพิมพ์เซรำมิก
ทำเฟรมสกรีนเพื่อพิมพ์ลงบนเสือ
ทำแม่พิมพ์เกี่ยวกับกำรพิมพ์
ผลิตเครื่องจักรขึนรูปผลิตภัณฑ์
คอนกรีต
ผลิตเครื่องจักรเข้ำเล่มหนังสือ
ผลิตเครื่องจักรทำกระดำษทรำย
ผลิตเครื่องจักรทำกระเบือง
ผลิตเครื่องจักรทำแก้ว
ผลิตเครื่องจักรทำแบบหล่อ
ผลิตเครื่องจักรทำปกหนังสือ
ผลิตเครื่องจักรผลิตแม่พิมพ์โลหะ
ผลิตเครื่องจักรผลิตสำรกึ่งตัวนำ
ผลิตเครื่องจักรหล่อตัวพิมพ์














ผลิตเครื่องจักรหุ้มฉนวนขดลวด
และสำยเคเบิล
ผลิตเครื่องจักรอบแผ่นไม้วีเนียร์
ผลิตเครื่องดีดส่งเครื่องบิน
ผลิตเครื่องตังพินโบว์ลิ่งอัตโนมัติ
ผลิตเครื่องทำอิฐบล็อก
ผลิตเครื่องบดนำแข็ง ชนิดใช้
ในทำงอุตสำหกรรมและทำง
พำณิชยกรรม
ผลิตเครื่องปล่อยยำนอำกำศ
ผลิตเครื่องพิมพ์ภำพ
ผลิตเครื่องพิมพ์หนังสือ
ผลิตเครื่องเรียงตัวพิมพ์
ผลิตเครื่องเรียงพิมพ์












ผลิตเครื่องเรียงหน้ำ สำหรับกำร
ทำหนังสือ
ผลิตเครื่องเรียงหน้ำ สำหรับกำรพิมพ์
ผลิตเครื่องเล่นในสนำมเด็กเล่น
ผลิตเครื่องอัดอิฐบล็อก
ผลิตเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิ่งอัตโนมัติ
ผลิตเครื่องอุปกรณ์แยกไอโซโทป
ผลิตชิงช้ำสวรรค์
ผลิตชุดสนำมเด็กเล่น
ผลิตม้ำหมุนตำมสวนสนุก
ผลิตหุ่นยนต์สำหรับใช้ในงำน
อุตสำหกรรม
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หมวดย่อย 29

การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งรถพ่วง

29101







การผลิตเครื่องยนต์ส้าหรับยานยนต์

ผลิตเครื่องปรับควำมเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล
ผลิตเครื่องปรับควำมเร็วของเครื่องยนต์เบนซิน
ผลิตเครื่องยนต์ สำหรับยำนยนต์ทเี่ คลื่อนที่บนหิมะ
ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลขนำดเล็กระบำยควำมร้อนด้วยนำ
ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้กับยำนยนต์
ผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้กับยำนยนต์

29102






ผลิต/ประกอบรถกระบะ 1 ตัน



29104



ผลิต/ประกอบรถโดยสำรประจำ
ทำงที่ไม่มีรำง แต่มสี ำลี่
ผลิต/ประกอบรถตู้

29109















ผลิตเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้กับยำนยนต์
ผลิตเครื่องยนต์รถกระบะ
ผลิตเครื่องยนต์ระบบเชือเพลิงคู่สำหรับยำนยนต์
ผลิตเครื่องยนต์สำหรับรถถังเพื่อกำรทหำร
ผลิตแชสซีย์ที่มเี ครื่องยนต์ติดตังอยู่

การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล

ผลิต/ประกอบรถที่เป็นบ้ำนแบบมีส่วนประกอบพร้อมในตัวเอง
ผลิต/ประกอบรถมินิแวน
ผลิต/ประกอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ผลิต/ประกอบรถยนต์ไฟฟ้ำ
ผลิต/ประกอบรถลีมูซีน

29103








ผลิต/ประกอบรถลีมูซีนที่ดัดแปลงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ผลิต/ประกอบรถลีมูซีนหุม้ เกรำะที่ดัดแปลงตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ
โรงงำนประกอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

การผลิตรถกระบะ 1 ตัน

ผลิต/ประกอบรถปิคอัพ



ผลิต/ประกอบรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก

การผลิตยานยนต์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อการโดยสาร




ผลิต/ประกอบรถบัสโดยสำร
ผลิต/ประกอบรถโรงเรียน
โรงงำนประกอบรถโดยสำร



อู่ต่อรถบัส

การผลิตยานยนต์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

ผลิต/ประกอบยำนพำหนะเพื่อกำรนันทนำกำร
ผลิต/ประกอบยำนพำหนะสำหรับทำควำมสะอำดถนน
(เช่น รถสำหรับฉีดพ่น รถกวำดถนน)
ผลิต/ประกอบยำนยนต์ที่เคลื่อนบนหิมะ
ผลิต/ประกอบยำนยนต์เพื่อกำรกีฬำ
ผลิต/ประกอบยำนยนต์เพื่อกำรบำรุงรักษำทำงหลวง
ผลิต/ประกอบยำนยนต์สะเทินนำสะเทินบก
ผลิต/ประกอบรถกวำดถนน
ผลิต/ประกอบรถกอล์ฟชนิดใช้เครือ่ งยนต์ขับเคลื่อน
ผลิต/ประกอบรถกู้ภยั











ผลิต/ประกอบรถโกคำร์ท (ยกเว้นรถสำหรับเด็ก)
ผลิต/ประกอบรถขยะ
ผลิต/ประกอบรถแข่ง
ผลิต/ประกอบรถเครน
ผลิต/ประกอบรถดับเพลิง
ผลิต/ประกอบรถที่ใช้ในสนำมกอล์ฟ
ผลิต/ประกอบรถแทรกเตอร์ที่วิ่งบนถนนสำหรับลำกรถกึ่งพ่วง
ผลิต/ประกอบรถบรรทุก
ผลิต/ประกอบรถบรรทุกขยะ

192





ผลิต/ประกอบรถบรรทุกของเหลว เช่น เชือเพลิง นำมัน
นม นำ
ผลิต/ประกอบรถบรรทุกติดปั้นจั่น
ผลิต/ประกอบรถบรรทุกผสมคอนกรีต
ผลิต/ประกอบรถพยำบำล







29201



















ผลิต/ประกอบ/ต่อกระบะรถสิบล้อ
ผลิต/ประกอบ/ต่อกระบะสแตนเลส
ผลิต/ประกอบ/ต่อเครื่องพ่วงของเรือ
ผลิต/ประกอบ/ต่อแค้ปรถบรรทุก
ผลิต/ประกอบ/ต่อแค้ปหลังคำรถปิกอัพ
ผลิต/ประกอบ/ต่อโครงรถบรรทุก
ผลิต/ประกอบ/ต่อโครงหลังคำรถโดยสำร
ผลิต/ประกอบ/ต่อโครงหลังคำรถไฟเบอร์
ผลิต/ประกอบ/ต่อโครงหลังคำรถยนต์
ผลิต/ประกอบ/ต่อโครงหลังคำรถสองแถว
ผลิต/ประกอบ/ต่อโครงเหล็กหลังคำรถยนต์
ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวถังเพื่อกำรบรรทุกของเหลวหรือ
ก๊ำซของรถบรรทุก
ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวถังยำนยนต์
ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวถังรถกู้ภัย
ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวถังรถเก็บขยะเทศบำล
ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวถังรถดัมพ์
ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวถังรถโดยสำร
ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวถังรถตู้

29202








ผลิต/ประกอบรถกึ่งพ่วง
ผลิต/ประกอบรถดัมพ์
ผลิต/ประกอบรถเทรลเลอร์
ผลิต/ประกอบรถพ่วงกองคำรำวำน
ผลิต/ประกอบรถพ่วงชนิดดัมพ์
ผลิต/ประกอบรถพ่วงที่ใช้เพื่อกำรพักแรม
ผลิต/ประกอบรถพ่วงบรรทุกก๊ำซ

ผลิต/ประกอบรถยนต์ขนำดใหญ่ทใี่ ช้เครื่องยนต์ดีเซล
เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย
ผลิต/ประกอบรถหกล้อ
ผลิต/ประกอบรถหุม้ เกรำะที่ไม่ใช่ด้ำนกำรทหำร
ผลิต/ประกอบรถเอทีวี
โรงงำนประกอบรถบรรทุก

การผลิตตัวถังยานยนต์


















ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวถังรถบรรทุก
ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวถังรถบรรทุกชนิดดัมพ์
ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวถังรถพยำบำล
ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวถังรถพ่วง
ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวถังรถยนต์
ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวถังรถหกล้อ
ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวถังรถห้องเย็น
ผลิต/ประกอบ/ต่อตัวถังและแค้ปรถบรรทุก
ผลิต/ประกอบ/ต่อเทรลเลอร์พ่วงรถ
ผลิต/ประกอบ/ต่อหลังคำกระจกรับแสงและชินส่วน ที่ใช้
กับยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิต/ประกอบ/ต่อหลังคำแครี่บอย
ผลิต/ประกอบ/ต่อหลังคำไฟเบอร์รถยนต์
ผลิต/ประกอบ/ต่อหลังคำยำนยนต์ที่ทำจำกโลหะ
ผลิต/ประกอบ/ต่อหลังคำยำนยนต์แบบปรับพับได้
ผลิต/ประกอบ/ต่อหลังคำรถ
ผลิต/ประกอบ/ต่อหลังคำรถกระบะ
ผลิต/ประกอบ/ต่อหลังคำรถบรรทุก

การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง






ผลิต/ประกอบรถพ่วงบรรทุกของเหลว
ผลิต/ประกอบรถพ่วงบรรทุกปศุสตั ว์
ผลิต/ประกอบรถพ่วงบรรทุกไม้
ผลิต/ประกอบรถพ่วงเพื่อกำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร
ผลิต/ประกอบรถพ่วงสำหรับวิ่งบนหิมะ (เพื่อกำรขนส่ง
บนหิมะ)

193

29203





ผลิตตู้คอนเทนเนอร์
ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ที่ทำจำกไฟเบอร์กลำส
ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ที่ทำจำกอะลูมิเนียม
ผลิตตู้คอนเทนเนอร์บรรจุของเหลวที่ออกแบบเพื่อกำร
ขนส่งได้หลำยรูปแบบ

29301





บริกำร/รับทำเบำะรถยนต์
ผลิตชินส่วนเบำะรถยนต์
ผลิตที่นั่งเด็กสำหรับใช้ในยำนยนต์
ผลิตที่นั่งในรถยนต์

29302





















การผลิตตู้คอนเทนเนอร์











ผลิตตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้ำที่สำมำรถถอดออกได้
ผลิตตู้บรรจุสินค้ำบนเครื่องบิน
ผลิตตู้บรรทุกสินค้ำที่ใช้กับรถดัมพ์
ผลิตตู้บรรทุกสินค้ำที่ใช้กับรถบรรทุก

การผลิตที่นั่งภายในยานยนต์
ผลิตที่นั่งรถประจำทำง
ผลิตที่นั่งสำหรับยำนพำหนะสำธำรณะ
ผลิตเบำะผ้ำใบรถยนต์
ผลิตเบำะโฟมรถยนต์






ผลิตเบำะรถทัวร์
ผลิตเบำะรถแท็กซี่
ผลิตเบำะรถยนต์
ผลิตเบำะหนังของยำนยนต์

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับยานยนต์

ประกอบสำยไฟรถยนต์
ผลิตขดลวดอำร์มำเจอร์ชนิดที่ใช้กบั ยำนยนต์
ผลิตคอนเดนเซอร์และอุปกรณ์จุดระเบิด สำหรับ
เครื่องยนต์ชนิดสันดำปภำยใน
ผลิตคอยล์จดุ ระเบิดสำหรับเครื่องยนต์ชนิดสันดำปภำยใน
ผลิตคอยล์จดุ ระเบิดสำหรับรถยนต์
ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำกระแสสลับสำหรับรถยนต์
ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำสำหรับยำนยนต์ชนิดใช้ก๊ำซและนำมัน
ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำสำหรับยำนยนต์ชนิดสันดำปภำยใน
ผลิตเครื่องควบคุมไฟสำหรับยำนยนต์
ผลิตเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้ำสำหรับยำนยนต์ชนิด
เครื่องยนต์สันดำปภำยใน
ผลิตเครื่องปัดนำฝนกระจกรถ
ผลิตเครื่องแปลงแรงหมุนชนิดใช้กับยำนยนต์
ผลิตเครื่องละลำยนำแข็งในยำนยนต์
ผลิตเครื่องส่งสัญญำณนำทำงที่ใช้ในยำนยนต์
ผลิตจำนจ่ำยไฟสำหรับยำนยนต์
ผลิตชินส่วนสำหรับจุดระเบิดยำนพำหนะที่ควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตชุดสำยไฟจุดระเบิดที่ใช้กับยำนยนต์
ผลิตชุดสำยไฟสำหรับประกอบรถยนต์
ผลิตไดนำโมรถยนต์
ผลิตที่จดุ บุหรี่ในยำนยนต์























ผลิตแผงหน้ำปัดควบคุมเครื่องมือที่ใช้กับยำนยนต์
ผลิตมอเตอร์ไดนำโมรถยนต์
ผลิตมอเตอร์พัดลมรถยนต์
ผลิตมอเตอร์สตำร์ตสำหรับรถยนต์
ผลิตเมกนีโตจุดระเบิด
ผลิตแมกนีติกฟลำยวีล
ผลิตแมกนีโตไดนำโม
ผลิตระบบประตูและหน้ำต่ำงไฟฟ้ำ
ผลิตสตำร์ตเตอร์และส่วนประกอบสตำร์ตเตอร์สำหรับ
เครื่องยนต์ชนิดสันดำปภำยใน
ผลิตสตำร์ตเตอร์สำหรับเครื่องยนต์ชนิดสันดำปภำยใน
ผลิตสตำร์ตเตอร์สำหรับยำนยนต์
ผลิตสำยไฟในรถยนต์
ผลิตสำยไฟฟ้ำแรงต่ำสำหรับรถยนต์
ผลิตหัวเทียน
ผลิตหัวเทียนรถยนต์
ผลิตหัวเทียนสำหรับเครื่องยนต์สนั ดำปภำยใน
ผลิตหัวนกกระจอกของเครื่องยนต์ชนิดสันดำปภำยใน
ผลิตอะไหล่มอเตอร์รถยนต์
ผลิตอุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้ำ
ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำและสำยไฟจุดระเบิดที่ใช้กับรถยนต์
ผลิตอุปกรณ์สำยไฟสำเร็จรูป
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การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ส้าหรับยานยนต์

กดประทับชินส่วนของถังบรรจุเชือเพลิง สำหรับยำนยนต์
กดประทับผนังห้องเครื่องของยำนยนต์ที่ทำจำกโลหะ
กดประทับพืนท้องยำนยนต์ที่ทำจำกโลหะ
กดประทับพืนผิวและโครงประตูยำนพำหนะที่ทำจำกโลหะ
กดประทับเพื่อทำตัวถังรถบรรทุกปิคอัพ ที่ทำจำกโลหะ
กดประทับเพื่อผลิตชินส่วนต่ำงๆ ของยำนยนต์
กดประทับโลหะเพื่อทำล้อสำหรับยำนยนต์
ปั๊มล้อแม็ก
ผลิตกระจกมองหลังของยำนยนต์
ผลิตกระเดื่องกดลินที่ใช้กับเครื่องยนต์นำมันเบนซินของ
ยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตกระปุกเกียร์
ผลิตกระปุกเฟืองพวงมำลัย
ผลิตกันชนรถยนต์
ผลิตกันสำดรถยนต์
ผลิตก้ำนปัดนำฝน
ผลิตกำบเพลำครึ่งซีกสำหรับเครื่องยนต์ของรถยนต์
ผลิตก้ำมเบรกรถยนต์
ผลิตก้ำมปูเบรกของยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตเกียร์สำหรับส่งกำลังในรถยนต์
ผลิตแกนพวงมำลัยของยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตแกนพวงมำลัยรถยนต์
ผลิตแกนล้อรถยนต์
ผลิตแกนลูกเบียวของยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตข้อต่ออ่อนของยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตขอบล้อของยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตขอบล้อของยำนยนต์ที่หล่อจำกพลำสติก
ผลิตเข็มขัดนิรภัยที่ใช้กับยำนยนต์
ผลิตเข็มขัดนิรภัยรถยนต์
ผลิตคลัชต์แม่เหล็กไฟฟ้ำ
ผลิตคลัชต์รถยนต์
ผลิตคลัชต์สำหรับยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตคันส่งของยำนยนต์
ผลิตคิวขอบล้อรถยนต์
ผลิตคิวรถยนต์
ผลิตเครื่องกรองไอเสียสำหรับรถยนต์
ผลิตเครื่องแปลงกำลังหมุนที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก
รถโดยสำร
ผลิตเครื่องสูบเชือเพลิงชนิดใช้ไฟฟ้ำ สำหรับยำนยนต์
ผลิตจำนคลัชต์สำหรับรถยนต์
ผลิตจำนดิสก์ (โรเตอร์) ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก
รถโดยสำร
ผลิตจำนเบรก ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร







































ผลิตชันวำงกระเป๋ำเดินทำงบนหลังคำรถ
ผลิตชันวำงของ ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตชันวำงของบนหลังคำรถ
ผลิตชินส่วนกันชนของยำนยนต์ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตชินส่วนเข็มขัดนิรภัยรถยนต์
ผลิตชินส่วนเพลำ เฟืองท้ำย และเพลำหลังของยำนยนต์
รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตชินส่วนมูเล่ย์รถยนต์
ผลิตชินส่วนอะไหล่ยำนยนต์
ผลิตชุดเกียร์และชินส่วน
ผลิตชุดเพลำส่งกำลังของยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตชุดอุปกรณ์ช่วงล่ำงสำหรับยกระดับหรือลดระดับยำน
ยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตโช้คอัพของระบบกันสะเทือนที่ใช้กับยำนยนต์
รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตโช้คอัพรถยนต์
ผลิตโซ่เพลำลูกเบียวของรถยนต์และรถบรรทุกที่ใช้
เครื่องยนต์ก๊ำซโซลีน
ผลิตโซ่รถยนต์
ผลิตโซ่รำวลินของยำนยนต์ รถบรรทุกที่ใช้เครื่องยนต์ก๊ำซโซลีน
ผลิตตลับลูกปืนรถยนต์
ผลิตตะแกรงกรองนำมันสำหรับยำนยนต์
ผลิตตัวกรองนำมันเครื่อง ที่ใช้กับยำนพำหนะ
ผลิตตัวกรองนำมันเชือเพลิง ที่ใช้กับยำนพำหนะ
ผลิตตัวกรองนำมันสำหรับยำนยนต์
ผลิตตัวกรองอำกำศ ที่ใช้กับยำนพำหนะ
ผลิตตัวควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้ำของระบบประจุไฟฟ้ำในรถยนต์
ผลิตตัวควบคุมอุณหภูมิของยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตตัวหน่วงกำรสั่นสะเทือนที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก
รถโดยสำร
ผลิตตุ๊กตำ (แบริ่ง) ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตแตรไฟฟ้ำสำหรับรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
ผลิตแตรสำหรับยำนยนต์
ผลิตถุงลมนิรภัย
ผลิตท่อนำรถยนต์
ผลิตท่อยึดปีกนกล่ำง
ผลิตท่อร่วมไอดีของเครื่องยนต์
ผลิตท่อไอเสียของยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตท่อไอเสียรถยนต์
ผลิตที่ปดั นำฝนรถยนต์
ผลิตที่ปดั นำฝนและอุปกรณ์รีฟิล สำหรับยำนยนต์
ผลิตแท่นรองรับเครื่องยนต์ ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก
รถโดยสำร
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ผลิตแท่นเหยียบสำหรับก้ำวขึนรถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตบังโคลน ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตบังโคลนเหล็ก
ผลิตบำนพับประตูรถยนต์
ผลิตเบรก คลัชต์รถยนต์
ผลิตเบรกรถยนต์
ผลิตเบรกและส่วนขับเคลื่อนที่ควบคุมด้วยไฟฟ้ำ
ผลิตแบริ่งที่ติดกับก้ำนลูกสูบเครื่องยนต์ ที่ใช้กับยำนยนต์
รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตประตูรถยนต์
ผลิตประทุนหลังรถยนต์
ผลิตปลำยท่อไอเสียรถยนต์
ผลิตปะเก็นฝำสูบสำหรับเครื่องยนต์ของรถยนต์
ผลิตผนังตกแต่งภำยในรถยนต์
ผลิตผ้ำคลัชต์สำหรับรถยนต์
ผลิตผ้ำเบรกรถบรรทุก
ผลิตผ้ำเบรกรถประจำทำง
ผลิตผ้ำเบรกรถยนต์
ผลิตแผ่นกดคลัชต์ ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตแผ่นคลัชต์
ผลิตแผ่นคลัชต์รถยนต์
ผลิตฝำดุมล้อของยำนยนต์ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตฝำสูบ ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตฝำหม้อนำรถยนต์
ผลิตพวงมำลัยของยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตพวงมำลัยรถยนต์
ผลิตพัดลม สำหรับเครื่องทำควำมเย็นที่ใช้ในยำนยนต์
ผลิตพัดลมระบำยควำมร้อนเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์
ผลิตพืนปูกระบะไลเนอร์
ผลิตเพลำ ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตเพลำข้อเหวี่ยง ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตเพลำข้อเหวี่ยงและแบริ่งที่ติดกับก้ำนลูกสูบเครื่องยนต์
ผลิตเพลำขับ ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตเพลำท้ำยรถยนต์
ผลิตเพลำรถยนต์
ผลิตเพลำส่งของยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตฟันเฟืองรถยนต์
ผลิตเฟือง ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตเฟืองท้ำย ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตเฟืองบังคับเลียวแบบเฟืองสะพำน
ผลิตเฟืองเพลำลูกเบียวของรถยนต์และรถบรรทุกที่ใช้
เครื่องยนต์ก๊ำซโซลีน
ผลิตเฟืองรถยนต์
ผลิตเฟืองรำวลินของยำนยนต์ รถบรรทุกที่ใช้เครื่องยนต์
ก๊ำซโซลีน







































ผลิตระบบสัญญำณกันขโมยที่ใช้กบั ยำนยนต์
ผลิตระบบไอเสียและชินส่วน ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก
รถโดยสำร
ผลิตลวดและเคเบิลที่ไม่ใช่เหล็กสำหรับเครื่องบินและยำนยนต์
ผลิตลวดและเคเบิลสำหรับรถยนต์และเครื่องบิน
ผลิตล้อตุนกำลังและเฟืองวงแหวน สำหรับยำนยนต์และ
รถบรรทุกที่ใช้เครื่องยนต์ก๊ำซโซลีน
ผลิตลูกกรงรถยนต์
ผลิตลูกปืนรถยนต์สะติวบร็อค
ผลิตลูกสูบสำหรับเครื่องยนต์ยำนยนต์
ผลิตลูกหมำกพลำสติกรถยนต์
ผลิตลูกหมำกรถยนต์
ผลิตเลนส์พลำสติกที่ใช้กับยำนยนต์
ผลิตวงล้อรถยนต์
ผลิตวงแหวนข้ำงล้อ
ผลิตวงแหวนลูกสูบสำหรับเครื่องยนต์ยำนยนต์
ผลิตวำล์วสำหรับยำนยนต์ที่ใช้เครือ่ งยนต์ก๊ำซโซลีน
ผลิตสปอยเลอร์รถยนต์
ผลิตส่วนควบคุมยำนพำหนะทีเ่ ป็นอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตส่วนประกอบของถุงลม (Air bag)
ผลิตส่วนประกอบของรถเคลื่อนทีบ่ นหิมะ
ผลิตส่วนประกอบระบบเบรกลมในยำนยนต์ รถบรรทุก
รถโดยสำร
ผลิตสำยคันเร่งรถยนต์
ผลิตสำยเคเบิลแบตเตอรี่และสำยรัดชนิดที่ใช้กับยำนยนต์
ผลิตไส้กรองนำมันเครื่อง ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก
รถโดยสำร
ผลิตไส้กรองนำมันเชือเพลิง ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก
รถโดยสำร
ผลิตไส้กรองรถยนต์
ผลิตไส้กรองอำกำศ ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตไส้หม้อกรองอำกำศที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดำปภำยใน
ผลิตหม้อกรองนำมันเครื่องชนิดถอดเปลี่ยนทังชุดสำหรับ
รถยนต์
ผลิตหม้อกรองแอร์รถยนต์
ผลิตหม้อนำรถยนต์
ผลิตหม้อพักของยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตหม้อลมเบรกที่ทำงำนด้วยสุญญำกำศ ที่ใช้กับยำนยนต์
รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตเหล็กกันโคลงสำหรับรถยนต์
ผลิตเหล็กดำม ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตแหนบแผ่นสำหรับรถยนต์และรถพ่วง
ผลิตแหนบรถยนต์
ผลิตอะไหล่ยำนยนต์ที่ได้จำกกำรหล่อแบบและกำรกดอัด
ขึนรูปจำกพลำสติก
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ผลิตอุปกรณ์กลไลประตูรถยนต์หน้ำหลัง
ผลิตอุปกรณ์ขับเคลื่อนยำนยนต์
ผลิตอุปกรณ์คงควำมเร็วยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ถุงลมนิรภัย เบรก นำมันเชือเพลิง ระบบไอเสีย)






ผลิตอุปกรณ์ดูดอำกำศในรถเพื่อลดมลพิษจำกไอเสียของ
เครื่องยนต์ ที่ใช้กับยำนยนต์ รถบรรทุก รถโดยสำร
ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งภำยนอกรถยนต์
ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งภำยในรถยนต์
ผลิตอุปกรณ์ทำควำมเย็นในระบบเทอร์โบชำร์จเจอร์
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ผลิตทุ่นลอยนำจำกแผ่นโลหะสำเร็จรูป
ผลิตแพพลำสติกชนิดพองลมที่เก็บไว้
บนเรือ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน
สร้ำงแท่นขุดเจำะและสถำนีผลิตก๊ำซ
และนำมันแบบลอยนำ
สร้ำงยำนเบำะอำกำศ ที่ไม่ได้ใช้
เพื่อกำรนันทนำกำรหรือกำรกีฬำ
สร้ำงยำนแล่นบนนำ ที่ไม่ได้ใช้
เพื่อกำรนันทนำกำรหรือกำรกีฬำ
สร้ำงสถำนีขดุ เจำะและผลิตนำมัน
และก๊ำซนอกชำยฝั่ง
อูต่ ่อโป๊ะ แพ (ยกเว้น แพชนิดพองลม)
อู่ต่อโป๊ะเรือ
อู่ต่อเรือ
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การต่อเรือใหญ่และสิ่งก่อสร้างลอยน้้า














อู่ต่อเรือขนำดใหญ่ (ที่มสี ิ่งอำนวย
ควำมสะดวกในกำรต่อเรือ)
อู่ต่อเรือข้ำมฟำก
อู่ต่อเรือขุดเลน
อู่ต่อเรือแจว
อู่ต่อเรือช่วยชีวิต
อู่ต่อเรือดับเพลิง
อู่ต่อเรือดำนำ
อู่ต่อเรือโดยสำร
อู่ต่อเรือท้องแบน
อู่ต่อเรือที่ใช้อยู่อำศัยเป็นบ้ำน
อู่ต่อเรือบด
อู่ต่อเรือบรรทุกสินค้ำ
อู่ต่อเรือใบเพื่อกำรพำณิชย์













อู่ต่อเรือประมง
อู่ต่อเรือปั้นจั่น
อู่ต่อเรือพ่วง
อู่ต่อเรือเพื่อกำรทหำร
อู่ต่อเรือเฟอร์รี่
อู่ต่อเรือยนต์ทตี่ ิดตังเครื่องยนต์
ท้ำยเรือ
อู่ต่อเรือยอร์ช
อู่ต่อเรือรบ
อู่ต่อเรือลำกจูง
อู่ต่อเรือลำดตระเวน
อู่ต่อและซ่อมเรือพ่วง

การต่อเรือที่ใช้เพื่อความส้าราญและการกีฬา

ต่อยำนเบำะอำกำศ ที่ใช้เพื่อกำรนันทนำกำรหรือกำรกีฬำ
ต่อเรือกรรเชียง
ต่อเรือขนำดเล็กตำมกำรใช้ประโยชน์ส่วนบุคคล (รวมทัง
เรือที่ทำจำกพลำสติกแข็ง)
ต่อเรือแคนนู
ต่อเรือที่ใช้เพื่อควำมสำรำญ
ต่อเรือที่ใช้เพื่อควำมสำรำญและกำรกีฬำ
ต่อเรือที่ทำจำกไฟเบอร์กลำส
ต่อเรือบดที่ทำด้วยหนังแมวนำ
ต่อเรือใบ
ต่อเรือพำย
ต่อเรือยนต์ ที่ใช้เพื่อกำรนันทนำกำรหรือกำรกีฬำ
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การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ













ต่อเรือยอชต์ที่ไม่ได้ทำที่อู่ต่อเรือ
ต่อเรือเล็ก ที่ใช้เพื่อกำรนันทนำกำรหรือกำรกีฬำ
ต่อเรือฮูเวอร์ครำฟ ที่ใช้เพื่อกำรนันทนำกำร
ต่อและซ่อมเจ็ทสกี
ผลิตพำหนะที่แล่นบนนำหรือในนำเพื่อใช้ส่วนบุคคล
ผลิตแพยำงชนิดพองลม ที่ใช้เพื่อกำรนันทนำกำรหรือกำรกีฬำ
ผลิตแพยำงชูชีพชนิดพองลม ที่ใช้เพื่อกำรนันทนำกำร
หรือกำรกีฬำ
ผลิตเรือกรรเชียง
ผลิตเรือคำยัค
ผลิตเรือชนิดพองลม ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตเรือยำง ที่ใช้เพื่อกำรนันทนำกำรหรือกำรกีฬำ

การผลิตหัวรถจักรและตู้ส้าหรับขนส่งทางรถไฟและรถราง

ผลิตเครื่องยนต์ที่เคลื่อนตัวด้วยพลังไอนำ (เช่น หัวรถจักร
ของรถไฟ)
ผลิตเครื่องอุปกรณ์กลสำหรับให้สญ
ั ญำณ สำหรับทำงรถไฟ
ผลิตโครงรถพ่วงและดครงหัวพ่วงรถจักร
ผลิตช่องทำงเดินระหว่ำงโบกีรถไฟ
ผลิตชินส่วนของรถไฟ ล้อ เพลำ








ผลิตตะขอและอุปกรณ์ต่อพ่วงกันชนของรถไฟหรือรถที่
เดินบนรำง
ผลิตตู้บรรทุกสินค้ำเพื่อกำรขนส่ง ที่เดินบนทำงรถไฟ
ผลิตตู้โบกีติดปั้นจั่น
ผลิตตู้รถไฟ
ผลิตตู้และอุปกรณ์ของรถรำง/รถไฟฟ้ำที่มีรำงที่วิ่งในเมือง
ผลิตที่นั่งสำหรับรถไฟ
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ผลิตเบรกและส่วนประกอบของเบรกของรถที่เดินบนรำง
ผลิตเบำะรถไฟ
ผลิตโบกีรถไฟ
ผลิตรถที่เดินบนรำง
ผลิตรถรำงที่ใช้ขนของในเหมือง
ผลิตระบบหล่อลื่นของหัวรถจักร (ยกเว้น เครื่องสูบ)
ผลิตระบบห้ำมล้อรถไฟ
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ผลิตหัวรถจักรที่ใช้ในเหมืองและชินส่วน
ผลิตหัวรถจักรไฟฟ้ำ
ผลิตหัวรถจักรและชินส่วนของรถที่วิ่งบนรำง (ยกเว้น
เครื่องยนต์ดเี ซล)
ผลิตอุปกรณ์ควบคุมเครื่องกันทำงรถไฟ
ผลิตอุปกรณ์รวำงรำงและตอกรำง

การผลิตอากาศยาน ยานอวกาศ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

ผลิต/ประกอบชินส่วนเครื่องยนต์อำกำศยำน
ผลิตกระสวยอวกำศ
ผลิตข้อต่ออ่อนที่ใช้กับอำกำศยำน
ผลิตเครื่องกังหันของอำกำศยำน
ผลิตเครื่องควบคุมใบพัดของอำกำศยำน
ผลิตเครื่องจำลองกำรบิน
ผลิตเครื่องทำควำมร้อนของเครื่องยนต์อำกำศยำน
ผลิตเครื่องบินร่อน
ผลิตเครื่องยนต์ของจรวดขีปนำวุธยำนอำกำศและชินส่วน
ผลิตเครื่องยนต์และชินส่วนของเครื่องยนต์อำกำศยำน
(ยกเว้น คำร์บูเรเตอร์ ลูกสูบ แหวนสูบ วำล์ว)
ผลิตเครื่องยนต์และมอเตอร์ของอำกำศยำน
ผลิตเครื่องยนต์สันดำปภำยของอำกำศยำน
ผลิตเครื่องร่อน
ผลิตแคปซูลอวกำศ (ห้องคนขับทีส่ ำมำรถดีดตัวออกได้ใน
เวลำฉุกเฉิน)
ผลิตโครงอำกำศยำน โครงจรวด โครงอำวุธนำวิถี
ผลิตชันวำงเก็บลูกระเบิดในอำกำศยำน
ผลิตชินส่วนและอุปกรณ์ย่อยของอำกำศยำน
ผลิตฐำนล้ออำกำศยำน
ผลิตดำวเทียมสื่อสำร
ผลิตถังบรรจุเชือเพลิงของอำกำศยำน
ผลิตที่นั่งสำหรับอำกำศยำน
ผลิตทุ่นที่ใช้ในอำกำศยำน
ผลิตบอลลูน
ผลิตบันไดเลื่อน/ทำงเลื่อน สำหรับอำกำศยำน
ผลิตเบรกของเครื่องบิน
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ผลิตใบพัดและชินส่วนใบพัดของอำกำศยำน
ผลิตปีกเครื่องบิน
ผลิตแผงหน้ำปัดควบคุมอำกำศยำน
ผลิตโพยมยำน
ผลิตยำนปล่อยยำนอวกำศ
ผลิตยำนอวกำศ
ผลิตระบบเครื่องทำควำมเย็นของเครื่องยนต์อำกำศยำน
ผลิตระบบเครื่องมือสำหรับลดควำมเร็วของอำกำศยำน
ผลิตระบบหล่อลื่นของอำกำศยำน
ผลิตระบบไอเสียของอำกำศยำน
ผลิตล้ออำกำศยำน
ผลิตลูกสูบสำหรับเครื่องยนต์อำกำศยำน
ผลิตวงแหวนลูกสูบสำหรับเครื่องยนต์อำกำศยำน
ผลิตวำล์วไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์อำกำศยำน
ผลิตสตำร์ตเตอร์ของอำกำศยำน
ผลิตส่วนขับเคลื่อนไอพ่นและเครือ่ งยนต์สันดำปภำยใน
และชินส่วนของอำกำศยำน
ผลิตหำงเสือสำหรับอำกำศยำน
ผลิตอำกำศยำน
ผลิตอุปกรณ์ดีดตัวของเก้ำอีในอำกำศยำน
ผลิตอุปกรณ์ปดั ฝุ่นและอุปกรณ์ฉดี พ่นนำในอำกำศยำน
ผลิตอุปกรณ์ละลำยนำแข็งในอำกำศยำน
ผลิตเฮลิคอปเตอร์
พัฒนำและผลิตแบบจำลองจรวดหรืออำวุธนำวิถี ชินส่วน
และเครื่องยนต์ของยำนอวกำศ
พัฒนำและผลิตแบบจำลองยำนอวกำศ อำกำศยำน

การผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสูร้ บ

ผลิตยำนยนต์หุ้มเกรำะทำงทหำร
ผลิตยำนยนต์หุ้มเกรำะสะเทินนำสะเทินบกที่ใช้ในทำงทหำร
ผลิตยำนรบทำงทหำร




ผลิตรถถังที่ใช้ในทำงทหำร
ผลิตอะไหล่ยำนยนต์หุ้มเกรำะทำงทหำร
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ผลิต/ประกอบ/ต่อจักรยำนยนต์
ผลิต/ประกอบ/ต่อโมเพ็ด
(รถจักรยำนซึ่งมีเครื่องยนต์ช่วย)
และชินส่วน
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ผลิต/ประกอบรถตุ๊กตุ๊ก
ผลิต/ประกอบรถพ่วงข้ำง
ผลิต/ประกอบรถสำมล้อเครื่อง
ผลิต/ประกอบรถสำมล้อพ่วงข้ำง

















ผลิต/ประกอบรถสำมล้อสกำยแลป
ผลิต/ประกอบสกูตเตอร์ที่ใช้มอเตอร์
ผลิตจักรยำนไฟฟ้ำ
รับต่อพ่วงข้ำงรถจักรยำนยนต์

การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส้าหรับจักรยานยนต์

ปั๊ม/ผลิตชินส่วนเหล็ก
รถจักรยำนยนต์
ปั๊ม/ผลิตอะไหล่รถจักรยำนยนต์
ผลิตเกียร์รถจักรยำนยนต์
ผลิตคันเกียร์รถจักรยำนยนต์
ผลิตเครื่องยนต์รถจักรยำนยนต์
ผลิตเครื่องยนต์รถสำมล้อ
ผลิตโครงรถจักรยำนยนต์
ผลิตโครงสำมล้อเครื่อง
ผลิตจำนโซ่รถจักรยำนยนต์
ผลิตชินส่วนรถจักรยำนยนต์
ผลิตโช้คอัพรถจักรยำนยนต์
ผลิตซี่ลวดรถจักรยำนยนต์
ผลิตซี่ล้อรถจักรยำนยนต์
ผลิตโซ่รถจักรยำนยนต์
ผลิตตลับลูกปืนรถจักรยำนยนต์
ผลิตตะแกรงท้ำยรถจักรยำน



















ผลิตตะแกรงรถจักรยำนยนต์
ผลิตตัวถังรถจักรยำนยนต์
ผลิตท่อไอเสียรถจักรยำนยนต์
ผลิตที่พักเท้ำรถมอเตอร์ไซค์
ผลิตเบำะรถจักรยำนยนต์
ผลิตปลอกแฮนด์รถจักรยำนยนต์
ผลิตปัม๊ นำมันรถจักรยำนยนต์
ผลิตผ้ำเบรกรถจักรยำนยนต์
ผลิตฝำครอบวำวล์รถจักรยำนยนต์
ผลิตไฟเบอร์รถมอเตอร์ไซต์
ผลิตมือจับรถจักรยำนยนต์
ผลิตล้อมอเตอร์ไซค์
ผลิตล้อแมกซ์รถจักรยำนยนต์
ผลิตล้อรถจักรยำนยนต์
ผลิตลูกหมำกรถจักรยำนยนต์
ผลิตวงล้อจักรยำนยนต์
ผลิตวงล้อรถตุ๊กตุ๊ก
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การผลิตจักรยานยนต์

ผลิต/ประกอบรถจักรยำน
ผลิต/ประกอบรถซำเล้ง
ผลิต/ประกอบรถสำมล้อถีบ
ผลิตกะโหลกรถจักรยำน
ผลิตเกียร์รถจักรยำน
ผลิตแกนกระโหลกรถจักรยำน
ผลิตขำตังรถจักรยำน
ผลิตโครงรถจักรยำน
ผลิตจำนโซ่และขำจำนโซ่รถจักรยำน
ผลิตซี่ลวดรถจักรยำน
ผลิตซี่ล้อรถจักรยำน




























ผลิตวงแหวนลูกสูบสำหรับ
เครื่องยนต์จักรยำนยนต์
ผลิตสปริงโช้ครถจักรยำนยนต์
ผลิตสปริงรถจักรยำนยนต์
ผลิตสำยคลัชต์รถจักรยำนยนต์
ผลิตสำยคันเร่งมอเตอร์ไซค์
ผลิตสำยเบรกรถจักรยำนยนต์
ผลิตไส้กรองรถจักรยำนยนต์
ผลิตหน้ำกำกรถจักรยำนยนต์
ผลิตหลังคำรถสำมล้อเครื่อง
ผลิตอะไหล่รถจักรยำนยนต์
ผลิตอำนรถจักรยำนยนต์
ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยำนยนต์
ผลิตอุปกรณ์รถจักรยำนยนต์
หุ้มเบำะมอเตอร์ไซค์ขำย

การผลิตรถจักรยาน

ผลิตดุมล้อรถจักรยำน
ผลิตตะเกียบหน้ำรถจักรยำน
ผลิตตะแกรงรถจักรยำน
ผลิตถ้วยลูกปืนกะโหลกรถจักรยำน
ผลิตท่อเหล็กกล้ำสำหรับทำรถจักรยำน
ผลิตบังโคลนรถจักรยำน
ผลิตเบรกรถจักรยำน
ผลิตปลอกยำงสวมแฮนด์รถจักรยำน
ผลิตมือจับของรถจักรยำน
ผลิตล้อรถจักรยำน
ผลิตวงล้อรถจักรยำน











ผลิตสำยเบรกรถจักรยำน
ผลิตหุ้มโซ่รถจักรยำน
ผลิตอะไหล่รถจักรยำน
ผลิตอะไหล่และชินส่วนรถจักรยำน
ผลิตอำนรถจักรยำน
ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยำน
รับจ้ำงตัดเหล็กหูยึดอำนจักรยำน
รับจ้ำงทำแฮนด์รถจักรยำน
รับจ้ำงปั๊มอะไหล่จักรยำน
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ผลิต/ประกอบรถเข็นเด็ก
ผลิต/ประกอบรถเข็นสำหรับคนพิกำร
ผลิต/ประกอบรถเข็นสี่ล้อสำหรับเด็ก
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ผลิตเกวียน
ผลิตพำหนะที่ลำกเทียมโดยสัตว์
ผลิตรถเข็น (สำหรับเร่ขำย)
ผลิตรถเข็นกระเป๋ำเดินทำง
ผลิตรถเข็นขำยอำหำร
ผลิตรถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ำยสินค้ำ
ผลิตรถเข็นสำหรับซือสินค้ำ

การผลิตรถส้าหรับคนพิการ



ผลิต/ประกอบรถวีลแชร์
ผลิตชินส่วน/อุปกรณ์รถเข็นสำหรับคนพิกำร

การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น







ผลิตรถเข็นสี่ล้อบรรทุกของ ชนิดใช้งำนในฟำร์ม
ผลิตรถม้ำบรรทุกสี่ล้อ
ผลิตรถม้ำสองล้อเปิดประทุน
ผลิตรถม้ำสี่ล้อ
ผลิตเลื่อนที่ใช้สัตว์เทียมลำก
ผลิตเลื่อนบรรทุกสำหรับแล่นบนหิมะ
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กลึงไม้ทำเฟอร์นเิ จอร์
แกะสลักเก้ำอีจำกรำกไม้
แกะสลักเฟอร์นิเจอร์ไม้
แกะสลักลำยเฟอร์นิเจอร์ไม้
จักสำนเฟอร์นเิ จอร์
ชินส่วนตู้ไม้คำรำโอเกะ
ตกแต่งทำสีเฟอร์นเิ จอร์ไม้แกะสลัก
ต่อตู้จำกไม้
ต่อตู้ไม้อดั
แต่งสำเร็จและประกอบ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ใช้ในครัวเรือน
ทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้
ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้
ทำสีโต๊ะเก้ำอี
ทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้
บริกำรไสไม้ทำเฟอร์นเิ จอร์
ประกอบตูไ้ ม้
ผลิตกระดำนเขียนหนังสือไม้
ผลิตเก้ำอีจำกไม้ยำงพำรำส่งออก
ผลิตเก้ำอีจำกรำกไม้
ผลิตเก้ำอีไม้
ผลิตเก้ำอีไม้ทรงสูงสำหรับเด็ก
ผลิตเก้ำอีไม้รวก
ผลิตเก้ำอีโยกไม้สำหรับใช้ในครัวเรือน
ผลิตขำเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจำกไม้
ผลิตเครื่องเรือนประดับมุก
ผลิตเครื่องเรือนไม้
ผลิตเครื่องเรือนไม้ยำงพำรำ
ผลิตเครื่องเรือนไม้อดั
ผลิตเคำน์เตอร์ติดฝำผนังที่ทำจำกไม้
ผลิตโครงเก้ำอีที่ทำจำกไม้เพื่อหุ้มเบำะ
ผลิตโครงของเตียงสปริงที่ทำจำกไม้
ผลิตโครงตู้นำฬิกำทำจำกไม้
ผลิตโครงไม้เฟอร์นเิ จอร์
ผลิตโครงหรือกรอบกระดำนดำ
ผลิตฉำกกันที่ทำจำกไม้
ผลิตฉำกกันแบบตังได้ ซึ่งนำมำ
ประกอบกันภำยหลังที่ทำจำกไม้
ผลิตชันไม้คว่ำชำม
ผลิตชันไม้สัก





































การผลิตเฟอร์นิเจอร์
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

ผลิตชันไม้อัดวำงของ
ผลิตชันและที่วำงเพื่อแสดงสินค้ำ
ในร้ำนค้ำที่ทำจำกไม้
ผลิตชันวำงของจำกไม้
ผลิตชันวำงของจำกไม้ยำงพำรำ
ผลิตชันวำงนิตยสำรที่ทำจำกไม้
ผลิตชันวำงรองเท้ำจำกไม้
ผลิตชันวำงสินค้ำจำกไม้
ผลิตชินส่วนเพื่อประกอบเป็นตู้
ที่ทำจำกไม้
ผลิตชินส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้
ผลิตชุดโต๊ะและเก้ำอีสำหรับใช้ใน
ห้องครัวที่ทำจำกไม้
ผลิตชุดรับแขกจำกไม้
ผลิตโซฟำจำกไม้เนือแข็ง
ผลิตตู้กับข้ำวจำกไม้
ผลิตตู้ครอบเครื่องเบญจรงค์จำกไม้
ผลิตตู้ครัวที่ทำจำกไม้
ผลิตตู้โชว์จำกไม้
ผลิตตู้ด้วยไม้อัด
ผลิตตู้ไม้
ผลิตตู้ไม้เก็บของ
ผลิตตู้ไม้โบรำณ
ผลิตตู้ไม้สัก
ผลิตตู้ไม้แสดงสินค้ำ
ผลิตตู้ไม้ใส่เอกสำรที่ใช้ในสำนักงำน
ผลิตตู้ไม้อัด
ผลิตตู้ยำไม้
ผลิตตู้ล็อคเกอร์ที่ทำจำกไม้
ผลิตตู้ลินชักใส่ของสำหรับใช้ใน
ครัวเรือนที่ทำจำกไม้
ผลิตตู้และที่วำงจักรเย็บผ้ำที่ทำจำกไม้
ผลิตตู้วำงเครื่องเสียงที่ทำจำกไม้
ผลิตตู้วำงโทรทัศน์และวิทยุ ที่ทำจำกไม้
ผลิตตู้เสือผ้ำไม้
ผลิตตู้ใส่สเตอริโอที่ทำจำกไม้
ผลิตเตียงเด็กที่มีแผงกันโดยรอบ
ที่ทำจำกไม้
ผลิตเตียงนอนไม้
ผลิตเตียงไม้ ชนิดใช้ในครัวเรือน





































ผลิตโต๊ะกำแฟที่ทำจำกไม้
ผลิตโต๊ะขนำดเล็กข้ำงเตียงที่ทำจำกไม้
ผลิตโต๊ะจำกรำกไม้
ผลิตโต๊ะประชุมที่ทำจำกไม้
ผลิตโต๊ะพิธีศีลมหำสนิทที่ทำจำกไม้
ผลิตโต๊ะไม้เขียนหนังสือสำหรับ
ใช้ในครัวเรือน
ผลิตโต๊ะไม้ตำล
ผลิตโต๊ะไม้ฝังมุก
ผลิตโต๊ะไม้สำหรับใช้ในครัวเรือน
ผลิตโต๊ะไม้สำหรับใช้ในสำนักงำน
ผลิตโต๊ะไม้อดั
ผลิตโต๊ะรำกไม้
ผลิตโต๊ะหมู่จำกไม้
ผลิตแท่นข้ำงเตียงที่ทำจำกไม้
ผลิตแท่นตังโทรศัพท์ที่ทำจำกไม้
ผลิตแท่นยืนเพื่อจัดแสดงสินค้ำ
ที่ทำจำกไม้
ผลิตแท่นสูบบุหรี่ที่ทำจำกไม้
ผลิตธรรมำสน์ที่ทำจำกไม้
ผลิตบู๊ทแสดงสินค้ำจำกไม้
ผลิตเปลเด็กที่ทำจำกไม้
ผลิตเปลนอนทำจำกไม้
ผลิตแผงกันสำหรับปล่อยให้เด็กเล่น
ที่ทำจำกไม้
ผลิตแผ่นไม้ สำหรับตกแต่งที่หัวเตียง
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ครัว ที่ทำจำกไม้
ผลิตเฟอร์นิเจอร์จำกตอไม้
ผลิตเฟอร์นิเจอร์จำกไม้เก่ำ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์จำกไม้ยำงพำรำ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์จำกรำกไม้
ผลิตเฟอร์นิเจอร์จำกเศษไม้
ผลิตเฟอร์นิเจอร์เด็กที่ทำจำกไม้
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนที่ทำ
จำกไม้
ผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบติดตังอยู่กับที่
สำหรับจัดแสดงสินค้ำในสำนักงำน
หรือร้ำนค้ำ ที่ทำจำกไม้
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
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ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลัก
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ยังไม่ได้แต่งสำเร็จ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เนือแข็งใน
ลักษณะหยำบๆ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบที่ยังไม่ได้
ประกอบ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ฝังมุก
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยำงพำรำ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยูคำลิปตัส
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่ง
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งออก
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สำหรับใช้ในสวน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สำหรับตังที่ชำยหำด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สำหรับวำงที่ระเบียง
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้อัด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในครัวเรือน ที่
ทำจำกเครื่องถักสำน













ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในครัวเรือน
ที่ทำจำกไม้รวก
ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในครัวเรือน
ที่ทำจำกหวำย
ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในค่ำย
พักแรม ที่ทำจำกไม้
ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในค่ำย
พักแรม ที่ทำจำกไม้รวก
ผลิตม้ำนั่งเดียวที่ทำจำกไม้เพื่อใช้
ในสำนักงำน
ผลิตม้ำนั่งที่ทำจำกไม้
ผลิตหัวเตียงไม้
ผลิตหิงบูชำที่ทำจำกไม้
ผลิตหิงพระไม้
รับแกะสลักงำนไม้เป็น
เฟอร์นิเจอร์และชินส่วน
รับแกะสลักไม้ทำโต๊ะหมู่บูชำ
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ประกอบชินส่วนโต๊ะอะลูมิเนียม
ประกอบชุดเก้ำอีเหล็ก
ประกอบตูส้ เตนเลส
ประกอบตู้เหล็ก
ประกอบโต๊ะสเตนเลส
ผลิตเก้ำอีโลหะ
ผลิตเก้ำอีโลหะทังแบบพับได้ ซ้อนกันได้
ที่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ ใช้ใน
โรงภำพยนตร์หรือโรงละคร
ผลิตเก้ำอีโลหะสำหรับใช้ในครัวเรือน
ผลิตเก้ำอีสแตนเลส
ผลิตเก้ำอีอะลูมิเนียม
ผลิตเครื่องเรือนโลหะ
ผลิตเครื่องเรือนเหล็ก
ผลิตโครงเก้ำอีโลหะ
ผลิตโครงเก้ำอีสเตนเลส
ผลิตโครงตูจ้ ำกเหล็ก
ผลิตโครงและชินส่วนของ
เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตโครงเหล็กเก้ำอี
ผลิตโครงเหล็กโซฟำ
ผลิตโครงเหล็กตูเ้ สือผ้ำ
ผลิตโครงเหล็กเตียงนอน


































รับแกะสลักไม้ลำยไทยเป็น
เฟอร์นิเจอร์และชินส่วน
รับแกะสลักลำยเฟอร์นเิ จอร์ไม้
รับจ้ำง/ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เนือ
แข็งในลักษณะหยำบๆ
รับจ้ำงฉลุไม้เฟอร์นเิ จอร์
รับจ้ำงทำปุ่มมือประตูตู้ไม้สัก
รับจ้ำงทำเฟอร์นิเจอร์ไม้
รับจ้ำงทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ตำมใบสั่ง
รับจ้ำงผลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้
รับฉลุและกลึงไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์
และชินส่วนอื่นๆ
รับเหมำทำสีตเู้ ฟอร์นิเจอร์ไม้
รับเหมำทำเฟอร์นิเจอร์ไม้
รับเหมำพ่นสีเฟอร์นเิ จอร์

การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ

ผลิตโครงเหล็กเบำะรถ
ผลิตโครงเหล็กเฟอร์นิเจอร์
ผลิตงำนสเตนเลส ประเภท
ตู้ขำยอำหำร ตู้กับข้ำว
ผลิตฉำกกันแบบตังได้ ซึ่งนำมำ
ประกอบกันภำยหลังที่ทำจำกโลหะ
ผลิตชันเรียงจดหมำยที่ทำจำกโลหะ
ผลิตชันวำงของ ที่ทำจำกตะแกรงลวด
ผลิตชันวำงเคลือบโลหะ
ผลิตชันวำงเทปเหล็ก
ผลิตชันวำงเพลเลต จำกโลหะ
ผลิตชันสเตนเลส
ผลิตชันแสดงสินค้ำที่ใช้ผูกด้วยลวด
ผลิตชันแสดงสินค้ำที่ทำจำกโลหะ
ผลิตชันเหล็กวำงสินค้ำ
ผลิตชินส่วนและส่วนประกอบ
ของเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตชุดเก้ำอีและโต๊ะเล่นไพ่
ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตตู้ RACK ทำจำกเหล็ก
ผลิตตู้ RACK ทำจำกอะลูมิเนียม
ผลิตตู้กับข้ำวสเตนเลส
ผลิตตู้กับข้ำวอะลูมิเนียม























ผลิตตู้เก็บถ้วยชำม
ผลิตตู้ครัวที่ทำจำกโลหะ
ผลิตตู้ไปรษณีย์ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตตู้โลหะ
ผลิตตู้โลหะแสดงสินค้ำ
ผลิตตู้สแตนเลส
ผลิตตู้สำนักงำนสแตนเลส
ผลิตตู้เหล็ก
ผลิตตู้เหล็กเก็บบัตรดัชนี
ผลิตตู้เหล็กเก็บบัตรในสำนักงำน
ผลิตตู้เหล็กเก็บเอกสำรกันไฟ
แบบลินชัก
ผลิตตู้เหล็กเก็บเอกสำรแบบประตู
ผลิตตู้เหล็กใล่เอกสำร
ผลิตตู้อำหำร
ผลิตตู้อำหำรจำกอะลูมิเนียม
ผลิตตู้เอกสำรเหล็ก
ผลิตเตียงเด็กที่มีแผงกันโดยรอบ
ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเตียงนอนโลหะ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเตียงโลหะ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ผลิตเตียงเหล็ก
ผลิตเตียงเหล็กขึนรูป
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ผลิตเตียงเหล็กและงำนเหล็กทุกชนิด
ผลิตโต๊ะ เก้ำอีเหล็กดัด
ผลิตโต๊ะขำสิงห์
ผลิตโต๊ะทำงำนเหล็กกล้ำ
ผลิตโต๊ะรีดผ้ำเหล็ก
ผลิตโต๊ะโลหะ
ผลิตโต๊ะสแตนเลส
ผลิตโต๊ะเหล็ก
ผลิตโต๊ะอะลูมิเนียม
ผลิตแท่นยืนเพื่อจัดแสดงสินค้ำ
ที่ทำจำกลวด
ผลิตแท่นยืนเพื่อจัดแสดงสินค้ำ
ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตบอร์ดปิดประกำศ จำกโลหะ
ผลิตบู๊ทแสดงสินค้ำจำกโลหะ
ผลิตแผงกันสำหรับปล่อยให้เด็ก
เล่นที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ครัว ที่ทำจำกโลหะ
















ผลิตเฟอร์นิเจอร์ครัวเรือนสเตนเลส
ผลิตเฟอร์นิเจอร์จำกทองเหลือง
ผลิตเฟอร์นิเจอร์จำกสแตนเลส
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยโลหะ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยเหล็ก
ผลิตเฟอร์นิเจอร์เด็กที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทองเหลือง
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจำกเหล็ก
ผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบติดตังถำวร
ที่ใช้เพื่อกำรโฆษณำที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบติดตังอยู่กับที่
สำหรับจัดแสดงสินค้ำในสำนักงำน
หรือร้ำนค้ำ ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะที่ตดิ ตัง
ถำวรในห้องทำนอำหำร
ผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะสำหรับ
ใช้ในสวน

31003








ประกอบเตียงสปริง
ผลิตฐำนรองเตียง
ผลิตฐำนรองที่นอนสปริง
ผลิตที่นอน
ผลิตที่นอนจำกโฟม
ผลิตที่นอนซึ่งอัดด้วยใยฝ้ำย
ผลิตที่นอนที่ประกอบด้วยเศษผ้ำ
โฟมยำง ยูรีเทน



















จักสำนเก้ำอีหวำย
จักสำนเตียงนั่งไม้ไผ่
จักสำนโต๊ะไม้ไผ่
ตัดเย็บหนังหุ้มเฟอร์นเิ จอร์
ทำเตียงผ้ำใบ
ประกอบโครงของโซฟำเพื่อไว้เป็น
ที่ติดสปริง
ประกอบเตียงไม้ไผ่แคร่
ประกอบสปริงเพื่อทำเก้ำอีโซฟำ
ประกอบสปริงเพื่อทำเตียงผ้ำใบ
ประกอบสปริงเพื่อทำเบำะนวม
สำหรับประกอบโซฟำ























ผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะสำหรับตัง
ที่ชำยหำด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะสำหรับตัง
ที่ระเบียง
ผลิตเฟอร์นิเจอร์สเตนเลส
ผลิตเฟอร์นิเจอร์สเตนเลส เหล็ก
ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงำน
ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ใน
ค่ำยพักแรม ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก
ผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กพ่นสี
ผลิตเฟอร์นิเจอร์อะลูมิเนียม
ผลิตส่งตู้เหล็กใส่คอมพิวเตอร์
ผลิตหิงบูชำที่ทำจำกโลหะ
ผลิตอุปกรณ์ชันวำงเหล็ก

การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน
ผลิตที่นอนที่มเี ครื่องจักรกลในลักษณะ
เตียงที่สำมำรถปรับเปลีย่ นได้
ผลิตที่นอนแบบมีสปริง
ผลิตที่นอนพลำสติก
ผลิตที่นอนเพื่อสุขภำพ
ผลิตที่นอนฟองนำ
ผลิตที่นอนฟองนำใยมะพร้ำว
ผลิตที่นอนยัดนุ่น
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ผลิตที่นอนยัดไส้
ผลิตที่นอนใยสังเครำะห์
ผลิตที่นอนสปริง
ผลิตฟูก
ผลิตฟูกที่ทำจำกวัสดุทุกชนิด
เย็บที่นอนยัดนุ่น
เย็บฟูก
รับสั่งผลิตที่นอน

การผลิตเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

ผลิตเก้ำอีจำกยำงรถยนต์
ผลิตเก้ำอีชนิดหุ้มเบำะสำหรับใช้
ในครัวเรือน
ผลิตเก้ำอีเชือกไนลอน
ผลิตเก้ำอีโซฟำซึ่งบุนวมบนโครงไม้
ผลิตเก้ำอีโซฟำที่ใช้ในสตูดิโอ
ผลิตเก้ำอีโซฟำสำหรับนั่งเล่นที่มี
กำรหุ้มเบำะ
ผลิตเก้ำอีโต๊ะหวำย
ผลิตเก้ำอีนวม
ผลิตเก้ำอีนวมที่ใช้เป็นเตียงนอนได้













ผลิตเก้ำอีนวมที่สำมำรถ
ปรับเปลีย่ นได้
ผลิตเก้ำอีนวมที่หุ้มเบำะบนโครงไม้
ผลิตเก้ำอีบุนวมที่ทำจำกโครงไม้
ผลิตเก้ำอีไม้ไผ่
ผลิตเก้ำอียำง
ผลิตเก้ำอีโยกหุ้มเบำะที่ทำจำกโครงไม้
ผลิตเก้ำอีและเก้ำอีโซฟำแบบมีสปริง
ผลิตเก้ำอีและเฟอร์นิเจอร์หวำย
ผลิตเก้ำอีหวำย
ผลิตเก้ำอีหวำยพลำสติก
ผลิตเก้ำอีหุ้มเบำะ
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ผลิตเก้ำอีเอนนอนหุ้มเบำะ
ผลิตเครื่องเรือนจักสำน
ผลิตแคร่ไม้ไผ่
ผลิตโครงของโซฟำเพื่อไว้เป็นที่ติดสปริง
ผลิตชันวำงของพลำสติก
ผลิตชันวำงของเอนกประสงค์พลำสติก
ผลิตชันหวำย
ผลิตชินส่วนและส่วนประกอบของ
เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตชุดรับแขกไม้ไผ่
ผลิตโซฟำผ้ำ
ผลิตโซฟำผ้ำใบ
ผลิตโซฟำส่งออก
ผลิตโซฟำหนัง
ผลิตตู้พลำสติก
ผลิตตู้ลินชักพลำสติก
ผลิตตู้และที่วำงจักรเย็บผ้ำที่ทำจำก
พลำสติก
ผลิตตู้วำงโทรทัศน์ที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตตู้เสือผ้ำพลำสติก
ผลิตตู้หวำย
ผลิตเตียงนำ
ผลิตเตียงไม้ไผ่





















ผลิตโต๊ะ เก้ำอีไม้ไผ่
ผลิตโต๊ะไม้ไผ่
ผลิตโต๊ะรองรีดผ้ำผลิตเฉพำะแผ่นไม้
ส่งโรงงำน
ผลิตที่คว่ำจำน ที่ทำจำกแผ่นพลำสติก
ผลิตเบำะเก้ำอี
ผลิตเบำะโซฟำ
ผลิตเบำะที่นั่ง โซฟำ
ผลิตเบำะแบบมีสปริง
ผลิตเบำะผ้ำใบโซฟำ
ผลิตเบำะเฟอร์นิเจอร์
ผลิตเบำะรองเข่ำที่มีเบำะหุ้มบนโครงไม้
ผลิตเบำะสำหรับที่นั่งและพนักพิง
หลังของรถเข็นคนพิกำร
ผลิตเปลญวนที่ทำจำกไฟเบอร์
ผสมโลหะ
ผลิตเปลเด็กที่ทำจำกเครื่องสำน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ โซฟำ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์จำกยำงรถยนต์
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจำกไฟเบอร์
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจำกวัสดุอื่นๆ
(ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือเซรำมิก)
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ผักตบชวำส่งออก





















ผลิตเฟอร์นิเจอร์พลำสติก
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ใน
ครัวเรือน ที่มีกำรหุ้มเบำะ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในครัวเรือน
ที่มีกำรหุ้มเบำะบนโครงไม้
ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในครัวเรือน
ที่มีกำรหุ้มเบำะบนโครงโลหะ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในค่ำย
พักแรม ที่ทำจำกหวำย
ผลิตเฟอร์นิเจอร์หนัง
ผลิตเฟอร์นิเจอร์หนังสำเร็จรูป
ผลิตเฟอร์นิเจอร์หวำย
ผลิตอะไหล่เฟอร์นเิ จอร์พลำสติก
ผลิตอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์พลำสติก
เย็บเบำะโซฟำ
เย็บเบำะเฟอร์นิเจอร์
เย็บเบำะหนังเก้ำอีสำนักงำน
รับจ้ำงทำแล็กเกอร์เฟอร์นิเจอร์
รับจ้ำงพ่นสีตู้
สำนเก้ำอีหวำย
สำนเก้ำอีหวำยพลำสติก
สำนเฟอร์นิเจอร์ทำจำกเส้นพลำสติก
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ตีทองรูปพรรณ
ผลิตกรอบพระทอง/เงิน
ผลิตกำไลข้อมือจำกเพชรพลอย/
ทอง/เงิน
ผลิตเข็มกลัดจำกโลหะมีค่ำ
ผลิตเครื่องประดับ Jewellery
ผลิตเครื่องประดับเงิน
ผลิตเครื่องประดับเงินฝังพลอย
ผลิตเครื่องประดับจำกไข่มุกซึ่งได้
จำกธรรมชำติหรือกำรเพำะเลียง
ผลิตเครื่องประดับจำกโลหะมีคำ่
ผลิตเครื่องประดับจิวเวลรี่
ผลิตเครื่องประดับตกแต่งที่ทำจำก
โลหะมีค่ำ
ผลิตเครื่องประดับทองคำ
ผลิตเครื่องประดับทองฝังพลอย
ผลิตเครื่องประดับทองรูปพรรณ
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แกะสลักพระพุทธรูปจำกพลอย
ขึนรูปทองและเงินสำหรับทำปำกกำ
ตีเครื่องเงิน
ประดิษฐ์ภำพประดับพลอย
ผลิตกระดุม จำกรัตนชำติ/โลหะมีค่ำ
ผลิตกระดุมทอง
ผลิตกระเป๋ำถือที่ทำจำกโลหะมีคำ่
ผลิตกระเป๋ำใส่เหรียญที่ทำจำก
โลหะมีค่ำ
ผลิตกล่องซิกำร์ที่ทำจำกโลหะมีค่ำ
ผลิตกล่องบุหรี่ที่ทำจำกโลหะมีค่ำ
ผลิตกล่องใส่เครื่องเพชรพลอย
และรูปพรรณ ที่ทำจำกโลหะมีค่ำ
ผลิตของที่ระลึกจำกโลหะมีค่ำ
ผลิตขันเงิน

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ

การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยและโลหะมีค่า

















ผลิตเครื่องประดับทีผ่ ลิตจำกพลอย
ผลิตเครื่องประดับนำค
ผลิตเครื่องประดับพลอย
ผลิตเครื่องประดับเพชรทอง
ผลิตเครื่องประดับมุก
ผลิตเครื่องประดับใส่ตัวแหวนฝังเพชร
ผลิตเครื่องประดับหยก
ผลิตเครื่องประดับอัญมณี
ผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
ผลิตจิวเวลรี่ทองคำขำว
ผลิตจิวเวลรี่ฝังพลอย
ผลิตตลับพระเลี่ยมทอง
ผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ
ตัวเรือนแหวน
ผลิตต่ำงหูเงินแท้
ผลิตทองรูปพรรณ
ผลิตทองรูปพรรณเข้ำกรอบพระ
















ผลิตทองอัดกรอบพระ
ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี
ผลิตและส่งออกจิวเวลรี่
ผลิตสร้อยทอง/เงิน/พลอย
ผลิตสำยนำฬิกำ ที่ทำจำกโลหะมีค่ำ
ผลิตหนำมเตยที่ใช้เกำะหัวแหวนหรือ
เครื่องประดับที่ทำจำกโลหะมีค่ำ
ผลิตหัวแหวนทอง
ผลิตแหวน กรอบพระ สร้อยพลอย
ผลิตแหวนทอง/เงิน/พลอย
ผลิตแหวนทองคำ หัวพลอย
ผลิตแหวนฝังพลอย
รับทำและแกะลำยทองรูปพรรณ
รับฝังพลอยในตัวแหวน
รับเลีย่ มทองกรอบพระ

การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากเพชรพลอยและโลหะมีค่า














ผลิตเครื่องใช้เกี่ยวกับโบสถ์ที่เป็น
โลหะมีค่ำ (ยกเว้น แผ่นกระจก)
ผลิตเครื่องใช้ทำจำกเงิน
ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอำหำรที่ทำ
จำกโลหะมีค่ำ
ผลิตเครื่องถม
ผลิตช้อนจำกโลหะมีค่ำ
ผลิตช้อนทอง/เงิน
ผลิตด้ำมจับร่มที่ทำจำกเงินหรือทอง
ผลิตตรำสัญลักษณ์ที่ทำจำกโลหะมีค่ำ
ผลิตตลับแป้งที่มีกระจกที่ทำจำก
โลหะมีค่ำ
ผลิตถ้วยชำมทอง เงิน
ผลิตถ้วยรำงวัลที่ทำจำกโลหะมีค่ำ
ผลิตเบ้ำหลอมที่ทำจำกแพลทินมั
ผลิตปลำยปำกกำที่ทำจำกทองคำ















ผลิตไฟแช็กที่ทำจำกโลหะมีคำ่
ผลิตภำชนะเงิน
ผลิตภำชนะที่ทำจำกโลหะมีค่ำ
ผลิตภำพประดิษฐ์จำกอัญมณี
ผลิตมีดจำกโลหะมีค่ำ
ผลิตมีดที่ใช้บนโต๊ะอำหำรที่ทำจำก
โลหะมีค่ำ
ผลิตเหรียญกษำปณ์
ผลิตเหรียญตรำ ที่ทำจำกโลหะมีคำ่
ผลิตเหรียญที่ระลึก ที่ทำจำก
โลหะมีค่ำ
ผลิตเหรียญพระ ที่ทำจำกโลหะมีค่ำ
ผลิตเหรียญรำงวัล ที่ทำจำกโลหะมีค่ำ
ผลิตเหรียญรำงวัล ที่ทำจำกอัญ
มณีหรือกึ่งอัญมณี
โรงกษำปณ์
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เจียรไนเครื่องประดับเพชรพลอย
เจียรไนเพชรพลอย
เจียรไนมุกขำว
เจียรไนอัญมณี
ตกแต่งพลอย
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ตกแต่งเครื่องประดับเงินเทียม
ตีแหวนทองเหลือง
ประกอบสำยนำฬิกำสแตนเลส
ผลิตกำไลจำกพลำสติก
ผลิตกำไลทองเหลือง
ผลิตเครื่องเงินเทียม
ผลิตเครื่องประดับ ที่ทำจำกโลหะ
ชุบด้วยโลหะมีค่ำ
ผลิตเครื่องประดับเงินเทียม
ผลิตเครื่องประดับจำกเปลือกหอย
ผลิตเครื่องประดับจำกโรเดี่ยม
ผลิตเครื่องประดับจำกลูกปัด
ผลิตเครื่องประดับชุบทอง
ผลิตเครื่องประดับทองเค

การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย






บริกำรตัดเพชร
บริกำรหุงพลอย
ผลิตไข่มุกที่ตกแต่งแล้ว
ผลิตพลอยเม็ด
รับจ้ำง/บริกำรขัดเงำหรือเจียระไนเพชร










แกะสลักเครื่องดนตรีไทย
แกะสลักฆ้อง
ผลิตกลองยำว
ผลิตกองเพล
ผลิตขลุ่ย ปี่ชวำ
ผลิตขลุ่ยไม้
ผลิตขิม
ผลิตเครื่องดนตรีไทย
ผลิตเครื่องดนตรีพืนเมือง






รับจ้ำง/บริกำรเจียรไนพลอย
รับจ้ำง/บริกำรชุบจิวเวลรี่
รับจ้ำงลงสีพลอย
รับเจียรไนพลอย
รับเจียรไนพลอยสำเร็จรูป

การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง














ผลิตเครื่องประดับทองเหลือง
ผลิตเครื่องประดับเทียม
ผลิตเครื่องประดับประเภททองเค
ผลิตเครื่องประดับพลอยเทียม
ผลิตเครื่องประดับพลำสติก
ผลิตเครื่องประดับแหวนทองเหลือง
ผลิตเครื่องประดับอัญมณีเทียม
ผลิตจิวเวลรี่ทอง K
ผลิตจิวเวลรี่ทองเค
ผลิตจิวเวลรี่ทองเหลือง
ผลิตจิวเวลรี่เทียม
ผลิตตัวเรือนเครื่องประดับทองเค
ผลิตทองเหลืองแปรรูปเป็น
เครื่องประดับ

32201


























ผลิตเพชรเทียมประดับเสือผ้ำ
ผลิตสร้อยกะลำ
ผลิตสร้อยคอจำกกะลำ
ผลิตสร้อยคอลูกปัด
ผลิตสร้อยประคำจำกแก่นไม้
ผลิตสร้อยลูกปัด
ผลิตสร้อยสเตสเลส
ผลิตสำยนำฬิกำ ที่ทำจำกโลหะ
(ยกเว้นโลหะมีค่ำ)
ผลิตหนำมเตยที่ใช้เกำะหัวแหวนหรือ
เครื่องประดับที่ทำจำกโลหะไม่มคี ำ่
ผลิตแหวนชุบทอง
ผลิตแหวนพลำสติก

การผลิตเครื่องดนตรีไทย

ผลิตแคน
ผลิตฆ้อง
ผลิตฆ้องวง
ผลิตจะเข้
ผลิตฉำบ
ผลิตฉิ่ง
ผลิตซอ
ผลิตซึง
ผลิตตะโพน










ผลิตปี่
ผลิตโปงลำง
ผลิตพิณพำทย์
ผลิตระนำด
ผลิตส่วนประกอบของขลุ่ย
ผลิตส่วนประกอบของฉำบ
ผลิตสะล้อ
ผลิตอังกะลุง
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ผลิตกล่องดนตรี
ผลิตกีตำร์
ผลิตกีตำร์โปร่ง
ผลิตกีตำร์ไฟฟ้ำ
ผลิตขำตังเครื่องดนตรี
ผลิตคีย์บอร์ด
ผลิตเครื่องดนตรีในวงออเคสตร้ำ
ผลิตเครื่องดนตรีสำกลประเภทเคำะ
ผลิตเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตเชลโล่
ผลิตแซ็กโซโฟน
ผลิตไซโลโฟน
ผลิตแตร
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ผลิตลูกกอล์ฟ
ผลิตลูกเทนนิส
ผลิตลูกบอล
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ผลิตกระดำนโต้คลื่นและอุปกรณ์







ประกอบเบ็ดตกปลำ
ผลิตคันเบ็ดสำหรับตกปลำ
ผลิตซองสำหรับเก็บคันเบ็ด
ผลิตตะกร้ำใส่ปลำและเหยื่อเพื่อ
กีฬำตกปลำ
ผลิตตะขอตกปลำ
ผลิตตำข่ำยที่ใช้ในกีฬำตกปลำ

ผลิตแตรเดี่ยว
ผลิตทรอมโบน
ผลิตทรัมเพต
ผลิตนกหวีด
ผลิตเบส
ผลิตเปียโน
ผลิตฟรุต
ผลิตลวดเปียโน
ผลิตลูกตุม้ เล็กของเปียโน
ผลิตวิโอล่ำ
ผลิตไวโอลิน
ผลิตส่วนประกอบของกีตำร์
ผลิตส่วนประกอบของกีตำร์โปร่ง















ผลิตส่วนประกอบของกีตำร์ไฟฟ้ำ
ผลิตส่วนประกอบของแซ็กโซโฟน
ผลิตส่วนประกอบของทรอมโบน
ผลิตส่วนประกอบของทรัมเพต
ผลิตส่วนประกอบของเปียโน
ผลิตส่วนประกอบของฟรุต
ผลิตส่วนประกอบของวิโอล่ำ
ผลิตส่วนประกอบของไวโอลิน
ผลิตส่วนประกอบของออร์แกน
ผลิตหีบเพลง
ผลิตเหล็กลวดเปียโน
ผลิตออร์แกน
ผลิตอิเล็คโทน

การผลิตลูกบอลที่ใช้ในการกีฬา
ผลิตลูกบอลยำง
ผลิตลูกบำสเกตบอล
ผลิตลูกเบสบอล





ผลิตลูกโบว์ลิ่ง
ผลิตลูกฟุตบอล
ผลิตลูกวอลเลย์บอล

การผลิตกระดานโต้คลื่นและเครื่องอุปกรณ์กีฬาทางน้้า
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การผลิตเครื่องดนตรีอื่นๆ









ผลิตกระดำนสกีนำ



ผลิตอุปกรณ์สกีนำ



ผลิตเหยื่อตกปลำจำกขนมปัง
ผลิตเหยื่อตกปลำเทียม/
ประดิษฐ์/ปลอม
ผลิตเหยื่อล่อปลำ
ผลิตอุปกรณ์ตกปลำ
เหลำคันเบ็ด

การผลิตอุปกรณ์กีฬาตกปลา
ผลิตถังใส่ปลำและเหยื่อ
ผลิตทุ่นทีต่ ิดกับรอกตกปลำ
ผลิตปืนยิงฉมวก
ผลิตแมลงที่เป็นเหยื่อตกปลำเทียม
ผลิตรอกตกปลำ
ผลิตส่วนประกอบคันเบ็ดสำหรับตกปลำ
ผลิตเหยื่อตกปลำ
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ผลิตกระดำนเล่นสเก็ต
ผลิตกระดำนสกีหมิ ะ
ผลิตกระเป๋ำกอล์ฟ
ผลิตกระสอบทรำยสำหรับชกมวย
ผลิตเข็มขัดบรรจุกระสุนชนิดที่ใช้
เพื่อกำรกีฬำ
ผลิตคันธนู
ผลิตเครื่องฝึกกล้ำมเนือแบบ
กรรเชียงเรือ
ผลิตเครื่องเหวีย่ งเป้ำ
ผลิตเครื่องออกกำลังกำย
ผลิตแคร่เลื่อนบนหิมะ
ผลิตจักรยำนออกกำลังกำย
ผลิตจำนหมุนออกกำลังกำย
ผลิตชินส่วนเครื่องออกกำลังกำย
ผลิตชุดกีฬำทำงนำ (ยกเว้นชุดดำนำ)
ผลิตดัมเบ็ล
ผลิตด้ำมไม้กอล์ฟ
ผลิตถังออกซิเจนเพื่อกำรดำนำ
ผลิตถุงกอล์ฟ
ผลิตถุงมือกอล์ฟ
ผลิตถุงมือสำหรับกีฬำเบสบอล
ผลิตถุงมือสำหรับกีฬำฮอกกี
ผลิตถุงมือสำหรับเล่นกีฬำ
ผลิตถุงไม้กอล์ฟ
ผลิตถุงสกี
ผลิตธนูไม้
ผลิตนวม
ผลิตบูมเมอแรง
ผลิตปลอกคลุมรองเท้ำสเก็ต






























ผลิตเป้ำที่ทำจำกดินเหนียว
สำหรับใช้ในกีฬำเป้ำบิน
ผลิตเป้ำยิงธนู
ผลิตเป้ำยิงปืน
ผลิตเป้ำยิงปืนยำว
ผลิตเป้ำหลอกในกีฬำล่ำเป็ด
ผลิตแป้นเบสบอล
ผลิตไม้กอล์ฟ
ผลิตไม้คริกเก็ต
ผลิตไม้ซอฟต์บอล
ผลิตไม้ตีสำหรับใช้ในกีฬำโปโล
ผลิตไม้เทนนิส
ผลิตไม้เบสบอล
ผลิตไม้แบดมินตัน
ผลิตไม้สควอซท์
ผลิตรองเท้ำบู๊ทสำหรับเล่นสกี
ผลิตรองเท้ำย่ำหิมะ
ผลิตรองเท้ำสกี
ผลิตรองเท้ำสเก็ต
ผลิตรองเท้ำสเก็ตนำแข็ง
ผลิตรองเท้ำสเก็ตสีล่ ้อสำหรับวิ่ง
บนพืนกระดำน
ผลิตโรลเลอร์สเก็ต
ผลิตลูกขนไก่
ผลิตลูกธนูสำหรับกีฬำยิงธนู
ผลิตลูกแบดมินตัน
ผลิตสนับเข่ำ ที่ใช้ในทำงกีฬำ
ผลิตสนับแข้ง ที่ใช้ในทำงกีฬำ
ผลิตสนับมือ ที่ใช้ในทำงกีฬำ
ผลิตสนับศอก ที่ใช้ในทำงกีฬำ
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ผลิตยำนยนต์สำหรับเด็กขับเล่น
ผลิตรถโกคำร์ทสำหรับเด็กขับเล่น
ผลิตรถเข็นตุ๊กตำ




การผลิตเครื่องกีฬาอื่นๆ



ผลิตสำยกระสุนปืนชนิดที่ใช้เพื่อ
กำรกีฬำ
ผลิตหน้ำกำกที่ใช้ในขณะเล่นกีฬำ
ผลิตหน้ำกำกเพื่อกำรกีฬำ
ผลิตหมวกกีฬำ
ผลิตหมวกสำหรับเล่นกีฬำ
ผลิตหัวไม้กอล์ฟ
ผลิตหัวไม้กอล์ฟจำกอะลูมิเนียม
ผลิตอะไหล่เครื่องออกกำลังกำย
ผลิตอุปกรณ์กีฬำกอล์ฟ
ผลิตอุปกรณ์กีฬำคริกเก็ต
ผลิตอุปกรณ์กีฬำชกมวย
ผลิตอุปกรณ์กีฬำซอฟท์บอล
ผลิตอุปกรณ์กีฬำเดินป่ำ
ผลิตอุปกรณ์กีฬำเทนนิส
ผลิตอุปกรณ์กีฬำบำสเกตบอล
ผลิตอุปกรณ์กีฬำเบสบอล
ผลิตอุปกรณ์กีฬำแบดมินตัน
ผลิตอุปกรณ์กีฬำโปโล
ผลิตอุปกรณ์กีฬำฟันดำบ
ผลิตอุปกรณ์กีฬำฟุตบอล
ผลิตอุปกรณ์กีฬำยิงธนู
ผลิตอุปกรณ์กีฬำรักบี
ผลิตอุปกรณ์กีฬำสควอทซ์
ผลิตอุปกรณ์กีฬำฮอกกี
ผลิตอุปกรณ์กีฬำฮอกกีนำแข็ง
ผลิตอุปกรณ์ดำนำ
ผลิตอุปกรณ์ยิงเป้ำ
ผลิตอุปกรณ์สกีหิมะ



ผลิตอะไหล่รถเข็นเด็ก





























การผลิตของเล่นที่มีล้อ

ผลิตรถจักรยำนสำมล้อสำหรับ
เด็กขี่เล่น
ผลิตรถเด็กหัดเดิน
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ตัดเย็บ/ผลิตเครื่องแต่งกำย
สำหรับตุ๊กตำ
ตัดเย็บ/ผลิตชุดตุ๊กตำบำบี
ตัดเย็บ/ผลิตชุดเสือผ้ำตุ๊กตำ
ผลิตของเล่นไม้ (ยกเว้นตุ๊กตำ)
ผลิตตัวกำร์ตูนด้วยยำงพำรำ
ผลิตตุ๊กตำขนสัตว์
ผลิตตุ๊กตำของเล่น
ผลิตตุ๊กตำจำกยำงพำรำ

ผลิตตุ๊กตำชำวเขำ
ผลิตตุ๊กตำเชือก
ผลิตตุ๊กตำผ้ำ
ผลิตตุ๊กตำพลำสติก
ผลิตตุ๊กตำฟองนำ
ผลิตตุ๊กตำไม้เพื่อเป็นของเล่น
ผลิตตุ๊กตำย่อส่วนเพื่อเป็นของสะสม
ผลิตตุ๊กตำยำง
ผลิตตุ๊กตำใยสังเครำะห์
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ฉีดพลำสติกเป็นของเด็กเล่น
ประกอบของเล่นพลำสติก
ผลิตกระดำนลื่น ชิงช้ำ
ผลิตกระดำนหมำกรุก
ผลิตกระดิ่งของเล่น
ผลิตกลองของเล่น
ผลิตกำร์ดเกม
ผลิตเกม
ผลิตเกมขว้ำงลูกดอกปำเป้ำ
ผลิตเกมเด็กเล่น
ผลิตเกมปริศนำ
ผลิตเกมไม้
ผลิตเกมลับสมอง
ผลิตเกมหมำกรุก
ผลิตของเล่นเกม
ผลิตของเล่นเกมทีต่ ้องหยอดเหรียญ
เวลำเล่น
ผลิตของเล่นในสนำมเด็กเล่นที่ไม่ได้
ใช้เครื่องจักรขับเคลื่อน
ผลิตเครื่องฉำยภำพจำกฟิลม์ ที่เป็น
ของเล่น
ผลิตเครื่องฉำยภำพจำกสไลด์ที่เป็น
ของเล่น
ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่เป็นของเล่น
ผลิตเครื่องดนตรีที่เป็นของเล่น
ผลิตเครื่องถ่ำยภำพแบบหยอดเหรียญ
ผลิตเครื่องบินจำลองที่เป็นของเล่น
ผลิตเครื่องเป่ำทีเ่ ป็นของเล่น
ผลิตเครื่องเล่นกำรพนันแบบ
หยอดเหรียญ
ผลิตเครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์






























การผลิตตุ๊กตา








ผลิตตุ๊กตำสัตว์
ผลิตตุ๊กตำสำเร็จรูป
ผลิตตุ๊กตำไหมพรม
ผลิตโมเดลตุ๊กตำ
ผลิตรองเท้ำตุ๊กตำ
ผลิตวิกผมตุ๊กตำ
ยัดไส้ตุ๊กตำ

การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆ

ผลิตเครื่องเล่นชนิดหยอดเหรียญ
ผลิตเครื่องเล่นพินบอลแบบหยอดเหรียญ
ผลิตเครื่องเล่นเพื่อควำมบันเทิงแบบ
หยอดเหรียญ
ผลิตจิ๊กซอจำกกระดำษ
ผลิตจิ๊กซอจำกไม้
ผลิตชอล์กฝนไม้คิว
ผลิตชิงช้ำ
ผลิตชิงช้ำไม้
ผลิตชุดก่อสร้ำงที่เป็นของเล่น
ผลิตชุดของเล่นที่ประกอบเป็นโครงสร้ำง
ผลิตชุดแบบจำลอง
ผลิตชุดแบบจำลองที่เป็นของเล่น
ผลิตชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์ที่
เป็นของเล่น
ผลิตชุดอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ที่เป็น
ของเล่น
ผลิตตะกร้ำของเล่น
ผลิตตัวต่อไม้เสริมทักษะ
ผลิตตัวหมำกรุก
ผลิตตำรำงหมำกฮอต
ผลิตตู้เกมชนิดหยอดเหรียญ
ผลิตโต๊ะเทเบิลเทนนิส
ผลิตโต๊ะบิลเลียด
ผลิตโต๊ะปิงปอง
ผลิตโต๊ะสนุกเกอร์
ผลิตถ้วยเล่นลูกเต๋ำ
ผลิตบ้ำนตุ๊กตำ
ผลิตบิงโก
ผลิตแบบจำลองของเด็กเล่น
ผลิตแบบจำลองเครื่องบินที่เป็นของเล่น





























ผลิตแบบจำลองโชว์รถชอปเปอร์ที่
เป็นของเล่น
ผลิตแบบจำลองรถไฟของเล่น
ผลิตแบบจำลองรถไฟที่เป็นของเล่น
ผลิตปลำยไม้คิวและโต๊ะบิลเลียด
ผลิตปืนของเล่น
ผลิตปืนพกของเล่น
ผลิตปืนไรเฟิลของเล่น
ผลิตแผ่นกระดำนสำหรับเล่นเกมบิงโก
ผลิตพินโบว์ลิ่ง
ผลิตไพ่โดมิโน
ผลิตไพ่โป๊กเกอร์
ผลิตไพ่ยิปซี
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นของเล่น
ผลิตม้ำไม้โยก
ผลิตม้ำโยกสำหรับเด็กเล่น
ผลิตมุมโค้งของโต๊ะสนุกเกอร์
ผลิตโมเดลของเล่น
ผลิตโมเดลบ้ำนจำกกระดำษที่ใช้เป็น
ของเล่น
ผลิตโมเดลหุ่นซือชินส่วนมำประกอบทำสี
ผลิตไม้คิว
ผลิตไม้คิวสนุกเกอร์
ผลิตไม้แทงสนุกเกอร์
ผลิตไม้บริดจ์สำหรับช่วยไม้คิวในกำร
เล่นบิลเลียด
ผลิตไม้ปิงปอง
ผลิตไม้สนุกเกอร์
ผลิตยำนพำหนะแบบย่อส่วนที่เป็น
ของเล่น
ผลิตยำนยนต์ทเี่ ป็นของเล่น
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ผลิตยำนอวกำศที่เป็นของเล่น
ผลิตรถขนของแบบด่วนพิเศษที่เป็น
ของเล่นเด็ก
ผลิตรถของเล่น
ผลิตรถจักรยำนสำมล้อของเล่น
ผลิตรถดับเพลิงย่อขนำด
ผลิตรถเด็กเล่น
ผลิตรถถังของเล่น
ผลิตรถบรรทุกของเล่น
ผลิตรถบังคับเด็กเล่น
ผลิตรถไฟของเล่น
ผลิตรถม้ำสี่ล้อสำหรับตุ๊กตำ
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ผลิตรถยนต์ของเล่น
ผลิตรถยนต์จำลอง
ผลิตลูกแก้วที่เป็นของเล่น
ผลิตลูกดอก
ผลิตลูกเต๋ำ
ผลิตลูกเต๋ำไฮโล
ผลิตลูกเทเบิลเทนนิส
ผลิตลูกบอลพีวีซีของเล่นเด็ก
ผลิตลูกไฮโล
ผลิตว่ำว
ผลิตหมำกรุก
ผลิตหุ่นกระบอก














ผลิตหุ่นจำลองเครื่องบินที่เป็นของเล่น
ผลิตหุ่นยนต์ของเล่น
ผลิตหุ่นโรบ็อท
ผลิตอำวุธปืนของเล่น
ผลิตอุปกรณ์ของเล่นสัตว์เลียงทุกชนิด
ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกลที่เป็นของเล่น
ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่เป็นของเล่น
ผลิตอุปกรณ์เล่นบิลเลียด
ผลิตอุปกรณ์เล่นปิงปอง
ผลิตอุปกรณ์เล่นสนุกเกอร์
ผลิตอุปกรณ์เล่ำนิทำนสำหรับเด็ก
ผลิตอุปกรณ์สำหรับเล่นโบว์ลิ่ง

การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์

จัดทำอุปกรณ์และอวัยวะเทียม
ผลิตกรอบแว่นตำและส่วนประกอบต่ำงๆ
ผลิตก้อนสำลี
ผลิตข้อเทียม
ผลิตขำวอกเกอร์ใช้ในทำงแพทย์
ผลิตเข็มฉีดยำ
ผลิตเข็มและกระบอกสำหรับฉีดยำ
ผลิตแขนขำเทียม
ผลิตคอนแทกเลนส์
ผลิตคำร์นูแล (Cannulae)
ผลิตคีม (Forceps) ที่ใช้ในทำงศัลยกรรม
ผลิตคีมจับเข็ม (Necdle Holder) สำหรับใช้ในงำน
ศัลยกรรมผ่ำตัด
ผลิตคีมหนีบ (Clamps) สำหรับใช้ในทำงศัลยกรรม
ผลิตเครื่องแก้วที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตเครื่องฉีดสเปรย์ สำหรับใช้ในทำงกำรแพทย์ (Automizer)
ผลิตเครื่องช่วยในกำรเดิน (Walker)
ผลิตเครื่องช่วยแยกเม็ดโลหิต (Hemodialysis apparatus)
ผลิตเครื่องดำม (Splints)
ผลิตเครื่องถุงเท้ำที่เป็นอิลำสติก (Elastic) เพือ่ ใช้ในกำร
รักษำทำงศัลยกรรมกระดูก
ผลิตเครื่องนึ่ง (Autoclave) ที่ใช้ในกำรฆ่ำเชือใน
ห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องพยุงคอ (Cervical support)
ผลิตเครื่องเพำะเชือ
ผลิตเครื่องมือฆ่ำเชือที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ผลิตเครื่องมือฆ่ำเชือภำยในโรงพยำบำลและแผนกศัลยกรรม
ผลิตเครื่องมือปลำยแหลมสำหรับเจำะหรือดูดที่ใช้ในทำง
กำรแพทย์





























ผลิตเครื่องมือเปิดหรือขยำยรูหรือโพรงร่ำงกำยเพื่อตรวจ
ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรทดสอบนัยน์ตำ
ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในกำรรักษำโรคตำ
ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับบริหำรกล้ำมเนือตำ
ผลิตเครื่องมือสำหรับช่วยในกำรตรึงบำดแผลให้เปิด (Retractors)
ผลิตเครื่องมือสำหรับตรวจและทดสอบทำงสำยตำ
ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผ่ำตัดเล็ก (microsurgical)
ผลิตเครื่องวัดกำรอัดฉีดเลือดของหัวใจ
ผลิตเครื่องวัดควำมดันนัยน์ตำ (Tonometer)
ผลิตเครื่องวัดควำมดันโลหิต (Sphygmomanometers)
ผลิตเครื่องวัดตำ เพื่อดูควำมบกพร่องของกำรหักเหแสงของตำ
ผลิตเครื่องวัดสำยตำ
ผลิตเครื่องสำหรับรัดเอวและสะโพกเพื่อกำรรักษำทำง
ศัลยกรรมกระดูก
ผลิตชุดตรวจทำงกำรแพทย์
ผลิตชุดตรวจวินจิ ฉัยโรคติดเชือทำงแบคทีเรีย
ผลิตชุดปีกผีเสือใช้ในกำรแพทย์
ผลิตด้ำยและผ้ำปลอดเชือ ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตตะปูเกลียว (screws) สำหรับใช้ยึดกระดูก
ผลิตตู้อบทำรก (Incubator)
ผลิตเตียงนอนสำหรับใช้ในโรงพยำบำล
ผลิตโต๊ะที่ใช้ในกำรผ่ำตัดของสัตวแพทย์
ผลิตโต๊ะสำหรับใช้ในกำรดองศพ
ผลิตโต๊ะสำหรับใช้ในห้องผ่ำตัด
ผลิตถุงเท้ำสำหรับขำหรือเท้ำที่ด้วน (Socks and stump)
ผลิตที่ฉดี สเปรย์ชนิดใช้ในทำงกำรแพทย์ (Automizer)
ผลิตที่พยุงข้อเท้ำ สำหรับกำรรักษำทำงศัลยกรรมกระดูก
ผลิตเทอร์โมมิเตอร์ ชนิดที่ใช้ทำงกำรแพทย์ (Medical
thermometers)
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ผลิตนัยน์ตำแก้ว
ผลิตนัยน์ตำพลำสติก
ผลิตเบำะฟองนำ ที่ใช้ในทำงศัลยกรรม
ผลิตใบมีดและด้ำมมีดสำหรับงำนศัลยกรรม
ผลิตปรอทวัดอุณหภูมิร่ำงกำย (รวมถึง ปรอทที่ใช้ระบบดิจิทัล)
ผลิตปลอกคอ (Cervical collars) ชนิดใช้ในทำงศัลยกรรม
ผลิตเปลหำม ที่ใช้เคลื่อนย้ำยผู้ป่วย (Stretchers)
ผลิตผ้ำปิดจมูกที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตผิวหนังหรือเนือเยื่อเทียมจำกเส้นใยสังเครำะห์ เพื่อ
ใช้ในกำรปะผิวหนังเป็นกำรรักษำทำงศัลยกรรมผ่ำตัด
ผลิตแผ่นคลุมผ้ำผ่ำตัด
ผลิตแผ่นรองกระดูกและสกรู (Bone plates and screws)
ผลิตแผ่นโลหะสำหรับใช้รองกระดูก
ผลิตเฝือก
ผลิตมีดผ่ำตัด
ผลิตไม้เท้ำ ที่ใช้ในทำงศัลยกรรมกระดูก
ผลิตไม้เท้ำสำหรับคนพิกำร
ผลิตไม้ยันรักแร้
ผลิตเยื่อแก้วหูเทียม
ผลิตรองเท้ำที่ช่วยให้กล้ำมเนือยืดออก สำหรับผู้ป่วยทำง
ศัลยกรรมกระดูก
ผลิตเลนส์และกรอบแว่นตำ
ผลิตเลนส์สำยตำ
ผลิตเลื่อยสำหรับใช้ในทำงศัลยกรรม
ผลิตวอกเกอร์
ผลิตแว่นตำ
ผลิตแว่นตำกันแดด
ผลิตแว่นตำที่ใช้ในงำนอุตสำหกรรม
ผลิตแว่นเพื่อควำมปลอดภัยทำงสำยตำ
ผลิตสเปคคูลมั (Speculum)
ผลิตสำยนำโซแก๊สสำหรับใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตสำยฟอกไต
ผลิตสำยรัดที่ใช้ในทำงศัลยกรรม
ผลิตสำยรัดสำหรับใช้ในกำรรักษำด้ำนศัลยกรรม
ผลิตสำยรัดสำหรับใช้ในกำรรักษำภำยหลังคลอด
ผลิตสำลี
ผลิตสินค้ำอะลูมเิ นียมด้ำนเวชภัณฑ์
ผลิตเสือคลุมและถุงมือสำหรับกันรังสี































ผลิตหน้ำกำกป้องกันไอพิษ
ผลิตหน้ำกำกและอุปกรณ์ช่วยในกำรหำยใจ
ผลิตหม้อฆ่ำเชือ
ผลิตหลอดสวนปัสสำวะ (Catheters)
ผลิตอวัยวะเทียม
ผลิตอ่ำงอำบนำที่ใช้ทำงกำรแพทย์
ผลิตอำร์กแลมป์ ชนิดใช้ทำงกำรแพทย์ (ยกเว้น
แสงอินฟำเรด แสงอัลตรำไวโอเลต)
ผลิตอิลำสติก (Elastic) สำหรับช่วยพยุงอวัยวะเพื่อใช้
ในกำรรักษำ
ผลิตอุปกรณ์กดลิน
ผลิตอุปกรณ์ช่วยเดิน
ผลิตอุปกรณ์ช่วยพยุงเพื่อกำรรักษำทำงศัลยกรรมกระดูก
ผลิตอุปกรณ์ตรวจภำยในมดลูก
ผลิตอุปกรณ์ตรวจโรคตำ
ผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ใช้ในกำรตรวจวินจิ ฉัยโรค
ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปลูกเนือเยือ่ (Implants) ซึ่งเป็น
เทคนิคกำรรักษำทำงศัลยกรรมผ่ำตัด
ผลิตอุปกรณ์ป้องกันก๊ำซ
ผลิตอุปกรณ์เปลีย่ นถ่ำยเลือด
ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทำงศัลยกรรมกระดูก
ผลิตอุปกรณ์วินจิ ฉัยโรคตำ
ผลิตอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วย (Resuscitators)
ผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในกำรปะผิวหนัง (Skin graft)
ผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในงำนภูมิคมุ้ กันวิทยำ
(Immunology instruments)
ผลิตอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดกระดูกเชิงกรำน (Pelvimeters)
ผลิตอุปกรณ์สำหรับผูกยึดผูป้ ่วย
ผลิตอุปกรณ์สำหรับสร้ำงทวำรหนักเทียมที่ลำไส้ใหญ่
(Colostomy appliances)
ผลิตอุปกรณ์สำหรับให้ออกซิเจน
ผลิตอุปกรณ์สูดดมยำ (Inhalation therapy
equipment) เพื่อใช้ในกำรรักษำโรค
ผลิตอุปกรณ์ให้สำรทำงหลอดเลือดดำ (IV apparatus)
ผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่ำง โดยอำศัยประกำยไฟฟ้ำระหว่ำง
ท่อนคำร์บอน (ยกเว้น แสงอินฟำเรด แสง
อัลตรำไวโอเลต)
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การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม

ผลิตกำวที่ใช้ทำงทันตกรรม
ผลิตเก้ำอี สำหรับใช้ในงำนทันตกรรม
ผลิตคีม (Forceps) ที่ใช้ในทำงทันตกรรม
ผลิตคีมขบกระดูก
ผลิตเครื่องกรอฟัน
ผลิตเครื่องเจำะฟัน
ผลิตเครื่องทำฟัน
ผลิตเครื่องนึ่ง (Autoclave) ที่ใช้ในกำรฆ่ำเชือทำงทันตกรรม
ผลิตเครื่องมือฆ่ำเชือ ทำงด้ำนทันตกรรม
ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทำงทันตกรรม
ผลิตซีเมนต์ที่ใช้ทำงทันตกรรม
ผลิตซีเมนต์อุดฟัน
ผลิตเตำหลอมโลหะ ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติกำรทันตกรรม
ผลิตแถบยึดฟัน
ผลิตทีเ่ กำะฟัน
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กลุ่มแม่บ้ำนทำไม้กวำด
ถัก/สำน/ผลิตไม้กวำด
ถัก/สำน/ผลิตไม้กวำดดอกหญ้ำ
ถัก/สำน/ผลิตไม้กวำด
ทำงมะพร้ำว
ผลิตเครื่องปัดกวำดพรมที่ใช้งำน
ด้วยมือ
ผลิตชินส่วนไม้ถูพืน
ผลิตชินส่วนไม้ถูพืนที่เป็นเหล็ก
ผลิตแปรงขัดจำกลวด
ผลิตแปรงขัดพืน
ผลิตแปรงซักผ้ำ
ผลิตแปรงถูพืนทำจำกไม้
ผลิตแปรงถูพืนห้องนำ
ผลิตแปรงทำสี
ผลิตแปรงทำสีสำหรับจิตรกร
ผลิตแปรงทำควำมสะอำด
ผลิตแปรงที่ใช้กับเครื่องทำควำม
สะอำดสุญญำกำศ


































ผลิตปลำสเตอร์ ที่ใช้ในทำงทันตกรรม
ผลิตฟันปลอม
ผลิตโลหะที่ใช้ทำฟัน
ผลิตโลหะผสมอมัลกัม ที่ใช้ในทำงทันตกรรม
ผลิตวัสดุที่ใช้ในกำรทำฟันปลอม
ผลิตวัสดุอดุ ฟัน
ผลิตสว่ำนเจำะรูที่ใช้ทำงทันตกรรม
ผลิตสำรประกอบที่ใช้พิมพ์ฟัน
ผลิตอมัลกัมที่ใช้ในทำงทันตกรรม
ผลิตอุปกรณ์จัดฟัน
ผลิตอุปกรณ์ทำงทันตกรรม
ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับใช้ในกำรให้ก๊ำซที่ใช้กับ
งำนด้ำนทันตกรรม
ผลิตอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติกำรทันตกรรม
ผลิตเอ็นยึดที่ใช้ในทำงศัลยกรรม

การผลิตไม้กวาดและแปรง

ผลิตแปรงที่ใช้กับเครื่องปัดกวำดพรม
ผลิตแปรงปัดฝุ่น
ผลิตแปรงไม้
ผลิตแปรงลวดขัดสนิม
ผลิตแปรงลวดเหล็กทำควำมสะอำด
ผลิตแปรงสำหรับใช้งำนใน
ครัวเรือน/อุตสำหกรรม
ผลิตแผ่นขัดถูไนลอน
ผลิตไม้กวำดจำกก๋ง
ผลิตไม้กวำดจำกก้ำนเป้ง
ผลิตไม้กวำดจำกดอกไม้กวำด
ผลิตไม้กวำดจำกต้นกำปัด
ผลิตไม้กวำดจำกต้นเป้ง
ผลิตไม้กวำดจำกโฟม
ผลิตไม้กวำดจำกไม้ไผ่
ผลิตไม้กวำดดอกหญ้ำ
ผลิตไม้กวำดดอกอ้อ
ผลิตไม้กวำดต้นตำล




















ผลิตไม้กวำดถนนโดยใช้แรงคน
และเครื่องจักร
ผลิตไม้กวำดทำงมะพร้ำว
ผลิตไม้กวำดใยตำล
ผลิตไม้กวำดหยำกไย่
ผลิตไม้ขนไก่
ผลิตไม้ถูพืน
ผลิตไม้ถูพืนจำกเศษผ้ำ
ผลิตไม้ปดั ฝุ่น
ผลิตลูกกลิงทำสี
ผลิตสก๊อตไบร์ท
ผลิตส่วนประกอบไม้ถูพืน
ผลิตส่วนประกอบไม้ถูพืนที่เป็นเหล็ก
มัดลูกไม้กวำด
รับจ้ำงขึนไม้กวำด
รับจ้ำงเข้ำด้ำมไม้กวำด
รับจ้ำงมัดลูกไม้กวำด
รับจ้ำงเหลำไม้กวำดทำงมะพร้ำว
รับจ้ำงเหลำไม้ทำไม้กวำด
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ผลิตเครื่องเขียน
ผลิตชินส่วนปำกกำ
ผลิตชุดสีของจิตรกร
ผลิตด้ำมจับดินสอ
ผลิตดินสอ
ผลิตดินสอกด
ผลิตดินสอไม้
ผลิตดินสอสี
ผลิตปลอกดินสอ
ผลิตปลำยปำกกำที่ทำจำกเหล็ก
หรือโลหะอื่น
ผลิตปำกกำ
ผลิตปำกกำเขียนแบบ
ผลิตปำกกำเคมี
ผลิตปำกกำดินสอ
ผลิตปำกกำเมจิก
ผลิตปำกกำลูกลื่น
ผลิตปำกกำสีนำ
ผลิตปำกกำหมึกซึม













































ผลิตเข็มขัดนิรภัยของช่ำงติดตัง
หรือซ่อมแซมโทรศัพท์
ผลิตเครื่องช่วยชีวิตที่ทำจำกไม้ก๊อก
ผลิตเครื่องสวมศีรษะเพื่อควำม
ปลอดภัยที่ทำจำกโลหะ
ผลิตเครื่องอุดหูและจมูก สำหรับ
กีฬำว่ำยนำ









กลุ่มทำดอกไม้จันทน์
กลุ่มผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ พวงหรีด
กลุ่มผลิตพวงมำลัยดอกมะลิ
กลุ่มแม่บ้ำนทำดอกไม้จันทน์ พวงหรีด
กลุ่มแม่บ้ำนทำพวงหรีด
จัดซุ้มแต่งงำนจำกผ้ำ
บรกำร/รับจัดกระเช้ำผลไม้
บริกำร/รับจัดกระเช้ำดอกไม้
บริกำร/รับจัดกระเช้ำดอกไม้ปลอม
บริกำร/รับจัดกระเช้ำดอกไม้สด

ผลิตอุปกรณ์เขียนตัวอักษร
สำหรับจิตรกร
ผลิตอุปกรณ์เขียนสำหรับจิตรกร
ผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียน
รับทำ/ผลิตเครื่องประทับตรำ
รับทำ/ผลิตตรำประจำตำแหน่ง
รับทำ/ผลิตตรำประทับ
เครื่องหมำยบนสิ่งทอ
รับทำ/ผลิตตรำประทับที่ทำจำกเหล็ก
รับทำ/ผลิตตรำประทับบนไปรษณีย์
รับทำ/ผลิตตรำประทับเลขที่
รับทำ/ผลิตตรำประทับโลหะ
ที่ใช้งำนด้วยมือ
รับทำ/ผลิตตรำประทับเวลำวันที่
ที่ใช้งำนด้วยมือ
รับทำ/ผลิตตรำยำง
รับทำ/ผลิตตรำสัญลักษณ์
ที่ทำจำกเหล็ก
รับทำ/ผลิตแท่นประทับตรำยำง

การผลิตเครื่องอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
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ผลิตปำกกำหมึกแห้ง
ผลิตผ้ำหมึกเครื่องบวกเลข
ผลิตผ้ำหมึกเครื่องบันทึกจำนวนเงิน
ที่ขำยสินค้ำ
ผลิตผ้ำหมึกเครื่องพิมพ์ดีด
ผลิตผ้ำหมึกพรินเตอร์แบบจุด
ผลิตแม่พิมพ์ตรำประทับที่ใช้งำน
ด้วยมือ
ผลิตแม่พิมพ์สำหรับงำนพิมพ์
ที่ทำจำกยำง
ผลิตโลโก้ยำง PVC
ผลิตโลโก้ยำง ตรำยำง
ผลิตส่วนประกอบของปำกกำ
ผลิตสีเทียน
ผลิตไส้ดินสอ
ผลิตไส้ปำกกำ
ผลิตไส้ปำกกำลูกลื่น
ผลิตหัวปำกกำลูกลื่น
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การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียน

ผลิตชุดเกรำะ
ผลิตชุดป้องกันอัคคีภัย
ผลิตที่อดุ หูและอุดเสียง
ผลิตเสือผ้ำป้องกันภัย/ป้องกันไฟ
ผลิตหน้ำกำกป้องกันก๊ำซ
ผลิตหมวกกันน็อค
ผลิตหมวกนิรภัย ที่ทำจำกพลำสติก





ผลิตหมวกนิรภัย ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตหมวกนิรภัยสำหรับนักกีฬำ
ผลิตหมวกและอุปกรณ์เพื่อควำม
ปลอดภัยส่วนบุคคล

การผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์










บริกำร/รับจัดกระเช้ำดอกไม้แห้ง
บริกำร/รับจัดกระเช้ำพวงหรีด
บริกำร/รับจัดกระเช้ำและพำนพุม่
บริกำร/รับจัดช่อดอกไม้
บริกำร/รับจัดดอกไม้ กระเช้ำ พวงหรีด
บริกำร/รับจัดดอกไม้ ทำบำยศรี
บริกำร/รับจัดดอกไม้งำนศพ
บริกำร/รับจัดดอกไม้ผ้ำ
บริกำร/รับจัดดอกไม้และพวงมำลัย











บริกำร/รับจัดดอกไม้สด
ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้แห้ง
ประกอบชินส่วนดอกไม้ประดิษฐ์
ประกอบใบตองทำบำยศรี
ประดิษฐ์/ผลิตกรวยกระทง
ประดิษฐ์/ผลิตก้ำนดอกไม้ประดิษฐ์
ประดิษฐ์/ผลิตเกสรดอกไม้
ประดิษฐ์/ผลิตเกสรดอกไม้พลำสติก
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้กระดำษ
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จันทน์
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ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จำก
กะลำมะพร้ำว
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จำกดินหอม
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จำกแบงค์
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จำกใบโพธิ์
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จำก
ใบยำงพำรำ
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จำกเปลือก
ข้ำวโพด
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จำกแป้ง
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จำกผักตบชวำ
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จำกผ้ำ
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จำกยำงพำรำ
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จำกใยแก้ว
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จำกรังไหม
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จำกริบบิน
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จำกเศษผ้ำไหม
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จำกสบู่
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้จำกไหมพรม
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้ชุบทอง
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้เทียม
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้ประดับ
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้ประดับพลำสติก
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้พุ่ม
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้ใส่ตู้ปลำ
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้หน้ำศพ
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้หน้ำศพจำก
หลอดพลำสติก
ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้เหล็ก
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แกะสลักสบู่เป็นของที่ระลึก
แกะสลักหนังตะลุงในเชิงพำณิชย์
ซือลูกโป่งมำอัดก๊ำซขำย
ถักสำยข้อมือ
ทำกรอบรูปวิทยำศำสตร์
ทำกระถำงจำกยำงรถยนต์เก่ำ
ทำฉัตรเงิน-ทองจำกกระดำษ
ทำปรำสำทโลงศพ
ทำไม้เสียบเงินผ้ำป่ำ
ทำลูกกระสุนดิน
ทำเสำไม้หุ้มกำบมะพร้ำวสำหรับ
ปลูกต้นไม้






























ประดิษฐ์/ผลิตดอกไม้แห้ง
ประดิษฐ์/ผลิตต้นคริสต์มำสปลอม
ประดิษฐ์/ผลิตต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง
ประดิษฐ์/ผลิตต้นไม้พลำสติก
ประดิษฐ์/ผลิตต้นไม้โฟม
ประดิษฐ์/ผลิตบำยศรี
ประดิษฐ์/ผลิตบำยศรีเงิน บำยศรีทอง
ประดิษฐ์/ผลิตบำยศรีจำกใบตอง
ปั้นดอกไม้ประดิษฐ์จำกดินญี่ปุ่น
ปั้นดอกไม้ประดิษฐ์จำกดินหอม
ผลิตเครื่องหอมจำกดอกไม้แห้ง
ผลิตงำนทำดอกไม้ประดิษฐ์จำก
กระดำษ
ผลิตต้นไม้ประดิษฐ์
ผลิตต้นองุ่นประดิษฐ์
ผลิตเถำวัลย์ประดิษฐ์
ผลิตบุหงำ
ผลิตโบว์ตดิ ดอกไม้
ผลิตโบว์ตดิ พวงมำลัย
ผลิตใบยำงพำรำฟอกขำว
ผลิตผลไม้ปลอมจำกโฟม
ผลิตพวงมำลัยจำกดินหอม
ผลิตพวงมำลัยจำกหลอดพลำสติก
ผลิตพวงมำลัยดอกไม้แห้งขำย
ผลิตพวงมำลัยที่ทำจำกกิ่งไม้และลูกสน
ผลิตพวงมำลัยประดิษฐ์
ผลิตพวงมำลัยพลำสติก
ผลิตพวงมำลัยริบบิน
ผลิตพวงหรีดดอกไม้































ผลิตพวงหรีดดอกไม้ใบยำง
ผลิตพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์
ผลิตพวงหรีดดอกไม้สด
ผลิตพวงหรีดดอกไม้แห้ง
ผลิตพวงหรีดที่ทำจำกกิ่งไม้และลูกสน
ผลิตพวงหรีดประดิษฐ์
ผลิตพวงหรีดผ้ำ
ผลิตพำนบำยศรี
ผลิตมำลัยจำกดอกไม้สด
ผลิตมำลัยดินหอม
ผลิตมำลัยแต่งงำน
ผลิตมำลัยที่ทำจำกกิ่งไม้และลูกสน
ผลิตมำลัยสบู่
ผลิตไม้ประดับที่ทำจำกพลำสติก
ผลิตริบบินติดพวงมำลัย
ผลิตสำยพวงมำลัย
ผลิตหูร้อยพวงมำลัยจำกริบบิน
ผูกผ้ำในงำนพิธี
พันลวดก้ำนดอกไม้
ย้อมสีกลีบดอกไม้
เย็บกระทงใบตองแห้ง
เย็บบำยศรี
ร้อยพวงมำลัยดอกไม้สด
รับจ้ำงร้อย/ผลิตพวงมำลัย
ร้ำนจัดดอกไม้
ร้ำนทำพวงมำลัยขำย
ร้ำนทำพวงหรีด
หัตถกรรมดินหอมมะลิ
อบดอกไม้แห้งใส่โหล

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น













ทุกจุกข้ำวหลำมจำกใบตอง
บริกำรเขียนลำยพัด
บริกำรเคลือบรูปวิทยำศำสตร์
บริกำรจัดชุดขันหมำก
บริกำรจัดตู้ปลำขำย
บริกำรสต๊ำฟกุ้ง
บริกำรสต๊ำฟสัตว์ทะเลทุกชนิด
บริกำรสต๊ำฟสัตว์ใส่กรอบ
ประกอบร่ม
ประดิษฐ์ของชำร่วย
ประดิษฐ์ของฝำกจำกแป้งขนมปัง
ประดิษฐ์พวงกุญแจ













ปั้นของที่ระลึก
ปั้นเทียนขีผึง
ปั้นหุ่นขีผึง
ปั้นหุ่นขีผึงพระ
ผลิตก้นกรองบุหรี่
ผลิตกรอบรูปเรซิน
ผลิตกรอบรูปวิทยำศำสตร์
ผลิตกระดำษกงเต๊ก
ผลิตกระดุม (ยกเว้น ที่ทำจำกโลหะมีค่ำ
และรัตนชำติหรือกึ่งรัตนชำติ)
ผลิตกระดุมปั๊ม
ผลิตกระดุมผ้ำ
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ผลิตกระดุมพลำสติก
ผลิตกระดุมไม้ไผ่
ผลิตกระดุมเสือนักเรียนจำกพลำสติก
ผลิตกระดุมเสือพลำสติก
ผลิตกระดุมเหล็ก
ผลิตกระดุมอะลูมิเนียม
ผลิตกระติกสุญญำกำศ
ผลิตกล้องยำสูบ
ผลิตกิป๊ ติดผม
ผลิตกิป๊ ติดผมทำจำกเหล็ก
ผลิตกิป๊ หนีบผม
ผลิตกิป๊ เหล็ก
ผลิตขอเกี่ยวหรือกระดุม
ผลิตของชำร่วย
ผลิตของชำร่วยจำกผ้ำ
ผลิตของชำร่วยเรซิน
ผลิตของโชว์ขนำดจิ๋ว
ผลิตของที่ระลึกจำกดินสบู่
ผลิตของที่ระลึกจำกเปลือกหอย
ผลิตของที่ระลึกตำมชำยหำด
ผลิตของที่ระลึกทั่วไป ทีไ่ ม่สำมำรถ
จำแนกวัตถุดิบได้อย่ำงชัดเจน
ผลิตของแปลกใหม่จำกกระดำษ
ผลิตของไหว้เจ้ำขำย
ผลิตขีผึงเทียน
ผลิตเครื่องกงเต๊กจำกกระดำษ
ผลิตเครื่องสังฆภัณฑ์
ผลิตโครงพวงหรีด
ผลิตโครงร่ม
ผลิตโครงร่ม ที่ทำจำกโลหะ
ผลิตโครงร่มกันแดด
ผลิตฉำกถ่ำยภำพเพ้นท์ลำย
ผลิตชินส่วนไฟแช๊ค
ผลิตซิป
ผลิตซิปพลำสติก
ผลิตดินนำมัน
ผลิตดินหอม
ผลิตตะแกรงร่อนโดยใช้มือ
ผลิตตัวกล้องยำสูบ
ผลิตตัวหนังตะลุง
ผลิตตำลปัตร
ผลิตตุ๊กตำของชำร่วย
ผลิตตุ๊กตำจำกเทียน











































ผลิตตุ๊กตำแม้วคันหนังสือ
ผลิตตุ๊กตำรำไทย
ผลิตตุ๊กตำรำไทยจำกเรซิน
ผลิตตุ๊กตำเรซิน
ผลิตตุ๊กตำเรซิน สินค้ำหัตถกรรมส่งออก
ผลิตถังขยะจำกยำงรถยนต์เก่ำ
ผลิตที่คำดผม ที่รัดผม
ผลิตที่จบั ซิกำร์
ผลิตที่จบั บุหรี่
ผลิตเทียนขีผึง
ผลิตเทียนไข
ผลิตเทียนที่ระลึก
ผลิตเทียนพรรษำ
ผลิตเทียนหอม
ผลิตธงกระดำษในงำนพิธี
ผลิตธูปเทียน
ผลิตธูปหอม
ผลิตธูปไหว้เจ้ำ
ผลิตบ้ำนกระดำษจำลองใช้ในงำนศพ
ผลิตบ้ำนกระดำษใช้ในพิธีงำนศพ
ของคนจีน
ผลิตบ้ำนกระดำษในพิธีกงเต๊ก
ผลิตโบว์ตดิ ผม
ผลิตโบว์ประดับผม
ผลิตใบจำกมวนบุหรี่
ผลิตใบจำกมวนยำสูบ
ผลิตเปเปอร์มำเช่
ผลิตแปรงเสริมสวย
ผลิตแปรงหวีผมพลำสติก
ผลิตผงธูปหอม
ผลิตผมปลอม
ผลิตผมเปีย
ผลิตพระผง
ผลิตพวงกุญแจ
ผลิตพวงกุญแจจำกไหมพรม
ผลิตแพทเทิร์นรองเท้ำ
ผลิตไฟแช็ก
ผลิตมังกรจำกขีเลื่อย
ผลิตแม่เหล็กติดตู้เย็น
ผลิตโมบำยที่ทำจำกวัสดุ
หลำกหลำยชนิด
ผลิตโมบำยลูกปัดพลำสติก
ผลิตไม้ก้ำนธูป







































ผลิตไม้ตีแมลง
ผลิตไม้เท้ำ (ยกเว้นที่ใช้ในทำง
ศัลยกรรมกระดูก)
ผลิตยำงรัดผมจำกผ้ำ
ผลิตร่ม
ผลิตร่มกันแดด
ผลิตร่มชำยหำด
ผลิตรูปปั้นกระดำษ peper mache
ผลิตรูปปั้นจำกขีเลื่อย
ผลิตรูปปั้นจำกเรซิน
ผลิตลูกประคำ วัตถุมงคลจำก
แร่เหล็กนำพี
ผลิตลูกมะพร้ำวสำหรับปลูกกล้วยไม้
ผลิตลูกโลก
ผลิตโลงจำปำ
ผลิตโลงไม้
ผลิตโลงศพ
ผลิตวิกผม
ผลิตสัตว์สต๊ำฟ
ผลิตสิ่งของแปลกใหม่ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตสื่อกำรสอนจำกผ้ำ
ผลิตหัวซิป
ผลิตหุ่นกระดุม
ผลิตหุ่นจำลอง
ผลิตหุ่นจำลองจำกอุปกรณ์ทุกชนิด
ผลิตหุ่นโชว์เสือผ้ำ
ผลิตหุ่นแสดงแบบเสือ
รับจัดซุม้ ลูกโป่งตำมงำนต่ำงๆ
รับจ้ำงพับกระดำษไหว้เจ้ำ
รับจ้ำงยิงทรำย
รับประกอบที่คำดผม
รับปั๊ม/อัดกระดุมผ้ำ
รับสั่งทำของชำร่วย
ลอกใบจำกมวนยำสูบตำกแห้ง
หล่อตุ๊กตำเรซิน
หล่อเทียน
หล่อเทียนแท่ง
หล่อเทียนแพ
หล่อเทียนและแกะสลักเทียนเป็น
รูปต่ำง ๆ
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การซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์

ซ่อมใบเลื่อย
บริกำรเปลี่ยนซ่อมมุ้งลวด
รับจ้ำง/บริกำรเชื่อม ซ่อมประตูเหล็ก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อม เชื่อมหม้อนำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อม ทำสีถังแก๊ส
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องกระจำยควำมร้อนจำกส่วนกลำง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องกำเนิดไอนำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเก็บและสะสมไอนำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรปัม๊ กล่อง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องปฎิกรณ์ปรมำณู
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องประหยัดเชือเพลิง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องยิงแก๊สนำตำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องโลหะด้วยกำรเชื่อม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องโลหะทั่วไป
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมโครงเหล็ก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมตู้คอนเทนเนอร์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมถัง 200 ลิตร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมถังแก๊ส
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมถังฉีดยำฆ่ำแมลง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมถังนำโลหะขนำดใหญ่
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมถังเหล็ก

33121


การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

บำรุงรักษำเครื่องอัดสำเนำ
บำรุงรักษำลิฟต์
บำรุงรักษำและซ่อมเครื่องใช้สำนักงำน
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเครื่องยนต์กงั หัน
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเครื่องยนต์รถไฟ
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเครื่องยนต์รถยก
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเครื่องยนต์เรือ
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเครื่องยนต์เรือประมง
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเครื่องยนต์เรือหำงยำว
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเครื่องยนต์เรืออวน
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถฟอล์คลิฟต์
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถยก
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถลำก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อม ล้ำงเครื่องเย็น
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมกังหันนำ




















รับจ้ำง/บริกำรซ่อมท่อลำเลียง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแท็งก์นำและนำมัน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแบบแม่พิมพ์หล่อเสำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมประตูหน้ำต่ำงเหล็ก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมปืนซิ่งรมดำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมปืนที่ใช้ในกำรกีฬำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมปืนและอำวุธยุทโธปกรณ์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเพำว์เวอร์บอยเลอร์ (ยกเว้น
โรงงำนผลิต)
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมภำชนะบรรจุทที่ ำจำกโลหะ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมุ้งลวด เหล็กดัด
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมรอยแตกจำกกำรหล่อโลหะ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมและดูแลรักษำแบบหล่อ สำหรับฉีด
พลำสติก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมหน้ำต่ำง บำนประตู เหล็กดัด
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมหม้อนำที่ใช้ในเรือ/หม้อนำกำลัง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมหม้อนำสำหรับทำควำมร้อนจำก
ส่วนกลำง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเหล็กดัด
รับจ้ำง/บริกำรปะผุเหล็ก
รับลับมีดกรีดยำง

การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป














รับจ้ำง/บริกำรซ่อมกังหันนำบ่อกุ้ง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องกังหันลม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องกังหันไฮดรอลิก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องกำเนิดก๊ำซ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำที่หมุนด้วยกังหัน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องขำยสินค้ำอัตโนมัติ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องคัด แยกจดหมำย
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องคำนวณ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ทำควำมสะอำดหรือทำให้ขวดแห้ง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรบรรจุเครื่องดื่มอัดลม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรสำนักงำนที่ใช้ไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรไฮดรอลิก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจ่ำยนำมัน
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รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจำหน่ำยสินค้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเจำะปั๊มลม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องชั่งที่ใช้ในครัวเรือนและร้ำนค้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องชั่งที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเชื่อมที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเซ็นตริฟวิ จ์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องดับเพลิง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องตรวจเช็ค
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องถ่ำยเอกสำร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องทำควำมเย็น
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องบันทึกกำรรับเงิน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องปรับอำกำศในโรงงำน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องปั๊มนำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องปั๊มนำมัน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องปั๊มนำไฮดรอลิก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องปั๊มลม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องพ่น/ฉีดเชือเพลิง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องพิมพ์ดดี
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือที่ใช้งำนด้วยมือ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องยนต์รถฟอล์คลิฟต์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเย็น
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องลำเลียง (ยกเว้นที่ใช้งำนใต้ดิน)
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเลื่อยที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเลื่อยไม้ที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องแลกเปลีย่ นควำมร้อน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องวิดนำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องสูบนำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องสูบนำที่ใช้ในกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องสูบนำนำกุ้ง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องสูบนำบำดำล
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องสูบนำมันในสถำนีบริกำร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องสูบนำและมอเตอร์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องสูบและคอมเพรสเซอร์ (ยกเว้น
สำหรับตู้เย็น)
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องอัดไฮดรอลิก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องไฮดรอลิก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำที่หมุนด้วยกังหัน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมตู้จ่ำยนำมัน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมตู้แช่
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมตู้แช่เครื่องดืม่
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมตู้ทำควำมเย็น
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมตู้เพลงหยอดเหรียญ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเตำเผำ ชนิดทีใ่ ช้ในทำงอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเตำเผำขยะ










































รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเตำเผำเครื่องเคลือบ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเตำอบไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในทำง
อุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมถังดับเพลิง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมท่อสูบนำนำกุ้ง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแท่นไฮดรอลิกรถยก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแท้ปและวำล์ว
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมบันไดเลื่อน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมบำรุงตู้จ่ำยนำมัน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมบำรุงแท่งนำมันอุปกรณ์ขุดเจำะนำมัน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมปั่นจั่น
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมปัม๊ เชือเพลิง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมปัม๊ ดับเพลิง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมปัม๊ ตู้จ่ำยนำมัน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมปัม๊ นำและมอเตอร์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมปัม๊ ลม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมปัม๊ หัวฉีดดีเซล
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมปัม๊ ไฮดรอลิก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมพัดลม ชนิดไม่ได้ใช้ในครัวเรือน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมพัดลมระบำยอำกำศ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเพลำเครื่องจักรที่ใช้งำนทั่วไป
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแม่แรง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแม่แรงติดตัวถังรถยนต์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแม่แรงรถยนต์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแม่แรงไฮดรอลิก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมระบบไฮดรอลิกรถเกี่ยวข้ำว
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมล้ำงแอร์โรงงำน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมลิฟต์และบันไดเลื่อน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องจักรและ
อุปกรณ์กรองนำ ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมสำยไฮดรอลิก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมหัวจ่ำยนำมัน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอะไหล่เครื่องยนต์เครื่องสูบนำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์ควำมเย็น
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์เครื่องทำควำมเย็นหรือตู้แช่ที่
มิได้ใช้ในครัวเรือน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์เครื่องส่งกำลังของ
เครื่องจักรกล
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์รถยกของ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแอร์ชนิดที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแอร์โรงงำน
รับจ้ำง/บริกำรล้ำงตู้แช่
รับอัดสำยไฮดรอลิก
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การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง

ซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งำนเฉพำะอย่ำง
ทำสีเครื่องจักรที่ใช้ในกำรเกษตร
บำรุงรักษำเครื่องจักรที่ใช้ในบ่อนำมัน (กำรขุดและกำรสูบ)
บำรุงรักษำและซ่อมแซมยำนยนต์เกษตร
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเครื่องจักรทำงกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเครื่องยนต์กำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมแทรกเตอร์ชนิดคนเดินตำม
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมแทรกเตอร์ตีนตะขำบที่ใช้ในกำรทำ
เหมืองแร่ เหมืองหิน กำรก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมแทรกเตอร์ที่ใช้ในทำงกำรเกษตร
และกำรป่ำไม้
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถเกีย่ วข้ำว
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถขุด
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถขุดดิน
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถคูโบต้ำ
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถเครน
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถดัม๊
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถตักดิน
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถตัดอ้อย
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถไถ
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถไถทำงกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถไถนำเดินตำม
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถไถนำและเครื่องมือเกษตร
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถที่ใช้ในทำงกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถเทรลเลอร์
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในทำงกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถนวดข้ำว
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถบดถนน
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถบรรทุกเทท้ำยที่ออกแบบสำหรับ
ใช้นอกถนน
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถแบ็คโฮ
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถปรำบดิน
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงที่มีเครื่อง
บรรทุกหรือขนถ่ำยของในตัว ที่ใช้ในทำงกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถอีแต๋น
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมอะไหล่รถไถ
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมอะไหล่รถแบ็คโฮ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อม กลึงเครื่องหยอดข้ำวโพด
รับจ้ำง/บริกำรซ่อม เชื่อมเครื่องจักรทำงกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครนยก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องกลทำงกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องกลึงไม้
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องกลึงเหล็ก

































รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเกรด
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเกลี่ย
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเกี่ยวข้ำว
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องขูด
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องคูโบต้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรกลที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรกลหนักด้ำนกำรโยธำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรงำนไม้
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรทีม่ วี ัตถุประสงค์เฉพำะอย่ำง
ที่มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรพิมพ์กล่อง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรรีดปิดปำกถุงพลำสติก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรโรงงำนทอผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรโรงงำนทำนำยำงข้น
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรโรงงำนฟอกหนัง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรโรงพิมพ์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรโรงสี
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้งำนในฟำร์ม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กระบวนกำรผลิตผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
เจำะ คว้ำน ตัด ขุดเจำะ และขุดอุโมงค์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
เตรียมยำสูบและทำบุหรี่
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
เตรียมเส้นใยสิ่งทอ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทำ
ควำมสะอำด คัด แยกขนำดไข่ ผลไม้ เมล็ดธัญพืช
เมล็ดแห้งพืชตระกูลถั่ว
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ทำเนยแข็ง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ทำเหมืองแร่
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรป่ำไม้
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
แปรรูปหนัง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต
กระดำษ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต
เครื่องดื่ม
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รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต
เครื่องแต่งกำยและเครื่องหนัง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตนม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตแป้ง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตยำสูบ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต
อำหำร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
พิมพ์สิ่งทอ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสกัด
หรือปรุงแต่งไขมันหรือนำมันจำกสัตว์/พืช
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในทำง
กำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงหล่อ
หรือโรงหลอม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
อุตสำหกรรมซักรีด
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
อุตสำหกรรมเบเกอรี่
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
อุตสำหกรรมยำงหรือพลำสติก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเจียรไนพลอย
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องฉีดพ่นทีใ่ ช้ในทำงกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องฉีดพลำสติก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องฉีดยำปรำบศัตรูพืช
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องซักผ้ำและเครื่องทำให้ผ้ำแห้ง
ที่ใช้ในทำงพำณิชยกรรม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องดีเซลที่ใช้ในกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องดูดทรำย
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องตอกเสำเข็ม เครื่องถอนเสำเข็ม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องตักเชิงกล
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องตักย้ำย
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องตังพิณ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องตัดหญ้ำที่ใช้ในกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องตีนำในนำกุ้ง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องถักนิต
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องไถนำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องทอผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องทำยำงนอกชนิดอัดลม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องทำให้แห้งที่ใช้ในกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องนวดข้ำว














































รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องบดอำหำรขนำดใหญ่ที่ใช้ใน
โรงงำน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องปอกมะพร้ำว
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องปะยำงรถยนต์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องปั่นด้ำย
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องปัม๊ ลมเจำะคอนกรีต
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องปั๊มโลหะ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องปิดอำหำรกระป๋อง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องผลิตสี
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องผสมคอนกรีต
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องผสมแป้ง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องพ่นยำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องพิมพ์เขียว
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องฟอกหนัง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือกลชนิดที่ใช้ไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือกลที่ใช้ขึนรูปโลหะ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือกลที่ใช้ตัดโลหะ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องยนต์กำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องยนต์คูโบต้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องยนต์เครือ่ งพ่นยำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องยนต์ใช้ในนำกุ้ง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องยนต์ใช้ในสวน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องยนต์นำกุ้ง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องยนต์รถไถนำเดินตำม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องยนต์รถในสวนส้ม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องยนต์รถแบ็คโฮ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องยนต์รถแบ็คโฮ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องยนต์เล็กทำงกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องยนต์เล็กสำหรับนำกุ้ง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องยนต์อุปกรณ์นำกุ้ง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องแยกครีม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องรถไถ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องรถไถนำเดินตำม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องรีดนม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องรีดยำงแผ่น
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องโรงชุบ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องโรนียว
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องล้ำงอัดขยำยรูป
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องลำเลียงอย่ำงต่อเนื่องที่ใช้งำนใต้ดิน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องสีข้ำว
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องสีข้ำวโพด
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องหว่ำนเมล็ด
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องหีบฝ้ำย
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิ่งอัตโนมัติ
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รับจ้ำง/บริกำรซ่อมโครงรถไถนำรถเกี่ยวข้ำว
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมจักรเย็บผ้ำอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมช่วงล่ำงรถแบ็คโฮ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมชินส่วนรถไถ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมโซ่รถแบ็คโฮ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมดัดแปลงรถเกีย่ วข้ำว
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมตู้อบลำไย
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเตำแปรสภำพ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเตำอบเบเกอรี่
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแท่นพิมพ์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตอำหำรกระป๋อง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแบบหล่ออินกอต
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมใบไถรถไถนำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมผำนรถไถนำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมพินโบว์ลิ่ง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแบ็คโฮ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแม่พิมพ์กระเบือง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแม่พิมพ์พลำสติก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมยำนยนต์เกษตร
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รับจ้ำง/บริกำรซ่อมยำนยนต์ทำงกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมลูกกลิงเกีย่ วกับโรงพิมพ์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมและบำรุงรักษำอุปกรณ์เชื่อมโลหะ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมโลเลอร์รถเกี่ยว
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมหมวกปั่นจั่นคลอบเสำเข็ม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมหำงรถไถ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอะไหล่เครื่องจักรกลหนัก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอะไหล่เครื่องยนต์เกษตร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอะไหล่ทอผ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอะไหล่โรงงำนเครื่องอัด
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์ขดุ เจำะนำมัน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรโรงงำนนำมันและก๊ำซ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์เชื่อมโลหะด้วยก๊ำซ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในภัตตำคำร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือในสถำนีบริกำร
ศูนย์ซ่อมรถไถนำ
ศูนย์ซ่อมและขำยอะไหล่คูโบต้ำ

การซ่อมและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์เพื่อการวัด การทดสอบ การน้าร่อง และการควบคุม

รับจ้ำง/บริกำรซ่อมกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้อิเล็กตรอนและ
โปรตรอน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องกดนับจำนวน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องควบคุม ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องควบคุมกระแสลม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องควบคุมควำมชืน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องควบคุมนำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องควบคุมเปลวไฟและหัวเผำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องควบคุมและบังคับกำรทำงำน
ของเครื่องใช้อัตโนมัติ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจ่ำยเงินสำหรับจอดรถหรือ
มิเตอร์จอดรถ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องชั่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องตรวจจับควำมเคลื่อนไหว
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องตรวจจับระเบิด
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องนำร่อง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องบันทึกกำรบิน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องบันทึกเวลำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องโพลีกรำฟ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือตรวจจับและตรวจวัดรังสี

















รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือในกำรบินของอำกำศยำน
(ยกเว้น เกี่ยวกับไฟฟ้ำ)
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือวัด ชนิดที่ใช้ในกระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือวัดก๊ำซ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือวัดเกีย่ วกับรถยนต์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือวัดควำมหนำแน่น
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือวัดทำงอุตุนิยมวิทยำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือวัดหรือทดสอบคุณสมบัติ
ของกระแสไฟฟ้ำและสัญญำณไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องวัดกำรทำงำนของเครื่องยนต์ที่
ใช้กับอำกำศยำน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องวัดควำมชืน ชนิดที่ใช้ใน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องวัดแบบนิวมำติก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องวัดสภำพอำกำศ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องวัดอัตรำกำรไหลและ
อุปกรณ์กำรนับ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องวิเครำะห์เลือด
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องอุปกรณ์ทดสอบมลพิษจำก
ยำนพำหนะ
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รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องอุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบ
คุณสมบัติทำงฟิสิกส์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเดินเรือ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสำรวจ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้วัดและควบคุมเชิงกล
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้วและ
แบบเข็ม
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รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องกระตุ้นหัวใจ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องฉำยรังสี
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องฉำยรังสีอำหำรและนม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องช่วยฟัง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องตรวจคลืน่ ไฟฟ้ำหัวใจ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องตรวจวินจิ ฉัยโรคด้วยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ำ (MRI)
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือทันตกรรม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือทำงกำรแพทย์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือแพทย์






















รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทำง
ศัลยกรรม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเลเซอร์ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องอัลตร้ำซำวด์ที่ใช้ในทำง
กำรแพทย์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเอ็นโดสโคปที่ใช้ในทำง
กำรแพทย์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

การซ่อมและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพ

ซ่อมและบำรุงรักษำอุปกรณ์ที่ใช้ในทำงทัศนศำสตร์และ
อุปกรณ์ถ่ำยภำพ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมกล้องจุลทรรศน์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมกล้องถ่ำยภำพยนตร์และกล้องดิจิทัล
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมกล้องสองตำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมกล้องส่องทำงไกล
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องฉำยภำพข้ำมศรีษะ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องฉำยสไลด์

33141



รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเทอร์โมสตัท
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเรดำร์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเรดำร์เรือประมง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมสเปกโทรมิเตอร์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์ควบคุมกระบวนกำรทำง
อุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์หำพิกัดบนพืนโลก (GPS)

การซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟ้าทางการแทพย์และทางกายภาพบ้าบัด

33133












รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องตังระยะสำยตำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องถ่ำยแบบแปลน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องมือวัดเพื่อควำมเที่ยงตรง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องวัดควำมเที่ยงของผู้เครื่องจักร
เชิงทัศนศำสตร์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องวัดแสงที่ใช้ในกำรถ่ำยภำพ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์ทัศนศำสตร์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์ในสตูดิโอถ่ำยภำพยนตร์

การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์เพื่อการจ่ายและควบคุม
กระแสไฟฟ้า

ซ่อมเครื่องจ่ำยไฟฟ้ำสำรอง (UPS)
บริกำร/รับพันไดนำโมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
บริกำร/รับพันไดนำโมเครื่องเรือและมอเตอร์
บริกำร/รับพันไดนำโมมอเตอร์โรงงำนนำกุ้ง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ










รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องปั่นไฟ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำแบบมอเตอร์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมไดนำโมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมไดนำโมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมไดนำโมทำงกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมไดนำโมปั่นไฟ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมไดนำโมปัม๊ นำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมไดนำโมพัดลม ปั๊มนำ
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รับจ้ำง/บริกำรซ่อมไดนำโมเรือประมง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมไดนำโมแอร์ (ยกเว้น ชนิดใช้ในรถยนต์)
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมตู้ควบคุมกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมตู้ไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์ ไดนำโม ปั๊มนำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์เครื่องจักร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์เครื่องจักรหมุนไฟฟ้ำกำลัง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์เครื่องจักรอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์เครื่องปรับอำกำศชนิดใช้ใน
ครัวเรือน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบนำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์ใช้ในเครื่องจักร
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์ไดนำโมปั่นไฟ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์ตู้เย็น แอร์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์ปั่นไฟ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ำ

33142





รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแบตเตอรี่ปฐมภูมิ








รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องป้องกันฟ้ำผ่ำและคอยล์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมไฟฉุกเฉิน

ซ่อมใบพัดเรือ
บริกำรปรับปรุงซ่อมเรือขนำดเล็ก
บริกำรเอำเพรียงที่เกำะอยู่ใต้ท้องเรือออก
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเจ๊ทสกี
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเรือที่ใช้เพื่อกำรกีฬำ
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเรือที่ใช้เพื่อควำมสำรำญ
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเรือใบ




กำรซ่อมเครื่องบิน
ซ่อมบำรุงเครื่องบิน
ยกเครื่องยนต์อำกำศยำน
















รับจ้ำง/บริกำรซ่อมหม้อสะสมไฟฟ้ำ

การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ



รับจ้ำง/บริกำรซ่อมสำยไฟและสำยเคเบิลทังชนิดไฟฟ้ำ
และอิเล็กทรอนิกส์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับให้แสงสว่ำง

การซ่อมเรือ
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รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ำชนิดที่ใช้ในอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ำโรงงำน
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ำอื่นๆ ที่นอกเหนือจำก
ยำนยนต์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์โรงงำนอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์หม้อนำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมมอเตอร์แอร์บำ้ น
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมหม้อแปลงเชื่อมแบบอำร์ก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้ำแรงสูง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์จ่ำยไฟและควบคุมไฟ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ไฟฟ้ำและอุปกรณ์
ควบคุม
รับจ้ำง/บริกำรพันขดลวดไดนำโมเครื่องสูบนำ
รับจ้ำง/บริกำรพันไดนำโม
รับจ้ำง/บริกำรพันมอเตอร์ปั๊มนำ

การซ่อมหม้อสะสมไฟฟ้าและแบตเตอรี่
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รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเรือประมง
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเรือพ่วง
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเรือพำย
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเรือยอชต์
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมและบำรุงรักษำเรือใหญ่ที่ไม่ได้ทำที่
อู่ต่อเรือ

การซ่อมอากาศยาน

รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมเครื่องยนต์
อำกำศยำน
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมอำกำศยำน



โรงซ่อมเครื่องบิน
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รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถที่วิ่งบนรำง
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมรถม้ำ
รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมหัวรถจักร

การซ่อมอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ (ยกเว้นยานยนต์)



รับจ้ำง/บริกำร/อู่ซ่อมหัวรถจักร
และตูร้ ถไฟ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมรถเข็น

33190


























สถำนีซ่อมรถไฟฟ้ำ
อู่ซ่อมรถไฟ

การซ่อมอุปกรณ์อื่นๆ

ซ่อมถังไฟเบอร์
ซ่อมฟันปลอม (ซ่อมอย่ำงเดียว)
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องพิณบอล
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเล่นเกมชนิดหยอดเหรียญ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมเครื่องเล่นในสวนสนุก
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมถังนำไฟเบอร์

33200










รับจ้ำง/บริกำรซ่อมถังไฟเบอร์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมถุงปุ๋ยและถุงใส่สำรเคมี
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมพัลเลต
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมและปะชุนตำข่ำยที่ใช้ในกำรจับสัตว์นำ
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมอวนเรือประมง
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมออร์แกนหรือเครื่องดนตรีโบรำณ

การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม

ต่อกระบะตู้ห้องเย็นสเตนเลส
ติดตังเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ผลิตตู้รถห้องเย็น
รับจ้ำง/บริกำรติดตังเครื่องควบคุมเตำหลอมและอุปกรณ์
เผำไหม้นำมัน
รับจ้ำง/บริกำรติดตังเครื่องจักรทำงกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำรติดตังเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตอำหำร
รับจ้ำง/บริกำรติดตังเครื่องจักรที่ใช้ในเหมืองแร่และกำร
ก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำรติดตังเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนำดใหญ่
รับจ้ำง/บริกำรติดตังเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำงอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรติดตังเครื่องจักรโลหะกรรม
รับจ้ำง/บริกำรติดตังเครื่องเป่ำลมของเตำหลอม
รับจ้ำง/บริกำรติดตังเครื่องเป่ำลมและพัดลมสำหรับทำให้
แห้งโดยใช้ควำมร้อน
รับจ้ำง/บริกำรติดตังเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน (ยกเว้น
ยำนยนต์)
รับจ้ำง/บริกำรติดตังเครื่องรับฝำกเงินและตู้นริ ภัย
รับจ้ำง/บริกำรติดตังเครื่องสูบนำมันเบนซิน
รับจ้ำง/บริกำรติดตังเครื่องหรืออุปกรณ์กำเนิดกำลัง
(Power generating)


















รับจ้ำง/บริกำรติดตังเตำเผำที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรติดตังเมนเฟรมและคอมพิวเตอร์ที่คล้ำยกัน
รับจ้ำง/บริกำรติดตังระบบแช่เย็นและแช่แข็งที่ใช้ในทำง
อุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม
รับจ้ำง/บริกำรติดตังระบบสำยพำน
รับจ้ำง/บริกำรติดตังลิฟต์อุปกรณ์ขนย้ำย
รับจ้ำง/บริกำรติดตังส่วนประกอบและเครื่องจักรโรงงำน
รับจ้ำง/บริกำรติดตังอุปกรณ์ควบคุมกระบวนกำรผลิต
ในทำงอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรติดตังอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรฉำยรังสีและ
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์
รับจ้ำง/บริกำรติดตังอุปกรณ์และเครื่องใช้ใน
ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องทดลอง
รับจ้ำง/บริกำรติดตังอุปกรณ์สื่อสำร
รับจ้ำง/บริกำรติดตังอุปกรณ์หรือเครื่องมือทำงอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรติดตังอุปกรณ์หรือเครื่องมือหนัก
รับต่อรถห้องเย็น
รับทำห้องเย็นที่ติดตังบนรถกระบะ 4 ล้อ 6 ล้อ
รือถอนเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนำดใหญ่
รือถอนเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำงอุตสำหกรรม

หมวดใหญ่ D

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้้า และระบบปรับอากาศ
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หมวดย่อย 35

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้้า และระบบปรับอากาศ

35101











กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
เขื่อนแก่งกระจำน
เขื่อนจุฬำภรณ์
เขื่อนบำงลำง
เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ำ
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
เขื่อนรัชชประภำ
เขื่อนวชิรำลงกรณ
เขื่อนศรีนครินทร์

การผลิตและการส่งไฟฟ้า

เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนอุบลรัตน์
บริษัท กฟผ. จำกัด (มหำชน)
ผลิตกระแสไฟฟ้ำ
ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกเชือเพลิงไม้
ผลิตไฟฟ้ำจำกกังหันก๊ำซ
ผลิตไฟฟ้ำจำกฟอสซิล
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พภิ พ












35102




กำรดำเนินงำนของตลำดซือขำย
ไฟฟ้ำล่วงหน้ำ
กำรไฟฟ้ำนครหลวง
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค










ผลิตก๊ำซจำกเชือเพลิงชีวมวล
ผลิตก๊ำซเพื่อใช้เป็นเชือเพลิงในกระบวนกำรผลิตทำง
อุตสำหกรรม
ผลิตก๊ำซและให้บริกำรอื่นร่วมด้วย (มีก๊ำซน้อยกว่ำ 95%
ของทังหมด)

35202

















สำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
สำนักงำนไฟฟ้ำอำเภอ

การผลิตก๊าซ





ผลิตก๊ำซหุงต้ม
ผลิตและจ่ำยก๊ำซที่เป็นผลพลอยได้จำกกำรอบถ่ำนโค้ก
ผลิตและจ่ำยก๊ำซธรรมชำติสังเครำะห์จำกแนฟทำ
ผลิตและจ่ำยก๊ำซสีนำเงินที่ผสมกับคำร์บอน




จ่ำยก๊ำซสังเครำะห์ผ่ำนทำงท่อหลัก
ระบบจ่ำยและส่งก๊ำซธรรมชำติ

การผลิตน้้าแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค

โรงงำนผลิตนำแข็งก้อนชนิดที่ใช้เพื่อกำรประมง

35302



ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนชีวมวล
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ผลิตไฟฟ้ำพลังนำ
ผลิตไฟฟ้ำพลังลม
ผลิตและกำรส่งไฟฟ้ำ
โรงงำนไฟฟ้ำแม่เมำะ
โรงไฟฟ้ำ
สำนักงำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต

การจ่ายเชื้อเพลิงชนิดก๊าซผ่านท่อ

กำรดำเนินงำนของตลำดซือขำยเชือเพลิงก๊ำซล่วงหน้ำ
จ่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ผ่ำนทำงท่อหลัก

35301



การจ่ายไฟฟ้า

จ่ำยไฟฟ้ำ
ระบบจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ
ระบบส่งกำลังไฟฟ้ำ
สถำนีไฟฟ้ำย่อย

35201





โรงงำนผลิตนำแข็งเพื่อใช้ในงำนอุตสำหกรรม

การจัดหาไอน้้าและระบบปรับอากาศ (ยกเว้นการผลิตน้้าแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค)

ระบบผลิตและจ่ำยนำเย็นและไอเย็น



ระบบผลิตและจ่ำยนำร้อนและไอร้อน



โรงงำนผลิตและจ่ำยไอนำ

หมวดใหญ่ E

การจัดหาน้้า การจัดการ และการบ้าบัดน้้าเสีย ของเสีย
และสิ่งปฏิกลู
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การเก็บกักน้้า การจัดหาน้้า และการจ่ายน้้า
36001







เขื่อนกระเสียว
เขื่อนกักเก็บนำ
เขื่อนกิ่วคอหมำ
เขื่อนกิ่วลม
เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล

36002












กำรดำเนินกำรระบบนำของเทศบำล
กำรดำเนินกำรระบบประปำหมู่บำ้ น
กำรประปำนครหลวง











เขื่อนแม่กวง
เขื่อนรำษีไศล
เขื่อนลำปำว
เขื่อนลำพระเพลิง
อ่ำงเก็บนำ

กำรประปำส่วนท้องถิ่น
กำรประปำส่วนภูมิภำค
จัดหำและจ่ำยนำผ่ำนระบบประปำ

กำรจัดหำ กำรบำบัด และกำรจ่ำยนำสำหรับใช้ในกำรเกษตร
กำรดำเนินกำรคลองส่งนำชลประทำน

ขำยนำสำหรับใช้ในกำรอำบ



โรงงำนกรองนำของเทศบำล

การจัดหาน้้าและการจ่ายน้้าส้าหรับใช้ในการเกษตร

36009


เขื่อนเจ้ำพระยำ
เขื่อนดินช่องเขำขำด
เขื่อนนำอูน
เขื่อนปำกมูล
เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์

การจัดหาน้้าและการจ่ายน้้าส้าหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา

36003


การเก็บกักน้้า






ระบบเก็บ รักษำ และจ่ำยนำของท่อส่งนำชลประทำน
สำนักงำนชลประทำน

การจัดหาน้้าและการจ่ายน้้าอื่นๆ
ขุดสระเพื่อกักเก็บนำไว้สำหรับขำย



จัดหำและจ่ำยนำโดยรถบรรทุก
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37000




บริกำรขุดลอกคลองชลประทำน
บริกำรดูดส้วม
บริกำรดูแลและบำบัดนำเสีย





การจัดการน้้าเสีย
การจัดการน้้าเสีย

บริกำรทำควำมสะอำดท่อระบำยนำ
และบริเวณนำท่วมหลังเกิดพำยุ
บริกำรทำควำมสะอำดบ่อเกรอะ
บริกำรทำควำมสะอำดบ่อพักของเสีย





บริกำรสูบส้วม
สำนักงำนกำรระบำยนำ
หน่วยงำนลอกเลน
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การเก็บรวบรวมของเสีย การบ้าบัด และการก้าจัดของเสีย รวมถึงการน้าของเสีย
กลับมาใช้ใหม่
38110







การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย

กำรดำเนินงำนบริเวณสถำนที่ทิงขยะ
บริกำรเก็บขยะจำกครัวเรือน
บริกำรเก็บขยะจำกถังขยะในที่สำธำรณะ
บริกำรเก็บขยะที่ไม่เป็นอันตรำย
บริกำรเก็บขยะรีไซเคิล







38120



















บริกำรทิงขยะชีวภำพที่เป็นอันตรำย
บริกำรทิงแบตเตอรี่ใช้แล้ว
บริกำรทิงวัตถุไวไฟ
ระบบจัดกำรขยะอันตรำย
โรงเก็บขยะอันตรำย

บริกำรทำลำยขยะไม่อันตรำยโดยกำรฝังกลบอย่ำงถูกสุขอนำมัย

การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการเผาด้วยเตาเผาขยะ

บริกำรทำลำยขยะไม่อันตรำยโดยใช้เตำเผำ

38213




การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัย

38212


การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตราย

กำรดำเนินกำรของโรงเก็บขยะอันตรำย
บริกำรเก็บขยะอันตรำยจำกโรงพยำบำล
บริกำรจัดเก็บขยะอันตรำยด้วยอุปกรณ์พิเศษ
บริกำรจัดเก็บและทำลำยนำมันใช้แล้วที่ได้จำกจำกกำร
ขนส่งทำงเรือหรืออู่ซ่อมรถ

38211

บริกำรเก็บนำมันหรือไขมันที่ใช้แล้วจำกกำรทำอำหำร
บริกำรขนย้ำยสินค้ำค้ำงสต๊อกที่ไม่ใช้แล้ว
บริกำรจัดเก็บขยะทั่วไปด้วยอุปกรณ์พิเศษ
ระบบจัดกำรขยะทั่วไป
โรงเก็บขยะทั่วไป



โรงงำนกำจัดขยะทั่วไปโดยใช้เตำเผำ

การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชีวภาพ

ป่นกระดูกสัตว์ผลิตปุ๋ย
ผลิตขีไก่อัดเม็ด
ผลิตจุลินทรีย์ใส่ในนำกุ้ง
ผลิตเชือเพลิงทดแทนหรือก๊ำซชีวภำพ
โดยกำรหมักและย่อยสลำยสำรอินทรีย์
ผลิตปุ๋ยคอก
ผลิตปุ๋ยคอกผสม
ผลิตปุ๋ยจำกกระดูกสัตว์ป่น










ผลิตปุ๋ยจำกขยะหรือของเสีย
ผลิตปุ๋ยจำกขยะอินทรีย์
ผลิตปุ๋ยจำกปลำ
ผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์
ผลิตปุ๋ยที่ได้จำกมูลสัตว์
ผลิตปุ๋ยนำหมักชีวภำพเพื่อกำรเกษตร
ผลิตปุ๋ยนำหมักหอยเชอรี่
ผลิตปุ๋ยมะพร้ำว










ผลิตปุ๋ยหมักจำกกำกอ้อย
ผลิตปุ๋ยหมักจำกใบฉำฉำ
ผลิตปุ๋ยหมักชีวภำพ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชำติ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์วัตถุ
โรงปุ๋ยอินทรียส์ วนจิตรลดำ

234

38219



การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ

บริกำรกำจัดของเสียทีไ่ ม่เป็นอันตรำยโดยกำรทิงไว้ตำม
ธรรมชำติ (เช่น ทะเล ที่ว่ำงเปล่ำ)
บริกำรกำจัดของเสียทีไ่ ม่เป็นอันตรำยโดยกำรนำไปเทกอง
กลำงแจ้ง

38221















การบ้าบัดและการก้าจัดกากสารกัมมันตรังสี

การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไเป็นอันตราย (ยกเว้นกากสารกัมมันตรังสี)

กำรดำเนินกำรของสถำนที่บำบัดของเสียที่เป็นอันตรำย
บริกำรกำจัดของเสียอันตรำย (ยกเว้น กำกสำรกัมมันตรังสี)

38300


บริกำรกำจัดของเสียทีไ่ ม่เป็นอันตรำยโดยกำรเผำ
กลำงแจ้ง

บริกำรกำจัดกำกสำรกัมมันตรังสี

38222







บริกำรบำบัดและกำจัดสัตว์มีพิษทังที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
บริกำรเผำของเสียอันตรำยให้เป็นเถ้ำถ่ำน

การน้าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

คัดแยกและบดย่อยแก้ว/กระจกทีไ่ ม่ใช่แล้ว
คัดแยกและบดย่อยพลำสติกที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปผลิต
เป็นวัตถุดิบทุติยภูมิ
คัดแยกโลหะทีไ่ ม่ใช่เหล็กจำกเศษและของที่ไม่ใช้
ตัดขวดนมพลำสติกและภำชนะพลำสติกที่ใช้แล้วเป็นชินเล็กๆ
ตัดเศษเหล็กเพื่อนำไปเข้ำโรงโม่บดโลหะ
ทำชินส่วนโลหะขนำดใหญ่ให้เล็กลงโดยวิธีเชิงกล
ทำเศษสิ่งทอและเศษผ้ำให้กลับมำเป็นเส้นใยสิ่งทอที่ใช้ได้ใหม่
ทำเส้นใยสิ่งทอจำกเศษผ้ำให้กลับมำใช้ได้อีก
ทุบแก้วเพื่อไปรีไซเคิล
นำดีบุกออกจำกเศษ/ของที่ไม่ใช้ (เช่น กระป๋อง)
นำยำงที่ใช้แล้วมำสับให้เป็นชินเล็กๆ เพื่อนำไปผลิตเป็น
วัตถุดิบทุติยภูมิ









นำเศษสังกะสีมำตัดให้มีขนำดเล็กเพื่อนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์
แปรรูปนำมันและไขมันที่ใช้แล้วจำกกำรทำอำหำรให้เป็น
วัตถุดิบทุติยภูมิ
แยกชินส่วนคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้วัสดุที่สำมำรถนำ
กลับมำใช้ประโยชน์ใหม่
แยกชินส่วนโทรทัศน์เพื่อให้ได้วัสดุที่สำมำรถนำกลับมำใช้
ประโยชน์ใหม่
แยกชินส่วนรถยนต์เพื่อให้ได้วสั ดุที่สำมำรถนำกลับมำใช้
ประโยชน์ใหม่
ร้ำนรับซือของเก่ำ พร้อมคัดแยกและล้ำงทำควำมสะอำด
และเปลี่ยนสภำพทำงกล
สับพลำสติกให้เป็นชินเล็กๆ
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หมวดย่อย 39
39000






กิจกรรมการบ้าบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ
กิจกรรมการบ้าบัดและบริการจัดการของเสียอืน่ ๆ

บริกำรกำจัดสิ่งปนเปื้อนในดินและนำใต้ดิน
บริกำรกู้ระเบิด
บริกำรควบคุมมลพิษ
บริกำรเคลื่อนย้ำยแอสเบสทอสตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรทำควำมสะอำดครำบนำมันที่ปนเปื้อนบนพืนดิน






บริกำรทำควำมสะอำดครำบนำมันในทะเล
บริกำรทำควำมสะอำดแม่นำเพื่อสิง่ แวดล้อม
บริกำรปรับปรุงพืนดินให้กลับสูส่ ภำพที่ดีขึน
บริกำรปรับสภำพสิ่งแวดล้อมให้ดขี ึน

หมวดใหญ่ F

การก่อสร้าง
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หมวดย่อย 41
41001






ก่อสร้ำงบ้ำน
ขำยบ้ำนทรงไทย
บริกำรรับดีดบ้ำน
รับจ้ำงดีดบ้ำน
รับดีดบ้ำน







41002














รับติดตังศำลพระภูมิ (ไม่ได้ขำยสินค้ำเอง)
รับประกอบอำคำรสำเร็จรูปที่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัย
ณ สถำนที่ก่อสร้ำง
รับเหมำก่อสร้ำงโกดังสินค้ำ
รับเหมำก่อสร้ำงฉำงเก็บเมล็ดข้ำวหรือธัญพืช
รับเหมำก่อสร้ำงภัตตำคำร
รับเหมำก่อสร้ำงโรงกลั่นนำมัน
รับเหมำก่อสร้ำงโรงเก็บเรือ
รับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรม
รับเหมำก่อสร้ำงโรงจอดรถ
รับเหมำก่อสร้ำงโรงจอดรถชันใต้ดนิ
รับเหมำก่อสร้ำงโรงพยำบำล
รับเหมำก่อสร้ำงโรงยิม
รับเหมำก่อสร้ำงโรงเรียน

การก่อสร้างอาคาร

การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
รับประกอบอำคำรสำเร็จรูปเพื่อ
กำรอยู่อำศัย ณ สถำนที่ก่อสร้ำง
รับเหมำก่อสร้ำงคอนโดมิเนียม
รับเหมำก่อสร้ำงหอพัก
รับเหมำก่อสร้ำงอพำร์ตเมนต์
รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรที่อยู่อำศัย







รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์
เพื่อกำรอยู่อำศัย
รับเหมำซ่อมบ้ำน
รับเหมำดีดบ้ำน
รับเหมำต่อเติมบ้ำน
รับเหมำยกบ้ำน

การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย















รับเหมำก่อสร้ำงโรงแรม
รับเหมำก่อสร้ำงลำนนำแข็ง
รับเหมำก่อสร้ำงวัด
รับเหมำก่อสร้ำงศูนย์สรรพสินค้ำ
รับเหมำก่อสร้ำงสนำมกีฬำในร่ม
รับเหมำก่อสร้ำงสนำมเทนนิสในร่ม
รับเหมำก่อสร้ำงสระว่ำยนำในร่ม
รับเหมำก่อสร้ำงห้ำงสรรพสินค้ำ
รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรที่ไม่ใช่เพื่อกำรอยู่อำศัย
รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์
รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรสนำมบิน
รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำน
รับเหมำซ่อมอำคำร โกดัง โรงงำนอุตสำหกรรม
รับเหมำต่อเติมโรงรถ
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หมวดย่อย 42
42101












































รับเหมำก่อสร้ำงทำงหลวงยกระดับ
รับเหมำก่อสร้ำงมอเตอร์เวย์
รับเหมำก่อสร้ำงลำนจอดอำกำศยำน
รับเหมำก่อสร้ำงสะพำน
รับเหมำก่อสร้ำงสะพำนลอย
รับเหมำก่อสร้ำงอุโมงค์ใต้ดิน/อุโมงค์ลอดใต้สะพำน
รับเหมำติดตัง บำรุงรักษำ และซ่อมเครื่องหมำยบนถนน
รับเหมำทำสีหรือทำเครื่องหมำยบนถนน
รับเหมำปรับหรือปูผิวหน้ำถนนและทำงหลวง
รับเหมำรำดยำงมะตอยถนน
ศูนย์สร้ำงทำง
ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำน

การก่อสร้างทางรถไฟและรถใต้ดิน

รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังอุปกรณ์ตดั ต่อทำงไฟฟ้ำ
เครื่องประแจ และเครื่องอุปกรณ์สับรำง
รับเหมำก่อสร้ำงทำงรถไฟ
รับเหมำก่อสร้ำงทำงรถไฟใต้ดิน
รับเหมำก่อสร้ำงทำงรถไฟยกระดับ

42201


การก่อสร้างถนน สะพาน และอุโมงค์

ขุดเจำะอุโมงค์เพื่อก่อสร้ำงรถไฟใต้ดิน
ตีเส้นจรำจร
บริกำรดูแลรักษำและซ่อมสะพำนและอุโมงค์
บริกำรบำรุงรักษำและซ่อมถนน
บริกำรบำรุงรักษำและซ่อมทำงหลวง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังเครือ่ งหมำยจรำจร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังแนวเขตป้องกันกำรชน
รับเหมำก่อสร้ำงถนน
รับเหมำก่อสร้ำงทำงเดินเท้ำ
รับเหมำก่อสร้ำงทำงเดินรถ
รับเหมำก่อสร้ำงทำงวิ่งสนำมบิน (runway)
รับเหมำก่อสร้ำงทำงหลวง

42102

งานวิศวกรรมโยธา






รับเหมำก่อสร้ำงระบบกระเช้ำลอยฟ้ำ
รับเหมำก่อสร้ำงระบบควบคุมและระบบควำมปลอดภัย
สำหรับทำงรถไฟ
รับเหมำซ่อมรำงรถไฟ
รับเหมำโรยหินทำงรถไฟและวำงรำงรถไฟ

การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้า้ น้้ามัน และก๊าซ

รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำซ่อมระบบระบำยนำ/สิ่งปฏิกูล
รับเหมำก่อสร้ำงคลองชลประทำน
รับเหมำก่อสร้ำงท่อระบำยนำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงกำรสำธำรณูปโภค
รับเหมำก่อสร้ำงท่อส่งเคมีภณ
ั ฑ์ทงทำงบกหรื
ั
อใต้นำ
รับเหมำก่อสร้ำงท่อส่งถ่ำนหิน (สเลอรี) ทังทำงบกหรือใต้นำ
รับเหมำก่อสร้ำงท่อส่งนำบริเวณเมืองหรือท้องถิ่น
รับเหมำก่อสร้ำงท่อส่งนำมันและก๊ำซจำกแหล่งผลิต
รับเหมำก่อสร้ำงท่อส่งระบบชลประทำน
รับเหมำก่อสร้ำงท่อหลักระบำยของเสีย/นำเสียและระบบ
เชื่อมต่อ
รับเหมำก่อสร้ำงบ่อซึมนำเสีย
รับเหมำก่อสร้ำงระบบท่อใต้ดินหรือรำงนำ
รับเหมำก่อสร้ำงระบบระบำยนำ/สิ่งปฏิกูล
รับเหมำก่อสร้ำงโรงกรองนำ













รับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนกำจัดและบำบัดสิ่งปฏิกลู
รับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนผลิตก๊ำซธรรมชำติ
รับเหมำก่อสร้ำงและติดตังแท็งก์เก็บก๊ำซธรรมชำติและ
นำมัน
รับเหมำก่อสร้ำงสถำนีวัดและสูบก๊ำซและนำมัน
รับเหมำก่อสร้ำงสถำนีสูบนำ
รับเหมำก่อสร้ำงหัวก๊อกนำดับเพลิงและก๊อกนำประปำ
สำธำรณะ
รับเหมำขุดเจำะบ่อนำ
รับเหมำขุดเจำะบ่อนำบำดำล
รับเหมำติดตังระบบบ่อเกรอะ
รับเหมำติดตังระบบระบำยของเสีย (เช่น บ่อซึมนำเสีย
ถังส้วมซึม) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรสำธำรณูปโภค
รับเหมำติดตังระบบสูบนำ

241




รับเหมำป้องกันกำรสึกกร่อนของท่อส่งใต้ดินและ
แท็งก์เก็บนำมันใต้ดิน
รับเหมำวำงท่อปิโตรเคมี
รับเหมำวำงระบบท่อขนส่งก๊ำซ

42202




























รับเหมำวำงระบบท่อนำประปำ ซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงกำรสำธำรณูปโภค
ศูนย์พัฒนำและบำรุงรักษำทำงนำ

การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร

ซ่อมแซมสำยไฟ สำยเคเบิล สำยโทรศัพท์ และสำย
สื่อสำรต่ำงๆ ทังเหนือพืนดิน ใต้นำ หรือใต้ดิน
รับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนพลังงำนนิวเคลียร์
รับเหมำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
รับเหมำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำย่อยที่ทำกำรจ่ำยไฟฟ้ำให้ใน
เมืองหรือท้องถิ่น
รับเหมำก่อสร้ำงสถำนีแปลงไฟฟ้ำ
รับเหมำก่อสร้ำงสำยไฟ สำยเคเบิล สำยโทรศัพท์ และ
สำยสื่อสำรต่ำงๆ
รับเหมำก่อสร้ำงเสำส่งสัญญำณโทรคมนำคม

42901










รับเหมำก่อสร้ำงเสำส่งสัญญำณไมโครเวฟ
รับเหมำก่อสร้ำงเสำสำยไฟแรงสูง
รับเหมำก่อสร้ำงหอคอยสำหรับส่ง-รับคลื่นไฟฟ้ำและ
คลื่นวิทยุ
รับเหมำเดินสำยโทรศัพท์ โทรเลขซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงกำรสำธำรณูปโภค
รับเหมำติดตังระบบสื่อสำร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงกำรสำธำรณูปโภค
รับเหมำติดตังสำยเคเบิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร
สำธำรณูปโภค

การก่อสร้างทางน้้า ท่าเรือ เขื่อน และโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้้า

ดำเนินงำนใต้นำ โดยนักประดำนำ มนุษย์กบ
หรือเทคนิคอื่นๆ
รับเหมำก่อสร้ำงเขื่อน
รับเหมำก่อสร้ำงเขื่อนกันนำท่วมจำกแม่นำ
รับเหมำก่อสร้ำงคลองส่งนำ
รับเหมำก่อสร้ำงคูระบำยนำท่วม
รับเหมำก่อสร้ำงเครื่องป้องกันคลืน่
รับเหมำก่อสร้ำงโครงสร้ำงเพื่อป้องกันนำท่วม
รับเหมำก่อสร้ำงท่อ คู และคลองระบำยของเสีย
รับเหมำก่อสร้ำงทำงเดินเรือ
รับเหมำก่อสร้ำงทำนบ
รับเหมำก่อสร้ำงประตูระบำยนำ
รับเหมำก่อสร้ำงฝำยกันนำ
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมกำแพงกันคลื่น
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมเขื่อนระบำยนำ
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมท่ำเทียบเรือ
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมท่ำนำ
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมท่ำเรือส่วนบุคคล


















รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมที่จอดเรือขนำดเล็ก
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมที่จอดเรือคอยำว
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมที่จอดเรือที่ใช้เพื่อกำร
นันทนำกำร
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมที่จอดเรือเลียบตำมชำยฝั่ง
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมประตูนำบำนเลื่อน
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมประตูระบำยนำ
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมพนังกันนำ
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมเวิงที่จอดเรือ
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมอู่ซ่อมเรือ
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมอูเ่ รือคำนลำด
รับเหมำก่อสร้ำงสิ่งป้องกันกำรกัดเซำะดิน
รับเหมำก่อสร้ำงสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่โป๊ะเรือ
รับเหมำก่อสร้ำงอ่ำงเก็บนำ
รับเหมำก่อสร้ำงอู่เรือ/ท่ำเรือ
รับเหมำขุดลอกทำงนำ
รับเหมำเคลื่อนย้ำยหินและตะกอน
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การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

จัดสรรที่ดินขำยพร้อมก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค
ในที่ดิน
รับเหมำก่อสร้ำงเตำเผำถ่ำนโค้กและเตำเผำทำง
อุตสำหกรรม
รับเหมำก่อสร้ำงเตำหลอมสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม
รับเหมำก่อสร้ำงเพิงพักบนภูเขำ
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมเตำถลุงเหล็กแบบพ่นลม
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมเตำผลิตถ่ำนโค้ก
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมเตำหล่อเหล็ก
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมสถำนีระบำยแร่
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมสถำนีลำเลียงแร่
รับเหมำก่อสร้ำงและซ่อมอุโมงค์เหมืองแร่
รับเหมำก่อสร้ำงสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ













รับเหมำก่อสร้ำงสนำมกอล์ฟ
รับเหมำก่อสร้ำงสนำมกีฬำกลำงแจ้ง
รับเหมำก่อสร้ำงสนำมแข่งกีฬำกลำงแจ้งประเภทลู่
และลำน
รับเหมำก่อสร้ำงสนำมแข่งม้ำ
รับเหมำก่อสร้ำงสนำมแข่งรถ
รับเหมำก่อสร้ำงสนำมเทนนิสกลำงแจ้ง
รับเหมำก่อสร้ำงสนำมเบสบอลกลำงแจ้ง
รับเหมำก่อสร้ำงสนำมฟุตบอลกลำงแจ้ง
รับเหมำก่อสร้ำงสนำมรักบีกลำงแจ้ง
รับเหมำก่อสร้ำงสวนเพื่อกำรนันทนำกำร
รับเหมำก่อสร้ำงหอกลั่น
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งานก่อสร้างเฉพาะทาง
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รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำลำยตึก สะพำน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำลำยถนนคอนกรีตและทำงหลวง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำลำยสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ
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ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำของอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำซ่อมไฟฟ้ำในอำคำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำเดินสำยเคเบิลโทรทัศน์ใน
อำคำร/สิ่งก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำเดินสำยเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และเคเบิลทีวีในอำคำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำเดินสำยโทรศัพท์ในอำคำร/
สิ่งก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำเดินสำยไฟฟ้ำภำยในอำคำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำเดินสำยสือ่ สำรภำยในอำคำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังเครือ่ งทำควำมร้อนด้วย
ไฟฟ้ำแบบผนังและพืน





รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำลำยอำคำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำรือถอนบ้ำน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำรือถอนอำคำรและสิ่งก่อสร้ำง

การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง

รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำขนย้ำยดินและหิน ที่ไม่เกี่ยวเนื่อง
กับกำรก่อสร้ำงอำคำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำขุด เจำะ และเก็บตัวอย่ำงจำก
กระบอกเจำะเพื่อวิเครำะห์ในด้ำนกำรก่อสร้ำง/ธรณี
ฟิสิกส์/ธรณีวิทยำ/หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ำยกัน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำขุดเจำะเพื่อสำรวจทำงธรณีวิทยำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำขุดบ่อเลียงปลำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำขุดเพื่อวำงฐำนรำกสถำนที่ก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำขุดร่องหรือหลุมในสถำนที่ก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำเคลื่อนย้ำยก้อนหิน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำเตรียมสถำนที่ก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำเตรียมสถำนที่สร้ำงเหมือง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำถมดิน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำถมที่
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำปรับระดับพืนดินเพื่อกำรชลประทำน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำปรับระดับและเกลี่ยพืนที่ก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำระบำยนำออกจำกที่ดิน
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การรื้อถอน















รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำระบำยนำออกจำกพืนที่
กำรเกษตรหรือพืนที่ป่ำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำระบำยนำออกจำกสถำนที่
ก่อสร้ำงอำคำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำระเบิดก้อนหิน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำสะสำงที่ดินทำงกำรเกษตร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำสะสำงสถำนที่ก่อสร้ำง
ให้เช่ำเครื่องเกรดที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงโดยมีผู้ควบคุม
ให้เช่ำเครื่องเกลีย่ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงโดยมีผู้ควบคุม
ให้เช่ำเครื่องขุดที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงโดยมีผู้ควบคุม
ให้เช่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงชนิดใช้
ในกำรเตรียมสถำนที่ก่อสร้ำงโดยมีผู้ควบคุม
ให้เช่ำแบ็คโฮ พร้อมผู้ควบคุม
ให้เช่ำรถแทรกเตอร์เกลีย่ ดินที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงโดยมี
ผู้ควบคุม
ให้เช่ำรถแบ็คโฮ พร้อมผูค้ วบคุม
ให้เช่ำรถปรำบดินที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงโดยมีผู้ควบคุม

การติดตั้งระบบไฟฟ้า








รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังเครือ่ งมืออุปกรณ์
โทรคมนำคม
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังจำน UBC
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
และเครื่องอุปกรณ์ในครัวเรือน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังแผงควบคุมพลังงำนไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังไฟทำงวิ่งของเครื่องบิน
ในสนำมบิน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังไฟให้สัญญำณและแสงสว่ำง
บนถนน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์
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รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังระบบเครื่องขยำยเสียง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังระบบเซนเซอร์ป้องกันควัน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังระบบสัญญำณกันขโมย
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังระบบสัญญำณแจ้งอัคคีภัย
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังระบบสัญญำณไฟฟ้ำ
(ป้องกันไฟและป้องกันขโมย)
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังระบบสื่อสำรภำยใน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังระบบแสงสว่ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและวำงเครือข่ำยเคเบิลทีวี
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังสัญญำณไฟจรำจร
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การติดตั้งระบบประปาและระบายน้้า

รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำต่อประปำเข้ำบ้ำน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังแท็งก์นำชนิดที่ใช้ในครัวเรือน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังบ่อซึมนำเสียในอำคำร/
สิ่งก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังมำตรนำประปำที่ใช้ตำมบ้ำน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมเครื่องอุปกรณ์จ่ำย
นำแบบใช้แรงดันสำหรับดับเพลิง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมถังส้วมซึม
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมท่อกำจัดสิ่งปฏิกูล
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมท่อนำร้อนและนำเย็น
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมท่อระบำยนำและ
บ่อเกรอะ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมระบบเครื่องสูบนำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมระบบฉีดนำ
อัตโนมัติทสี่ นำมหญ้ำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมระบบฉีดนำ
อัตโนมัตเิ มื่อเกิดเพลิงไหม้
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รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังสำยไฟฟ้ำในเรือ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังเสำโทรทัศน์
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่ำงและ
สัญญำณไฟฟ้ำตำมถนน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังอุปกรณ์และเครื่องใช้ในห้องซักรีด
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังอุปกรณ์สื่อสำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังอุปกรณ์ให้สัญญำณรถไฟ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำและติดตังจำนดำวเทียม
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำวำงระบบไฟฟ้ำในอำคำร/สิ่งก่อสร้ำง

รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมระบบท่อและ
เครื่องปั๊มนำในอำคำร/สิ่งก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมระบบระบำยของเสีย
(เช่น บ่อซึมนำเสีย ถังส้วมซึม) ในอำคำร/สิ่งก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมระบบหัวฉีดพ่น
(sprinkler) เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือเพื่อรดนำสนำมหญ้ำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังอ่ำงล้ำงมือและเครื่องใช้ใน
ห้องครัว
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังอุปกรณ์ท่อนำและเครื่อง
สุขภัณฑ์ในห้องนำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังอุปกรณ์และสิ่งติดตังถำวร
ในห้องนำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำวำงท่อนำในห้องครัวแบบถำวร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำวำงท่อประปำในอำคำร/สิ่งก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำวำงท่อระบบประปำในกระบวนกำร
อุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำวำงระบบท่อนำในอำคำร/สิ่งก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำวำงระบบระบำยนำบนหลังคำ

การติดตั้งระบบท้าความร้อน

รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังระบบทำนำร้อน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมตัวเก็บ
พลังงำนแสงอำทิตย์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมเตำเผำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมท่อไอนำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมระบบควบคุม
ควำมร้อนจำกส่วนกลำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมระบบจ่ำยก๊ำซ
ต่ำงๆ ภำยในอำคำร/สิ่งก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมระบบทำควำมร้อน








รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมหอหล่อเย็น
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังหม้อนำสำหรับทำควำมร้อน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังอุปกรณ์ทำควำมร้อนด้วย
แสงอำทิตย์
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำวำงท่อระบบควำมร้อนใน
กระบวนกำรอุตสำหกรรม
รับเหมำเดินสำยท่อก๊ำซออกซิเจนในโรงพยำบำล
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมตัวเก็บพลังงำน
แสงอำทิตย์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ
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การติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์และ
ท่อระบำยอำกำศ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำซ่อมแซมท่อทำควำมเย็นและ
ปรับอำกำศ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำซ่อมแซมระบบปรับอำกำศและ
ระบำยอำกำศภำยในอำคำร/สิ่งก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังเครือ่ งดูดควำมชืนและ
เครื่องกรองของเตำหลอม
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังเครือ่ งทำควำมชืน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังตัวควบคุมอุณหภูมิ
จำกส่วนกลำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังท่อระบำยอำกำศ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังระบบขจัดกลิ่น

43291









รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนกันควำมร้อนสำหรับ
เครื่องจักรกล
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนเตำเผำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนที่เกี่ยวข้องกับ
งำนป้องกันไฟ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนที่เกี่ยวข้องกับ
งำนป้องกันเสียง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนป้องกันควำมร้อน
จำกแสงอำทิตย์
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนป้องกันควำมร้อน
ท่อนำร้อน ท่อนำเย็น และหม้อนำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนป้องกันควำมร้อน
ท่อนำร้อนและนำเย็น หม้อนำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนป้องกันท่อและหม้อนำ

43299
















รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังระบบควบคุมควำมชืน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ
อัตโนมัติ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังระบบทำควำมเย็น ชนิดใช้
ในทำงอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมเครื่องปรับอำกำศ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมระบบท่ออำกำศ
หรือช่องระบำยอำกำศ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังอุปกรณ์เครื่องปรับอำกำศ
จำกส่วนกลำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำวำงท่อระบบปรับอำกำศและ
ระบำยอำกำศในกระบวนกำรอุตสำหกรรม

การติดตั้งฉนวน












รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนป้องกันไฟฟ้ำรั่ว
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนฝำผนัง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนเพดำนห้อง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนโพลีสเตอรีน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนโฟม
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนไฟเบอร์กลำส
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนเส้นใยแก้ว
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนหุ้มผนังเพื่อป้องกัน
เสียงสะท้อน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังฉนวนอำคำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังระบบฉนวนโครงสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำหุ้มฉนวนหม้อนำและเตำหลอม
อุตสำหกรรม

การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังผ้ำใบ เต็นท์ หรือไฟเบอร์กลำส
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังแผ่นกันสำด
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังรัวโซ่
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังรัวบ้ำน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังรัวหรือเครื่องกันบนถนนหลวง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังรำงนำฝนชำยคำบ้ำน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังรำวอะลูมิเนียมสำหรับ
จอดรถตำมสถำนีรถไฟ









รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังลูกกรง ตะแกรง และ
ตำข่ำยเหล็ก
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังลูกกรงปูนปั้นที่ระเบียง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมกันสำดโลหะ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมประตูหมุน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมประตูอัตโนมัติ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมผ้ำใบบังแดด
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมระบบดูดฝุ่น/
สิ่งสกปรกในอำกำศจำกส่วนกลำง
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รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมรัว ลูกกรง และ
สิ่งปิดกันภำยนอกอำคำรที่คล้ำยกัน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมลิฟต์และบันไดเลื่อน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมลิฟต์ส่งอำหำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมลูกหมุนระบำยอำกำศ

43301






























รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมสัญญำณหรือ
เครื่องหมำย (จะให้แสงสว่ำงหรือไม่ก็ตำม)
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดล้อมรัวสนำม สระนำ และสนำม
เด็กเล่น
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำรำงนำชำยคำบ้ำน ณ สถำนที่ก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำลูกกรง ตะแกรง และตำข่ำยเหล็ก
ณ สถำนที่ก่อสร้ำง

การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน

รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำตกแต่งกระจกโบสถ์
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดฉำกกันที่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้
(ในสำนักงำน ห้องนำ)
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังกรอบประตูและหน้ำต่ำงโลหะ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังกระจก (ยกเว้น
กระจกรถยนต์)
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังโครงหรือกรอบประตู
หน้ำต่ำงที่ทำจำกไม้ อะลูมเิ นียม หรือวัสดุอื่นๆ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังช่องกระจกสำหรับรับแสงสว่ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังนำฬิกำและระฆังที่โบสถ์
หรือหอคอย
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังบันได
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังบันไดโลหะหนีไฟ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังประตูโรงรถ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังประตูเหล็กม้วน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังแผ่นมู่ลี่
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังแผ่นโลหะประดิษฐ์ที่สั่งทำขึน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังภำยในอำคำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังมุ้งลวด เหล็กดัด
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังระบบเฟอร์นิเจอร์ในสำนักงำน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังระเบียงหรือมุขไฟเบอร์กลำส
และโลหะ
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รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำขัดเงำผิวหน้ำคอนกรีต
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำขัดเงำและแต่งสำเร็จงำนคอนกรีต
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำขัดมันพืนไม้เนือแข็ง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำตกแต่งกำแพงหิน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำตกแต่งภำยในด้วยแกรนิต
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังงำนหินตัด
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังงำนหินประดับ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังงำนหินอ่อนภำยนอกอำคำร



















รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมครัว
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมโครง/กรอบ
หน้ำต่ำงโลหะ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมโครง/กรอบ
หน้ำต่ำงอะลูมิเนียม
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมฉำกที่เคลื่อนทีไ่ ด้
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมชันวำงของ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมประตูกระจก
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมประตูไม้
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมประตูโลหะ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมผนังและ
ฉำกที่เคลื่อนที่ได้
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมเฟอร์นิเจอร์
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและซ่อมระเบียง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังหน้ำต่ำงบำนเกล็ด
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดม่ำนหรือมู่ลผี่ นัง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดอุปกรณ์ม่ำน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำและติดตังฝ้ำเพดำนใน
สถำนที่ก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำผลิตและติดตังตู้ built-in
ในสถำนที่ก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำสร้ำงประกอบตู้ในสถำนที่ก่อสร้ำง

การปูพื้นและผนัง









รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังและรือกระดำษปิดผนัง
(wallpaper)
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำแต่งสำเร็จกระเบืองหรือเทอร์รำซโซ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำแต่งสำเร็จพืนซีเมนต์
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำพืนหินขัด
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำเทปูนยึดกระเบืองเซรำมิก
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำปูกระเบืองผนังและพืนคอนกรีต
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำปูกระเบืองผนังและพืนเซรำมิก
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำปูกระเบืองผนังและพืนหินแกรนิต
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รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำปูกระเบืองผนังและพืนหินชนวน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำปูกระเบืองผนังและพืนหินอ่อน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำปูกระเบืองแอสฟัตล์
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำปูทำงโบว์ลิ่ง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำปูพืน แต่งสำเร็จพืน ซ่อม และ
รือถอนพืน

43303




รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำสี
ณ สถำนที่ก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำสีทัง
ภำยในและภำยนอกอำคำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำสีบ้ำน






43309

























การทาสี



รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำพ่นสีท่อแอร์
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำวำด
ภำพสีนำมันบนผนัง

การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆ




รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังโลหะแผ่นสำเร็จรูปที่จัดทำ
ขึนตำมควำมต้องกำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังเหล็กหรือเหล็กกล้ำสำหรับ
ประดับตกแต่ง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำควำมสะอำดอำคำรทีส่ ร้ำงใหม่
ภำยหลังจำกกำรก่อสร้ำง

การก่อสร้างฐานราก รวมถึงการตอกเสาเข็ม

รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำก่อสร้ำงฐำนรำก
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำคลุมหรือปิดคอนกรีตและฐำนรำก
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำงำนตอกเสำเข็มบ้ำน/อำคำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำตังเสำคอนกรีต
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำเทคอนกรีตฐำนรำกอำคำร

43909



รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำปูพืนไม้ปำร์เกต์และพืนไม้อื่นๆ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำปูและซ่อมพรม
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำปูและซ่อมพรมนำมัน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำปูและซ่อมพรมยำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำปูและแต่งสำเร็จพืนไม้

รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำสีเรือ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำสีสะพำน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำสีอำคำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำพ่นกัน
สนิมอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำง

บริกำร/รับจ้ำงติดตังกระจกอำคำรสูง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำงำนประดับตกแต่งเหล็ก
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำฉำบปูน ทังภำยนอกและภำยใน
อำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำฉำบปูนขำวผนังกำแพง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังงำนเครื่องโลหะประดับตกแต่ง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังแผ่นยิปซัมผนัง

43901







รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำวำงฐำนรำก
ให้เช่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงฐำนรำก
โดยมีผู้ควบคุม
ให้เช่ำเครื่องตอกเสำเข็มโดยมีผู้ควบคุม

กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

บริกำรให้เช่ำรถเครน/รถบรรทุกติดปั้นจั่น โดยมีผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถปั๊มคอนกรีตโดยมีผู้ควบคุม
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำก่อสร้ำงสระว่ำยนำกลำงแจ้ง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำก่อหิน
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำก่ออิฐ (ปล่องไฟ เตำเผำ หม้อนำ)
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำกันควำมชืนคอนกรีต
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำขจัดควำมชืนของอำคำร









รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำขัดพ่นด้วยทรำยภำยนอกอำคำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำเชื่อมโลหะในสถำนที่ก่อสร้ำง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำซ่อมหลังคำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำดัดโค้งเหล็ก
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำตกแต่งและติดตังงำนเหล็ก
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังโครงหลังคำเหล็ก
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังโครงเหล็กตกแต่งหน้ำร้ำน
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รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังปล่องไฟโลหะที่ใช้ใน
อุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังป้ำยโฆษณำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังแผ่นมุงข้อต่อหลังคำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังหลังคำไม้ชิงเกลและเชก
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังหลังคำโลหะแผ่น
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำติดตังหลังคำแอสฟัลต์
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำควำมสะอำดด้วยไอนำ/พ่นทรำย
สำหรับภำยนอกอำคำร
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำทำงำนกันชืนและกันซึม
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำประกอบโครงสร้ำงเหล็กที่ไม่ได้
ผลิตขึนเอง
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำประกอบและแยกชินส่วนนั่งร้ำน
และแท่นยกพืน (work platform)













รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำป้องกันควำมชืนในอำกำศ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำมุงหลังคำ ติดตังแผ่นมุงหลังคำ
ทำสีและพ่นสีหลังคำ
รับจ้ำง/บริกำร/รับเหมำสร้ำงปล่องไฟและเตำอบที่ใช้ใน
อุตสำหกรรม
ให้เช่ำเครนโดยมีผู้ควบคุม
ให้เช่ำเครื่องเซำะที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงโดยมีผู้ควบคุม
ให้เช่ำเครื่องตักที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงโดยมีผู้ควบคุม
ให้เช่ำแท่นยกพืนโดยมีผู้ควบคุม
ให้เช่ำนั่งร้ำนโดยมีผู้ควบคุม
ให้เช่ำปำกคีบที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง พร้อมผู้ควบคุม
ให้เช่ำรถเข็นหรือโครงเหล็กที่มีล้อสำหรับขนย้ำยของ
โดยมีผู้ควบคุม
ให้เช่ำหรือสัญญำเช่ำ (leasing) ปั่นจั่น พร้อมผู้ควบคุม

หมวดใหญ่ G

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
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หมวดย่อย 45
45101








การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน

ขำยยำนยนต์ใหม่ชนิดออฟโรด
ขำยยำนยนต์ใหม่ที่ใช้เพื่อกำรพักแรม
เช่น รถคำรำวำนและบ้ำนรถยนต์
ขำยรถกระบะใหม่ (ปิกอัพ)
ขำยรถกอล์ฟใหม่
ขำยรถโกคำร์ทใหม่
ขำยรถจิ๊บใหม่
ขำยรถตู้ใหม่

45102








ขำยรถกวำดถนนใหม่
ขำยรถเครนใหม่
ขำยรถดับเพลิงใหม่
ขำยรถดัมพ์ใหม่
ขำยรถโดยสำรใหม่
ขำยรถบรรทุกซุงใหม่
ขำยรถบรรทุกใหม่ทใี่ ช้ในงำน
อุตสำหกรรม

45103




















ขำยรถที่ใช้ในสนำมกอล์ฟใหม่
ขำยรถแท็กซี่ใหม่
ขำยรถบ้ำนเคลื่อนที่ใหม่
ขำยรถพ่วงสำหรับพักแรมใหม่
ขำยรถยนต์นั่งที่มีกระบะและ
รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุกใหม่
ขำยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใหม่
ขำยรถยนต์ใหม่








ขำยรถยนต์ใหม่สำหรับแล่น
บนชำยหำด
ขำยรถใหม่ที่ใช้เป็นบ้ำน
ขำยรถเอทีวีใหม่ (ATV)
ดีลเลอร์จำหน่ำยรถยนต์ใหม่
เต็นท์/โชว์รมู /บริษัท/ตัวแทน
จำหน่ำยรถยนต์ใหม่
ประมูลรถยนต์ใหม่

การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ









ขำยรถผสมคอนกรีตใหม่
ขำยรถพยำบำลใหม่
ขำยรถพ่วงโดยสำรใหม่
ขำยรถพ่วงในทำงอุตสำหกรรมใหม่
ขำยรถพ่วงบรรทุกใหม่
ขำยรถพ่วงเพื่อใช้ในทำงพำณิชย์ใหม่
ขำยรถโรงเรียนใหม่
ขำยรถสิบล้อใหม่







ขำยรถหกล้อใหม่
โชว์รูมขำยรถบัส รถบรรทุก รถพ่วง
รถกึ่งรถพ่วง และยำนยนต์หนัก
ชนิดอื่นๆ ใหม่
ตัวแทนจำหน่ำยยำนยนต์หนักใหม่
ตัวแทนจำหน่ำยรถพ่วงเพื่อกำร
ท่องเที่ยวหรือนันทนำกำรใหม่

การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน

ขำยรถกอล์ฟเก่ำ
ขำยรถกระบะ 1 ตันเก่ำ
ขำยรถเก่ำที่ใช้เป็นบ้ำน
ขำยรถโกคำร์ทเก่ำ
ขำยรถจิ๊บมือสอง
ขำยรถตู้เก่ำ
ขำยรถแท็กซี่เก่ำ

45104


การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์








ขำยรถบ้ำนเคลื่อนที่เก่ำ
ขำยรถปิกอัพและรถตู้ที่ใช้แล้ว
ขำยรถยนต์ทอดตลำด
ขำยรถยนต์ที่ใช้แล้ว
ขำยรถเอทีวีที่ใช้แล้ว
เต็นท์/โชว์รมู /บริษัท/ตัวแทน
จำหน่ำยรถยนต์ที่ใช้แล้ว








เต็นท์ขำยรถยนต์มือสอง
บริษัทซือขำยรถยนต์มือสอง
ประมูลรถยนต์เก่ำ
ผู้ขำยรถยนต์ทอดตลำดที่มี
สิ่งอำนวยควำมสะดวกของตนเอง
โดยขำยให้กับบุคคลทั่วไป
รับซือขำยและแลกเปลี่ยนรถยนต์เก่ำ

การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ

ขำยรถกึ่งรถพ่วงเพื่อใช้ในทำงพำณิชย์ที่ใช้แล้ว
ขำยรถดัมพ์เก่ำ
ขำยรถโดยสำรที่ใช้แล้ว
ขำยรถบัส รถบรรทุก รถพ่วง รถกึง่ รถพ่วง และยำนยนต์หนัก
ชนิดอื่นๆ ที่ใช้แล้ว





ตัวแทนขำยรถพ่วงเพื่อกำรท่องเที่ยวหรือนันทนำกำรเก่ำ
เต็นท์/โชว์รมู /บริษัท/ตัวแทนจำหน่ำยรถบรรทุกเก่ำ
(รถบรรทุกที่ใช้แล้ว)
รับซือขำยและแลกเปลี่ยนรถพ่วงที่ใช้แล้ว
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การบ้ารุงรักษาและซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์

ซ่อมแซมรถบรรทุกที่ใช้เพื่อกำรขนส่ง
ซ่อมไดนำโมรถยนต์
ติดตังเครื่องเสียงรถยนต์ (ติดตัง
อย่ำงเดียวไม่ขำย)
ติดตังวิทยุในรถยนต์ (ติดตัง
อย่ำงเดียวไม่ขำย)
ทำท่อไอเสียเพื่อกำรซ่อมแซม
และตกแต่งรถยนต์
บริกำรเช็คปัม๊ หัวฉีด
บริกำรซ่อม/ปะยำงรถยนต์
บริกำรซ่อมคำร์บูเรเตอร์เครื่องยนต์
บริกำรซ่อมเครื่องถ่ำยกำลังของ
รถยนต์ เช่น เกียร์ คลัตช์ และเพลำ
บริกำรซ่อมเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่ง
ปฏิกิริยำ
บริกำรซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุก
(ยกเว้น ที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม)
บริกำรซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์
บริกำรซ่อมเบรกรถยนต์
















45202






ซ่อมตัวถังรถบรรทุก
บริกำรซ่อมกระจกรถยนต์
บริกำรซ่อมโครงรถยนต์
บริกำรซ่อมตัวถังรถบรรทุกหรือรถพ่วง
บริกำรซ่อมตัวถังรถยนต์
ที่เกิดจำกกำรชน






คำร์แคร์
บริกำร/รับซ่อมและหุม้ เบำะรถ
บริกำร/รับเติมนำยำแอร์รถยนต์
บริกำร/รับล้ำงอัดฉีดรถยนต์
บริกำรขัดเงำรถยนต์















บริกำรติดตังท่อไอเสียรถยนต์
บริกำรติดตังและซ่อมเครื่องดับ
เสียงของรถยนต์
บริกำรติดตังและซ่อม
เครื่องปรับอำกำศยำนยนต์
บริกำรติดตังอุปกรณ์ดับเพลิงใน
ยำนยนต์
บริกำรติดระบบท่อไอเสียรถยนต์
ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
บริกำรอัดผ้ำเบรกและยำคลัตช์
รับจ้ำง/บริกำรซ่อมรถพ่วง
รับติดตังและซ่อมแอร์รถยนต์
ศูนย์ซ่อมรถยนต์
ศูนย์บริกำรอีซซู ุ
อู่ซ่อมเครื่องยนต์
อู่ซ่อมรถยนต์ที่ซ่อมเครื่องยนต์
อู่ซ่อมแอร์รถยนต์

การซ่อมตัวถัง ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ ที่คล้ายกัน
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บริกำรซ่อมแบตเตอรี่รถ
บริกำรซ่อมเพลำขับ
บริกำรซ่อมระบบกันกระเทือน
ของยำนยนต์
บริกำรซ่อมระบบเชือเพลิงยำนยนต์
บริกำรซ่อมและเปลี่ยนเครื่องส่งกำลัง
ของยำนยนต์
บริกำรซ่อมและเปลี่ยนชุดเกียร์
บริกำรซ่อมและเปลี่ยนระบบท่อไอเสีย
รถยนต์
บริกำรซ่อมสตำร์ตเตอร์
บริกำรซ่อมสปริงรถ
บริกำรซ่อมหม้อนำรถยนต์
บริกำรซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับ
ยำนยนต์
บริกำรตังศูนย์ถ่วงล้อ
บริกำรตังศูนย์รถ
บริกำรติดตังเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่ง
ปฏิกิริยำ






บริกำรซ่อมประตูรถบรรทุก
บริกำรซ่อมหลังคำและตัวถังรถยนต์
บริกำรติดตังและซ่อมกันชนรถ
บริกำรติดตังและซ่อมหลังคำ
รถยนต์ (ผ้ำใบหรือพลำสติก)
บริกำรติดและเปลี่ยนกระจกรถยนต์






อู่/บริกำร/รับซ่อม ปะผุ เคำะ พ่นสี
รถยนต์
อู่ซ่อมรถยนต์ที่ซ่อมตัวถัง ปะผุ
เคำะ พ่นสี
อู่ซ่อมและต่อตัวถังรถพ่วง
อู่ทำสีรถยนต์

การบ้ารุงรักษายานยนต์ทั่วไป
บริกำรทำควำมสะอำดเบำะ พรมรถยนต์
บริกำรทำควำมสะอำดและขัดเงำรถใหม่
บริกำรเปลี่ยนถ่ำยนำมันเครื่องและ
นำมันหล่อลื่นรถยนต์
บริกำรพ่นกันสนิมรถ




บริกำรล้ำงรถประจำทำง
บริกำรล้ำงรถและขัดเงำรถยนต์
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45301






การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

ขำยส่งกระจกรถยนต์
ขำยส่งเข็มขัดนิรภัยใหม่ที่ใช้กับรถยนต์
ขำยส่งเครื่องกรองหรือไส้กรองใหม่
(แอร์ นำมัน) สำหรับยำนยนต์
ขำยส่งเครื่องปรับอำกำศใหม่
สำหรับรถยนต์
ขำยส่งเครื่องยนต์ใหม่สำหรับยำนยนต์

45302





















ขำยส่งตัวถังใหม่ของรถบรรทุก
ขำยส่งตัวถังใหม่ของรถยนต์
ขำยส่งท่อไอเสียใหม่สำหรับรถยนต์
ขำยส่งที่คลุมเบำะใหม่สำหรับรถยนต์
ขำยส่งแบตเตอรี่ใหม่ของยำนยนต์
ขำยส่งยำงในและยำงนอกใหม่
ของรถยนต์








ขำยปลีกและติดตังเครื่องฟอกไอเสีย
เชิงเร่งปฏิกิริยำใหม่ของยำนยนต์
ขำยปลีกและติดตังผ้ำเบรก
ขำยปลีกและติดตังระบบสัญญำณ
เตือนภัยใหม่สำหรับรถยนต์
ขำยปลีกและติดตังหลังคำรถยนต์
(ผ้ำใบหรือพลำสติก)
ขำยปลีกและติดตังอุปกรณ์
ปรับอำกำศใหม่ของรถยนต์
ขำยปลีกและบริกำรเกี่ยวกับยำงนอก
และยำงในใหม่ของรถยนต์











ขำยส่งล้อยำนยนต์ใหม่
ขำยส่งอะไหล่ ชินส่วนและ
อุปกรณ์ใหม่ของยำนยนต์
ขำยส่งอะไหล่ใหม่ของรถบรรทุก
ขำยส่งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ใหม่
ตัวแทนขำยส่งอะไหล่ใหม่ของรถยนต์
นำเข้ำอะไหล่ใหม่ของรถยนต์











ขำยปลีกสปอยเลอร์ใหม่
ขำยปลีกอะไหล่ยนต์ใหม่
ขำยปลีกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ใหม่
ขำยปลีกอุปกรณ์ประดับยนต์ใหม่
ขำยปลีกแอร์รถยนต์ใหม่
รับตัดสติ๊กเกอร์แต่งรถยนต์เป็นหลัก
รับติดตังก๊ำซ LPG
รับติดตังก๊ำซ NGV
รับติดตังฟิล์มกรองแสงรถยนต์

การขายส่งและปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์

ขำยชินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้แล้วสำหรับยำนยนต์
ขำยแบตเตอรี่เก่ำของยำนยนต์
ขำยยำงในและยำงนอกรถยนต์ที่ใช้แล้ว
ขำยอะไหล่รถยนต์ที่ใช้แล้ว
ขำยอะไหล่และชินส่วนอุปกรณ์รถยนต์ที่ใช้แล้ว

45401




การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

ขำยปลีกเข็มขัดนิรภัยใหม่ที่ใช้กับรถยนต์
ขำยปลีกเครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลก
(GPS) ในร้ำนประดับยนต์
ขำยปลีกแค้ปใหม่ของรถปิกอัพ
ขำยปลีกชินส่วนอุปกรณ์และ
อะไหล่ใหม่รถยนต์
ขำยปลีกท่อไอเสียใหม่ของรถยนต์
ขำยปลีกนำยำเคลือบสีรถยนต์
ขำยปลีกแบตเตอรี่ใหม่ของยำนยนต์
ขำยปลีกและติดตังเครื่องดับเสียง
ใหม่ของรถยนต์

45303



ขำยจักรยำนไฟฟ้ำ
ขำยจักรยำนยนต์ทังใหม่และที่ใช้แล้ว
ขำยรถจักรยำนยนต์
ขำยรถตุ๊กตุ๊ก










ขำยแอร์รถยนต์เก่ำ
เชียงกงขำยชินส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับยำนยนต์
ซือขำย แลกเปลี่ยนเครื่องยนต์เก่ำสำหรับยำนยนต์
ตัวแทนขำยส่งอะไหล่รถที่ใช้แล้ว

การขายจักรยานยนต์

ขำยรถป๊อบทังใหม่และที่ใช้แล้ว
ขำยรถพ่วงข้ำง
ขำยรถสกูตเตอร์ทังใหม่และที่ใช้แล้ว





ขำยรถสำมล้อเครื่อง (สกำยแลป)
ทังใหม่และที่ใช้แล้ว
ตัวแทนขำยส่งรถสคูเตอร์
รับซือขำยรถจักรยำนยนต์เก่ำ
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45402




ขำยส่งเครื่องยนต์ใหม่ของรถแล่นบนหิมะ
ขำยส่งชินส่วนอะไหล่อุปกรณ์เสริมใหม่ของรถจักรยำนไฟฟ้ำ
ขำยส่งชินส่วนอุปกรณ์เสริมใหม่ของรถจักรยำนยนต์

45403















ขำยส่งยำงนอกและยำงในใหม่ของรถจักรยำนยนต์
ขำยส่งอะไหล่ใหม่ของรถจักรยำนยนต์
ตัวแทนขำยส่งชินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของรถจักรยำนยนต์




ขำยปลีกอะไหล่และชินส่วนอุปกรณ์ใหม่ของจักรยำนยนต์
รับตัดสติ๊กเกอร์แต่งรถจักรยำนยนต์เป็นหลัก

การขายส่งและปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของจักรยานยนต์

ขำยเครื่องยนต์เก่ำของรถแล่นบนหิมะ
ขำยยำงนอกและยำงในเก่ำของจักรยำนยนต์
ขำยส่งและปลีกชินส่วนอะไหล่อุปกรณ์เสริมเก่ำของ
จักรยำนไฟฟ้ำ

45405




การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์

ขำยปลีกชินส่วนและอะไหล่ใหม่ของรถแล่นบนหิมะ
ขำยปลีกชินส่วนอะไหล่อุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยำนไฟฟ้ำ
ขำยปลีกยำงนอกและยำงในใหม่ของรถจักรยำนยนต์

45404


การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์




ขำยอะไหล่เก่ำของจักรยำนยนต์
เชียงกงขำยชินส่วนและอุปกรณ์เสริมของจักรยำนยนต์

การบ้ารุงรักษาและซ่อมจักรยานยนต์

ทำท่อไอเสียเพื่อกำรซ่อมแซมและตกแต่งรถจักรยำนยนต์
ทำสีรถจักรยำนยนต์ เพ้นท์ลำย
บริกำร/รับปะยำงรถจักรยำนยนต์
บริกำร/รับหุม้ เบำะรถจักรยำนยนต์
บริกำรซ่อมคำร์บูเรเตอร์เครื่องยนต์รถจักรยำนยนต์






บริกำรซ่อมรถจักรยำนยนต์
บริกำรติดตังท่อไอเสียรถจักรยำนยนต์
ร้ำนซ้อมจักรยำนไฟฟ้ำ
อู่ซ่อมรถจักรยำนยนต์
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หมวดย่อย 46
46101



































ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งสัตว์ปีกมีชีวิต
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งหนังดิบ หนังที่มีขนติด และหนังฟอก
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งอำหำรกุ้ง
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งอำหำรปศุสัตว์
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งอำหำรสัตว์เลียง
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งอำหำรหมู
นำยหน้ำขำยส่งข้ำวสำลี
ประมูลปศุสตั ว์ ที่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกเป็นของตนเอง

การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งกำแฟ ชำ โกโก้ และเครื่องเทศ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งขนมหวำนหรือลูกกวำด
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งไข่และผลิตภัณฑ์ไข่
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และ
ไม่มีแอลกอฮอล์
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งนำตำล ช็อกโกแลต ขนมที่ทำ
จำกนำตำล และผลิตภัณฑ์ประเภทอบ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งนำมันและไขมันจำกสัตว์หรือ
พืชที่บริโภคได้
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเนือและผลิตภัณฑ์เนือ

46103


การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งข้ำวเปลือก
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งดอกไม้และต้นไม้
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งธัญพืช
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งใบยำสูบที่ยังไม่ผ่ำนกระบวนกำรแปรรูป
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งปศุสัตว์
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเมล็ดพืช
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งวัตถุดิบทำงกำรเกษตร ของเสีย
กำก และผลพลอยได้ทไี่ ด้จำกกำรเลียงสัตว์
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งสัตว์นำและสัตว์ทะเลมีชีวิต

46102


การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)











ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งแป้งและผลิตภัณฑ์อำหำร
ประเภทแป้ง
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งผลิตภัณฑ์นม
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งผลิตภัณฑ์ยำสูบ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งผักและผลไม้สด
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งยำสูบโดยผ่ำนกำรประมูล
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งสุรำ ไวน์ เบียร์
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งอำหำร
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งอำหำรแช่แข็ง
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งอำหำรแห้ง

การขายส่งสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และของใช้ในครัวเรือน โดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งของเล่น
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องแก้ว
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องเขียนและเครื่องมือ
เครื่องใช้สำนักงำน
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องครัว
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องเคลือบ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เช่น โทรทัศน์
วิทยุ ตู้เย็น เครื่องเล่นดีวดี ี
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องตกแต่งบ้ำน
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องประดับหรือเครื่องแต่งกำย
ที่เป็นขนสัตว์
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องปั้นดินเผำ














ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องสำอำง
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งตูต้ ิดตังถำวรในครัว
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเทปวิดโี อ ซีดี ดีวีดี ที่บันทึกข้อมูลแล้ว
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งนำฬิกำ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งผลิตภัณฑ์เซรำมิกชนิดเนือละเอียด
(ไชน่ำ)
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและสุขภำพ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งผลิตภัณฑ์ยำ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งผ้ำสิ่งทอ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเฟอร์นเิ จอร์
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งรถจักรยำนและอะไหล่
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งรองเท้ำ

256








ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งสบู่และสิง่ ปรุงแต่งที่ใช้ในห้องนำ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งสินค้ำด้ำนกีฬำและนันทนำกำร
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งสี กระดำษ และอุปกรณ์สำหรับ
จิตรกร
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเสือผ้ำเครื่องแต่งกำย
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งหนังสือ นิตยสำร วำรสำร และ
หนังสือพิมพ์
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งอุปกรณ์กนั ขโมย
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งอุปกรณ์กำรถ่ำยภำพ

46104













ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
และซอฟต์แวร์
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเทปวิดโี อ ซีดี ดีวีดี แผ่นแม่เหล็ก
ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล














ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสำร
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งหลอดอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
สำรกึ่งตัวนำ ไมโครชิพ วงจรรวม และวงจรพิมพ์
ตัวแทนนำเข้ำเครื่องรูดบัตรเครดิต

การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องกำเนิดพลังงำนไฟฟ้ำและ
อุปกรณ์เครื่องส่งกำลัง
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องจักรที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องจักรที่ใช้ในกำรป่ำไม้
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องจักรที่ใช้ในกำรเย็บและถักนิต
ที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เฉพำะอย่ำง
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำงด้ำน
อุตสำหกรรม
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกำรทำ
เหมืองแร่
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงำน
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องจักรสำหรับอุตสำหกรรมสิ่งทอ

46106




ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งอุปกรณ์กฬี ำ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งอุปกรณ์เกี่ยวกับตำ เช่น แว่นตำ
คอนแทกเลนส์
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งอุปกรณ์ในครัว
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำในบ้ำน
ตัวแทนขำยส่งบัตรเติมเงิน
ตัวแทนจำหน่ำยของเล่นพลำสติก
ตัวแทนจำหน่ำยอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยในบ้ำน

การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม โดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

46105














ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องมือกลที่ควบคุมโดย
คอมพิวเตอร์
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องสัญญำณที่ใช้ไฟฟ้ำ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเฟอร์นเิ จอร์สำนักงำน
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งรถเกีย่ วข้ำว
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งรถไถ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในกำรเกษตร
หรือกำรป่ำไม้
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งสำยไฟและวัสดุก่อสร้ำงที่
เกี่ยวกับไฟฟ้ำ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งหุ่นยนต์ในสำยกำรผลิต
ประมูลเครื่องจักรที่ใช้ในฟำร์ม ที่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวก
เป็นของตนเอง

การขายส่งเชื้อเพลิง สินแร่ และโลหะ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งถ่ำนหิน
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งนำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น





ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งสินแร่เหล็กและโลหะที่มิใช่เหล็ก
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเหล็กและโลหะทีม่ ิใช่เหล็ก
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การขายส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องโลหะ และอุปกรณ์ระบบท่อ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องทำควำมร้อนแบบใช้ไฟฟ้ำ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเครื่องสุขภัณฑ์
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งไม้
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งไม้ท่อน ไม้อัด และงำนไม้สำเร็จรูป
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งวัสดุก่อสร้ำง

46108






ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งกระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษ
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งกระดำษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเคมีภณ
ั ฑ์
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งเคมีภณ
ั ฑ์ทำงกำรเกษตร
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งปืนให้กับทำงรำชกำร











ขำยส่งข้ำวบำร์เล่ย์ที่ยังไม่ได้โม่-สี
ขำยส่งข้ำวเปลือกที่ยังไม่ได้โม่-สี
ขำยส่งข้ำวโพดที่ยังไม่ได้โม่-สี
ขำยส่งข้ำวฟ่ำงที่ยังไม่ได้โม่-สี

ขำยส่งกำกเมล็ดพืชที่ให้นำมัน
ขำยส่งถั่วลิสงที่โม่-สีแล้ว
ขำยส่งเนือมะพร้ำวตำกแห้ง
ขำยส่งเนือมะพร้ำวแห้งเพื่อผลิตนำมัน
ขำยส่งปำล์มนำมัน
ขำยส่งพืชตระกูลถั่วที่ให้นำมัน

46203









ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งปุ๋ยและผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร
พลำสติกขันต้น ยำง เส้นใยสิ่งทอ กระดำษในปริมำณมำก
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งวัสดุเก่ำที่นำมำผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่
(ยกเว้น อะไหล่รถยนต์)
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งสินค้ำที่ใช้แล้ว (ยกเว้น
เครื่องจักรและอะไหล่รถ)

ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งสินค้ำหลำกหลำยชนิดทีไ่ ม่ได้แยกเป็นร้ำนเฉพำะอย่ำง

การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ





46202




การขายส่งสินค้าทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

46201




ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งวัสดุปูพืน
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งสิ่งปกคลุมพืน
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งสี กระจก และกระดำษปิดผนัง
ตัวแทน/นำยหน้ำขำยส่งอุปกรณ์ท่อสำหรับเครื่องทำควำม
ร้อนและเครื่องปรับอำกำศ

การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆ โดยได้รบั ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

46109




ขำยส่งข้ำวสำลีที่ยังไม่ได้โม่-สี
ขำยส่งข้ำวโอตที่ยังไม่ได้โม่-สี
ขำยส่งถั่วเมล็ดแห้งที่ยังไม่ได้โม่-สี
ขำยส่งเมล็ดธัญพืชที่ยังไม่ได้โม่-สี






ท่ำข้ำวที่เป็นคนรับซือขำยข้ำวเอง
รับซือและขำยส่งข้ำวเปลือก
ตลำดกลำงรับซือขำยข้ำว
ท่ำข้ำวที่เป็นตลำดกลำงรับซือขำยข้ำว

การขายส่งพืชน้้ามันที่ใช้ในการผลิตน้้ามันพืช






ขำยส่งพืชตระกูลถั่วที่ให้นำมัน
ซึ่งยังไม่ได้กะเทำะเปลือก
ขำยส่งเมล็ดงำ
ขำยส่งเมล็ดดอกคำฝอย
ขำยส่งเมล็ดดอกทำนตะวัน
ขำยส่งเมล็ดถั่วเหลืองที่ยังไม่ได้โม่-สี






ขำยส่งเมล็ดปำล์ม
ขำยส่งเมล็ดผลไม้ที่ให้นำมัน
ขำยส่งเมล็ดพันธุ์พืชที่ให้นำมัน
ขำยส่งเมล็ดพืชที่ให้นำมัน

การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป

ขำยส่งใบยำสูบดิบ
ขำยส่งใบยำสูบทีไ่ ม่เอำก้ำนใบออกเอำออกเพียงบำงส่วน หรือเอำออกทังหมด
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46204









ขำยส่งกบ
ขำยส่งแกะ
ขำยส่งจิงหรีด
ขำยส่งปลำสวยงำม
ขำยส่งผึง
ขำยส่งพ่อ-แม่พันธุ์สุกร
ขำยส่งแพะ
ขำยส่งม้ำ










46205





ขำยส่งแมว
ขำยส่งล่อ
ขำยส่งลูกไก่
ขำยส่งลูกปลำ
ขำยส่งวัวนม
ขำยส่งสัตว์นำทีม่ ีชีวิต
ขำยส่งสัตว์ปีกทีม่ ีชีวิต
ขำยส่งสัตว์เลียง





ขำยส่งกล้วยไม้
ขำยส่งดินปลูกต้นไม้
ขำยส่งต้นกล้ำยำงพำรำ
ขำยส่งต้นคริสต์มำส






ขำยส่งอำหำรกุ้ง
ขำยส่งอำหำรใช้เลียงปศุสตั ว์
ขำยส่งอำหำรที่ยังไม่ผสมสำหรับปศุสัตว์
ขำยส่งอำหำรสัตว์ปีก











กำรขำยส่งรับนกดิบ
ขำยส่งกระดูกและหนังดิบ
ขำยส่งกำกถั่ว
ขำยส่งก้ำนมะพร้ำว
ขำยส่งขนแข็งของสัตว์ (Bristles)
ขำยส่งขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ผ่ำน
กระบวนกำร
ขำยส่งตอกถัก
ขำยส่งนำเชือวัว
ขำยส่งนำนมดิบ
ขำยส่งนำผึงธรรมชำติ








ขำยส่งต้นไม้หรือพืชกระถำง
ขำยส่งมอส (ไม้จำพวกตะไคร่นำ)
ขำยส่งเมล็ดพันธุ์ดอกไม้
ขำยส่งไม้กระถำง

ขำยส่งสัตว์เลือยคลำน
ขำยส่งสุกร
ขำยส่งสุนัข
ขำยส่งหนอน
นำเข้ำม้ำที่ใช้ในกำรแสดง
รับซือและขำยส่งควำย
รับซือและขำยส่งวัว




ขำยส่งไม้ดอกและไม้ประดับ
ส่งออกดอกไม้

การขายส่งอาหารปศุสัตว์




46209




การขายส่งดอกไม้ ต้นไม้ และเมล็ดพันธุ์พืช

46206


การขายส่งสัตว์มีชีวิต

ขำยส่งอำหำรสัตว์สำเร็จรูปสำหรับปศุสัตว์
ขำยส่งอำหำรเสริมปศุสัตว์
ขำยส่งอำหำรเสริมวิตำมินสำหรับปศุสัตว์

การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตร










ขำยส่งเนือมะพร้ำวขำวสดเพื่อผลิต
นำกะทิ
ขำยส่งเปลือกมะพร้ำว
ขำยส่งฝ้ำยดิบ
ขำยส่งฟำงหรือหญ้ำแห้งสำหรับ
ให้สัตว์กิน
ขำยส่งเรซินธรรมชำติ เช่น ยำงเหนียว
ของต้นไม้ เป็นต้น
ขำยส่งวัสดุถักสำน
ขำยส่งเส้นใยฝ้ำย
ขำยส่งหนังชำมัวร์
ขำยส่งหนังดิบ











ขำยส่งหนังทำเบำะ
ขำยส่งหนังที่มีขนติด
ขำยส่งหนังฟอก
ขำยส่งหนังสัตว์
ขำยส่งหมำกแห้งเพื่อเป็นวัตถุดิบ
ในกำรฟอกสี
ขำยส่งไหมดิบ
นำเข้ำขนแกะดิบ
รับซือและขำยส่งมันสำปะหลัง
ร้ำนขำยส่งรังนกดิบ (ที่ยังไม่เป็น
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป)
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การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

ขำยส่งไก่งวงที่ตัดแต่งแล้ว
ขำยส่งไก่ชำแหละ
ขำยส่งไก่สด
ขำยส่งนำมันหมู
ขำยส่งเนือกระป๋อง
ขำยส่งเนือไก่และเนือเป็ดที่ตดั แต่งแล้ว
ขำยส่งเนือแช่เย็นจนแข็ง
ขำยส่งเนือที่ปรุงเสร็จ
ขำยส่งเนือย่ำง
ขำยส่งเนือรมควัน
ขำยส่งเนือลูกแกะ













ขำยส่งเนือลูกวัว
ขำยส่งเนือแล่
ขำยส่งเนือวัวตำกแห้ง
ขำยส่งเนือวัวทังดิบและปรุงแล้ว
ขำยส่งเนือวัวสด
ขำยส่งเนือหมูทังดิบและปรุงแล้ว
ขำยส่งเนือหมูสด
ขำยส่งเนือห่ำนที่ตดั แต่งแล้ว
ขำยส่งเนืออบ
ขำยส่งผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก
ขำยส่งลูกชินหมู

46312













ขำยส่งกะปิ
ขำยส่งกุ้งก้ำมกรำม
ขำยส่งกุ้งสด
ขำยส่งนำมันปลำ
ขำยส่งเนือปู
ขำยส่งปลำกรำยขูดแช่เย็น
ขำยส่งปลำทูนึ่ง
ขำยส่งปลำร้ำ
ขำยส่งปลำสด
ขำยส่งปลำหมึก
ขำยส่งปลำหวำน
ขำยส่งปลำหัวอ่อนตำกแห้ง






ขำยส่งกล้วย
ขำยส่งข้ำวโพดรับประทำน
ขำยส่งข้ำวโพดหวำน
ขำยส่งทุเรียนทอด
ขำยส่งใบจำกที่ใช้ในกำรผลิตอำหำร
ขำยส่งใบตอง
ขำยส่งผลไม้กระป๋อง
ขำยส่งผลไม้ทผี่ ่ำนกำรถนอม
ขำยส่งผลไม้เปลือกแข็ง (นัท)
ขำยส่งผลไม้เปลือกแข็งอบ
ขำยส่งผลไม้แห้ง
ขำยส่งผลิตภัณฑ์พืชผักดิบที่ยัง
ไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำร
ขำยส่งผักดอง
ขำยส่งผักพืนบ้ำน
ขำยส่งผักและผลไม้สด
ขำยส่งพืชผักกระป๋อง












ขำยส่งหอยนำงรม
ขำยส่งหอยลำย
ขำยส่งอำหำรทะเลแช่เย็นจนแข็ง
ขำยส่งอำหำรทะเลที่ตดั แต่งแล้ว
ขำยส่งอำหำรทะเลสด
ขำยส่งอำหำรหมักดองที่ทำจำกสัตว์นำ
แพปลำเอกชน
แพปู
แพรับซือขำยส่งกุ้งสด
ร้ำนขำยส่งปลำมีชีวิตเพื่อบริโภค









ขำยส่งหมำกแห้งเพื่อบริโภค
ขำยส่งเห็ดนำงฟ้ำ
ขำยส่งเห็ดฟำง
ขำยส่งเห็ดหอม
ขำยส่งองุ่น
ขำยส่งแอปเปิล
ทำควำมสะอำด คัดขนำด บรรจุ
ผลไม้สด ตำมสัญญำ เพื่อขำยส่ง
ทำควำมสะอำด คัดขนำด และบรรจุ
หีบห่อพืชผัก ตำมสัญญำ เพื่อขำยส่ง
นำเข้ำผลไม้
รับซือและขำยส่งกระเทียม
รับซือและขำยส่งลำไยอบแห้ง
ส่งออกผัก ผลไม้กระป๋อง
ส่งออกผักและผลไม้สด

การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า











ขำยส่งปู
ขำยส่งผลิตภัณฑ์สัตว์นำบรรจุกระป๋อง
ขำยส่งลูกชินปลำ
ขำยส่งสัตว์นำจำพวกครัสตำเซีย
และโมลลุสก์
ขำยส่งสัตว์นำจืดแช่เย็นจนแข็ง
ขำยส่งสัตว์นำจืดและสัตว์นำ
ทะเลที่ตดั แต่งแล้ว
ขำยส่งสัตว์นำแช่แข็ง
ขำยส่งสัตว์นำทะเลสดและแช่เย็นจนแข็ง
ขำยส่งสัตว์นำทีผ่ ่ำนกำรถนอมแล้ว
ขำยส่งหอยแครงสด

46313















ขำยส่งสัตว์ปีกทีต่ ัดแต่งแล้ว
ขำยส่งไส้กรอก
ขำยส่งหนังหมู
ขำยส่งแหนมหมู
เขียงขำยส่งเนือสัตว์
ซือวัวมำชำแหละขำยส่ง/ขำยปลีก
ซือหมูมำชำแหละขำยส่ง/ขำยปลีก
แผงขำยส่งไก่ในตลำด (ตัดแต่งและ
ชำแหละเป็นชินส่วนตำมสั่ง)
รับซือและขำยส่งไก่สด




























การขายส่งผักและผลไม้

ขำยส่งพืชผักที่ทำให้แห้ง
ขำยส่งพืชผักสวนครัว
ขำยส่งพืชและผักที่ให้เส้นใย
ขำยส่งมะกรูด
ขำยส่งมะขำม
ขำยส่งมะขำมเปียก
ขำยส่งมะนำว
ขำยส่งมะพร้ำวนำหอม
ขำยส่งมะพร้ำวเผำ
ขำยส่งมะม่วง
ขำยส่งมันฝรั่ง
ขำยส่งเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์
ขำยส่งแยม
ขำยส่งแยมผิวส้ม
ขำยส่งส้มเขียวหวำน
ขำยส่งส้มโอ
ขำยส่งหมำกพลู
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46314






ขำยส่งนมกล่อง
ขำยส่งนมข้นจืด
ขำยส่งนมข้นหวำน
ขำยส่งนมถั่วเหลือง
ขำยส่งนมบรรจุขวด






46315




ขำยรำข้ำว
ขำยส่งข้ำวกระป๋อง
ขำยส่งข้ำวกล้อง

46316


















ขำยส่งกำกนำตำล
ขำยส่งช็อกโกแลต
ขำยส่งนำเชื่อม
ขำยส่งนำเชื่อมเมเปิล
ขำยส่งนำตำลดิบ
ขำยส่งนำตำลทรำย







ขำยส่งกำแฟคั่ว
ขำยส่งกำแฟทรีอินวัน
ขำยส่งกำแฟผง
ขำยส่งโกโก้บตั เตอร์





ขำยส่งข้ำวที่สีแล้ว
ขำยส่งข้ำวสำร




ขำยส่งผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จำกนม
ขำยส่งผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จำกนม
แช่เย็นจนแข็ง
ขำยส่งไอศกรีมทีทำจำกนม

ขำยส่งเยิร์มของข้ำว รำ เศษหัก
หรือเศษอื่นๆ ของข้ำว
ส่งออกข้ำวสำร

การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบ ไข่ น้้ามันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค











ขำยส่งเค้กและพำสตรี
ขำยส่งแซนด์วชิ
ขำยส่งนำมันถั่วเหลือง
ขำยส่งนำมันปรุงอำหำรที่ทำจำกพืช
ขำยส่งนำมันปำล์ม
ขำยส่งนำมันมะกอก
ขำยส่งนำมันมะพร้ำว
ขำยส่งนำมันเมล็ดดอกทำนตะวัน
ขำยส่งนำมันรำข้ำว
ขำยส่งเนยเทียม









ขำยส่งบิสกิต
ขำยส่งผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ขำยส่งผลิตภัณฑ์ประเภทอบ
ขำยส่งผลิตภัณฑ์ประเภทอบ
แช่เย็นจนแข็ง
ขำยส่งพำยไก่แช่แข็ง
ขำยส่งพำยเนือ
ขำยส่งมำกำรีน

การขายส่งน้้าตาล ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ท้าจากน้้าตาล







46318


ขำยส่งนมเปรียวหรือโยเกริ์ต
ขำยส่งนมผง
ขำยส่งนมสดและครีมที่ไม่ได้
ผ่ำนกระบวนกำรฆ่ำเชือ
ขำยส่งเนยหรือเนยแข็ง

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสีข้าว


ขำยส่งขนมปัง
ขำยส่งขนมปังกรอบ
ขำยส่งขนมปังกรอบรสเค็ม (pretzel)
ขำยส่งขนมปังบรรจุกล่องแช่เย็นจนแข็ง
ขำยส่งขนมพุดดิง
ขำยส่งไข่ไก่
ขำยส่งไข่นกกระทำ
ขำยส่งไข่เป็ด
ขำยส่งคุกกี
ขำยส่งเค้กแช่เย็นจนแข็ง

46317

การขายส่งผลิตภัณฑ์นม





ขำยส่งนำตำลบริสุทธิ์
ขำยส่งนำผึงที่ผ่ำนกระบวนกำรแล้ว
ขำยส่งนำหวำนเข้มข้น
ขำยส่งลูกกวำด
ขำยส่งลูกอม
ขำยส่งลูกอมช็อกโกแลต





ขำยส่งลูกอมที่ทำจำกข้ำวโพด
ขำยส่งสิ่งปรุงแต่งที่เป็นนำตำล
และช็อกโกแลต
ขำยส่งหมำกฝรั่ง

การขายส่งกาแฟ ชา โกโก้
ขำยส่งชำ
ขำยส่งชำชงสมุนไพร ชนิดกึ่งสำเร็จรูป
หรือที่ยังไม่พร้อมดื่ม
ขำยส่งเมล็ดโกโก้คั่ว




ขำยอุปกรณ์และวัตถุชำนม
รับซือและขำยส่งกำแฟ

261

46319



















ขำยส่งเกลือบริโภค
ขำยส่งขนมขบเคียว/กรุบกรอบ
ขำยส่งขนมหวำนไทยบรรจุกระป๋อง
(ยกเว้น ประเภทอบ)
ขำยส่งข้ำวโพดคั่ว
ขำยส่งเครื่องแกงสำเร็จรูป
ขำยส่งเครื่องเทศ
ขำยส่งเครื่องปรุงรส
ขำยส่งเจลำตินที่สำมำรถกินได้
ขำยส่งซีอิว
ขำยส่งซุปแช่เย็นจนแข็ง
ขำยส่งเต้ำหู้หลอด
ขำยส่งธัญพืชที่เป็นอำหำรเช้ำ
ขำยส่งนมผึง
ขำยส่งนำแข็ง
ขำยส่งนำแข็งหลอด
ขำยส่งนำปรุงรส
ขำยส่งนำปลำ
ขำยส่งนำพริกเผำ



















การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
ขำยส่งนำพริตำแดง
ขำยส่งนำมันสลัด
ขำยส่งนำส้มสำยชู
ขำยส่งนำสลัด
ขำยส่งนำหวำน
ขำยส่งแป้งทำขนม
ขำยส่งแป้งทำอำหำร
ขำยส่งแป้งมันสำปะหลัง
ขำยส่งผลิตภัณฑ์จำกกำรโม่-สี
เวทคอร์น
ขำยส่งผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชชนิดแห้ง
หรือปรุงแต่งแล้ว
ขำยส่งมะกะโรนี
ขำยส่งยีสต์
ขำยส่งเยลลี่
ขำยส่งสปำเกตตี
ขำยส่งเส้นก๋วยเตี๋ยว
ขำยส่งเส้นขนมจีน
ขำยส่งหัวเชือขนม

46321










ขำยส่งกระแช่
ขำยส่งเครื่องดืม่ ค็อกเทลสำเร็จรูป
ขำยส่งเครื่องดืม่ ที่ทำจำกข้ำวมีแอลกอฮอล์ 6 %
ขำยส่งเครื่องดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์
ขำยส่งเบียร์
ขำยส่งมอลต์
ขำยส่งมอลต์ลิกเคอ
ขำยส่งลิกเคอทีไ่ ด้จำกกำรกลั่น
ขำยส่งวิสกี วอดก้ำ รัม บรั่นดี คอนยัค เกำเหลียง
เหล้ำโรงหรือเหล้ำขำว





ขำยส่งเครื่องดืม่ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ขำยส่งนำขวด
ขำยส่งนำดื่ม
ขำยส่งนำตำลสดบรรจุขวด















ขำยส่งหัวเชือเครื่องดืม่
ขำยส่งอำหำรกระป๋อง
ขำยส่งอำหำรกระป๋องลดนำหนัก
ขำยส่งอำหำรกระป๋องสำหรับเด็ก
ขำยส่งอำหำรแช่เย็นจนแข็ง
ขำยส่งอำหำรเพื่อสุขภำพ
ขำยส่งอำหำรแมวสำเร็จรูป
ขำยส่งอำหำรสดแพ็คกล่อง
ขำยส่งอำหำรสัตว์เลียงสำเร็จรูป
ขำยส่งอำหำรสุนัขสำเร็จรูป
ทำควำมสะอำดอำหำรแห้งและ
เครื่องเทศ เพื่อขำยส่ง
ร้ำนขำยส่งรังนกทำควำมสะอำดแล้ว
ร้ำนขำยส่งรังนกทำควำมสะอำดแล้ว
แบบขึนรูปใหม่พร้อมปรุง
ร้ำนขำยส่งรังนกทำควำมสะอำดแล้ว
แบบคงรูปรัง

การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

46322













ขำยส่งไวน์สมุนไพร เช่น กระชำยดำ ส้มแขก ยอ กระวำน
ขำยส่งไวน์องุ่นและไวน์ผลไม้อื่นๆ
ขำยส่งสำโท
ขำยส่งสุรำ
ขำยส่งสุรำผสม เช่น เชี่ยงชุน ยิน ลิเคียว
ขำยส่งสุรำผสมพิเศษ เช่น หงษ์ทอง มังกรทอง
ขำยส่งเหล้ำแอปเปิล (มีแอลกอฮอล์น้อยกว่ำ 2.5 %)
ขำยส่งอุ

การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์





ขำยส่งนำบรรจุขวด
ขำยส่งนำผลไม้เข้มข้น
ขำยส่งนำผัก
ขำยส่งนำโพลำลิส




ขำยส่งนำแร่บรรจุขวด
ขำยส่งนำอัดลม
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46323



ขำยส่งซิกำร์
ขำยส่งบุหรี่




ขำยส่งผลิตภัณฑ์ยำสูบ
ขำยส่งยำนัตถุ์

46411










ขำยส่งเครื่องหมำยที่ใช้กับเครื่องแบบ
ขำยส่งฉลำกที่ทำจำกสักหลำด
ขำยส่งด้ำยขนสัตว์
ขำยส่งด้ำยที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ขำยส่งด้ำยฝ้ำย
ขำยส่งด้ำยเรยอน
ขำยส่งด้ำยสำหรับถักนิตติง
ขำยส่งป้ำยที่ทำจำกสักหลำด
ขำยส่งผ้ำกรองนำ









46412















ขำยส่งของใช้ในครัวเรือนที่ทำจำก
ผ้ำลินิน
ขำยส่งเครื่องผ้ำลินินที่ใช้ปูโต๊ะอำหำร
ขำยส่งเชือก
ขำยส่งเชือกไนลอน
ขำยส่งเชือกผูกยึด
ขำยส่งเชือกพลำสติก
ขำยส่งเชือกฟำง
ขำยส่งเชือกสำหรับขึงใบเรือ
ขำยส่งตำข่ำย
ขำยส่งถุงนอน
ขำยส่งถุงหรือกระเป๋ำที่ทำจำกสิ่งทอ
ขำยส่งธง
ขำยส่งเบำะรองนั่ง
ขำยส่งปลอกเก้ำอี







ขำยส่งกระดุม
ขำยส่งเข็มถักนิต
ขำยส่งเข็มเย็บผ้ำ
ขำยส่งเข็มหมุด
ขำยส่งซิป
ขำยส่งด้ำยปัก




ขำยส่งยำสูบรมควัน
ขำยส่งยำเส้นหรือยำสูบสำหรับเคียว

การขายส่งด้ายและผ้า

ขำยส่งผ้ำกระสอบ ผ้ำใบหรือผ้ำที่
ใช้ทำม่ำน
ขำยส่งผ้ำซับใน
ขำยส่งผ้ำดิบ
ขำยส่งผ้ำถัก
ขำยส่งผ้ำทอ/ผ้ำทอหน้ำแคบ/
ผ้ำทอหน้ำกว้ำง
ขำยส่งผ้ำที่ใช้ตกแต่งเสือผ้ำ
ขำยส่งผ้ำโปร่ง









ขำยส่งผ้ำยืด
ขำยส่งผ้ำใยแก้ว
ขำยส่งผ้ำลูกไม้
ขำยส่งผ้ำสักหลำด
ขำยส่งผ้ำสิ่งทอชนิดอำบนำยำ
ขำยส่งผ้ำหนังสำหรับขัดวัตถุ
รับซือและขำยส่งผ้ำไหม

การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ท้าจากสิ่งทอ
















ขำยส่งปลอกโต๊ะ
ขำยส่งปลอกหมอน
ขำยส่งเปลญวน
ขำยส่งผ้ำขนหนูหรือผ้ำเช็ดตัว
ขำยส่งผ้ำคลุมเตียง
ขำยส่งผ้ำคลุมหมอน
ขำยส่งผ้ำนวม
ขำยส่งผ้ำใบบังแดด (ยกเว้นเต็นท์)
ขำยส่งผ้ำปูโต๊ะ
ขำยส่งผ้ำปูที่นอน
ขำยส่งผ้ำม่ำน
ขำยส่งผ้ำห่ม
ขำยส่งผ้ำห่มขนสัตว์
ขำยส่งผ้ำห่มใช้แล้ว
ขำยส่งผ้ำอ้อมเด็ก
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การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ






















ขำยส่งม่ำนบังหน้ำต่ำง
ขำยส่งมุ้ง
ขำยส่งร่ม
ขำยส่งสิ่งทอลำยดอกใช้แขวนประดับ
ขำยส่งสิ่งทอลำยดอกใช้ตกแต่ง
ผนังบ้ำน
ขำยส่งสิ่งทอสำหรับผูกมัด
ขำยส่งสิ่งปกคลุมเฟอร์นเิ จอร์
ขำยส่งหมอน
ขำยส่งหมอนอิง
ขำยส่งแห/อวน
ขำยส่งอุปกรณ์ผ้ำม่ำน
ร้ำนขำยส่งเครื่องนอน
ร้ำนขำยส่งตำข่ำย แห อวน

การขายส่งอุปกรณ์ตัดเย็บ

ขำยส่งด้ำยเย็บผ้ำ
ขำยส่งยำงยืด
ขำยส่งริบบิน
ขำยส่งไหมปักผ้ำ
ขำยส่งไหมพรม
ขำยส่งอุปกรณ์ตกแต่งผ้ำม่ำน







ขำยส่งอุปกรณ์ตกแต่งรองเท้ำ
ขำยส่งอุปกรณ์ตกแต่งหน้ำต่ำง
ขำยส่งอุปกรณ์ตัดเย็บ
ขำยส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเย็บ
ขำยส่งอุปกรณ์ประกอบเสือผ้ำ
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ขำยส่งกระโปรง
ขำยส่งกำงเกง
ขำยส่งเข็มขัด
ขำยส่งเครื่องแต่งกำย
ขำยส่งเครื่องแต่งกำยที่กันนำ
ขำยส่งเครื่องแต่งกำยที่ใช้ใน
โรงพยำบำล
ขำยส่งเครื่องแต่งกำยที่ทำจำกขนแกะ
ขำยส่งเครื่องแต่งกำยที่ทำจำกหนัง
ขำยส่งเครื่องรัดลำตัวผู้หญิง
ขำยส่งชุดกีฬำ
ขำยส่งชุดคำรำเต้
ขำยส่งชุดชันใน
ขำยส่งชุดนอน
ขำยส่งชุดนักเรียน
ขำยส่งชุดฟอร์ม
ขำยส่งชุดว่ำยนำ
ขำยส่งชุดสูท
ขำยส่งถุงเท้ำ





















ขำยส่งถุงน่อง
ขำยส่งถุงมือ
ขำยส่งถุงมือชนิดไม่มีนิว
ขำยส่งถุงมือเด็ก
ขำยส่งเนคไท
ขำยส่งโบว์
ขำยส่งผ้ำคลุมไหล่
ขำยส่งผ้ำเช็ดหน้ำ
ขำยส่งผ้ำถุง
ขำยส่งผ้ำพันคอชนิดยำว
ขำยส่งผ้ำโพกหัว
ขำยส่งผ้ำโสร่ง
ขำยส่งสนับที่ใช้ในกำรหนุนบ่ำ
ขำยส่งสนับที่ใช้ในกำรหนุนไหล่
ขำยส่งส่วนประกอบเข็มขัด
ขำยส่งเสือกันฝน
ขำยส่งเสือขนสัตว์
ขำยส่งเสือครุย
ขำยส่งเสือคลุมกันหนำว
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ขำยส่งพืนรองเท้ำ
ขำยส่งรองเท้ำ
ขำยส่งรองเท้ำกันนำ
ขำยส่งรองเท้ำกีฬำ
ขำยส่งรองเท้ำแตะ
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การขายส่งเสื้อผ้า



















ขำยส่งเสือคลุมยำว
ขำยส่งเสือโค้ท
ขำยส่งเสือชันในของผู้หญิง
ขำยส่งเสือเชิต
ขำยส่งเสือผ้ำ
ขำยส่งเสือผ้ำกีฬำ
ขำยส่งเสือผ้ำเด็ก
ขำยส่งเสือผ้ำที่ใช้ในโรงพยำบำล
ขำยส่งเสือผ้ำที่ใช้แล้ว
ขำยส่งเสือผ้ำที่ทำจำกขนสัตว์
ขำยส่งเสือผ้ำสำเร็จรูป
ขำยส่งเสือผ้ำหนัง
ขำยส่งเสือไหมพรม
ขำยส่งหมวก
ขำยส่งหมวกแก๊ป
ขำยส่งหัวเข็มขัด
นำเข้ำเสือผ้ำ
ส่งออกเสือผ้ำสำเร็จรูป

การขายส่งรองเท้า

ขำยส่งรองเท้ำที่สวมนอกรองเท้ำ
ธรรมดำเพื่อกันเปื้อน
ขำยส่งรองเท้ำบู๊ต
ขำยส่งรองเท้ำพลำสติก
ขำยส่งรองเท้ำยำง





ขำยส่งรองเท้ำหนัง
ขำยส่งส้นรองเท้ำ
ขำยส่งส่วนประกอบของรองเท้ำ

การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับ
ให้แสงสว่าง)

ขำยส่งกล้องถ่ำยรูปดิจิทัลชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องกรองนำที่ใช้ไฟฟ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องกำจัดขยะที่ใช้ไฟฟ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องขยำยเสียงชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องคันนำผลไม้ชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องช่วยฟัง
ขำยส่งเครื่องใช้ไฟฟ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องซักผ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องดูดฝุ่นชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องต้มชำหรือกำแฟชนิดใช้ในครัวเรือน











ขำยส่งเครื่องทำควำมชืน/เครื่องลดควำมชืน
ชนิดเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องทำควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องทำนำอุ่นด้ำยไฟฟ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องทำให้ผ้ำแห้งด้วยไฟฟ้ำ/ก๊ำซ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องบดชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องบันทึกเทปชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องบันทึกแบบคำสเซ็ตชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องปรับอำกำศชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องปั่นและเครื่องคันนำผลไม้ไฟฟ้ำ

264



















ขำยส่งเครื่องปิ้งขนมปังไฟฟ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องเป่ำผมไฟฟ้ำ
ขำยส่งเครื่องเปิดกระป๋อง
ขำยส่งเครื่องม้วนผม
ขำยส่งเครื่องล้ำงจำนชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องเล่นเกมทำงโทรทัศน์ชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องเล่นเทปวีดโิ อชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องเล่นและบันทึกแผ่นเสียงชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องเล่นวีดิโอเกม
ขำยส่งเครื่องเสียง
ขำยส่งเครื่องเสียงติดรถยนต์
ขำยส่งตู้แช่ชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งตู้นำแข็งชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งตู้เย็นชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเตำถ่ำน
ขำยส่งเตำไมโครเวฟ
ขำยส่งเตำรีดไฟฟ้ำ
ขำยส่งเตำหุงต้มอำหำร
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ขำยส่งเครื่องเขียน
ขำยส่งดินสอ
ขำยส่งธงกระดำษ
ขำยส่งนำมบัตร
ขำยส่งนำหมึกสำหรับเขียน
ขำยส่งนิตยสำร
ขำยส่งบัตรอวยพร
ขำยส่งแบบฟอร์มทำงธุรกิจ
ขำยส่งปำกกำ

ขำยส่งเตำอบชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งโทรทัศน์
ขำยส่งแปรงสีฟันไฟฟ้ำ
ขำยส่งผ้ำห่มไฟฟ้ำ
ขำยส่งพัดลมชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งมีดโกนไฟฟ้ำ
ขำยส่งไมโครโฟน
ขำยส่งลำโพงชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งวิทยุที่มีเครื่องเล่นเทปประกอบด้วย
ขำยส่งวีดิโอเกม
ขำยส่งสเตอริโอ
ขำยส่งหม้อต้มนำไฟฟ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งอุปกรณ์เครื่องปรับอำกำศชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้ควบคุมแมลงชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้ดูแลควำมงำมชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งแอร์บ้ำน
ส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้ในครัวเรือน

การขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้แสงสว่าง

ขำยส่งโคมไฟฟ้ำ
ขำยส่งโคมไฟฟ้ำล่อแมลง
ขำยส่งโคมระย้ำ
ขำยส่งตะเกียง
ขำยส่งไฟฉำย
ขำยส่งไฟแช็ก
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ขำยส่งสปอตไลต์
ขำยส่งหลอดไฟฟ้ำ
ขำยส่งอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับโคมไฟฟ้ำ
ขำยส่งอุปกรณ์ติดตังที่ให้แสงสว่ำงชนิดใช้ไฟฟ้ำ
ขำยส่งอุปกรณ์ติดตังที่ให้แสงสว่ำงชนิดที่ใช้ก๊ำซ
ขำยส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับให้แสงสว่ำง

การขายส่งหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน










ขำยส่งแผนที่
ขำยส่งพจนำนุกรม
ขำยส่งวำรสำร
ขำยส่งสมุด
ขำยส่งสมุดแผนที่
ขำยส่งสำรำนุกรม
ขำยส่งสิ่งพิมพ์
ขำยส่งหนังสือกำร์ตูน
ขำยส่งหนังสือเก่ำ









ขำยส่งหนังสือเกี่ยวกับศำสนำ
ขำยส่งหนังสือนิยำย
ขำยส่งหนังสือพิมพ์
ขำยส่งหนังสือภำพสำหรับเด็ก
ขำยส่งหนังสือและตำรำเรียน
ขำยส่งอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ใช้ใน
สำนักงำน
ส่งออกเครื่องเขียน

265
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การขายส่งสื่อบันทึกภาพและเสียงที่บันทึกข้อมูลแล้ว

ขำยส่งซีดีเพลง
ขำยส่งเทปเพลง
ขำยส่งเทปวีดิโอที่บันทึกแล้ว
ขำยส่งแผ่นเสียง
ขำยส่งฟิล์มภำพยนตร์และวีดิโอ
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ขำยส่งกระสุนชนิดใช้ในกำรกีฬำ
ขำยส่งเครื่องออกกำลังกำย
ขำยส่งเครื่องอำนม้ำ
ขำยส่งเต็นท์
ขำยส่งยำงในและยำงนอกรถจักรยำน
ขำยส่งรถจักรยำนและอะไหล่
ขำยส่งลูกบอล
ขำยส่งสินค้ำทำงกำรกีฬำ
ขำยส่งอะไหล่รถจักรยำน
ขำยส่งอำวุธปืนที่ใช้ในกำรกีฬำ
ขำยส่งอำวุธปืนและกระสุนที่ใช้
ในกำรกีฬำ
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ขำยส่งเกมบิงโก
ขำยส่งเกมหมำกรุก
ขำยส่งเกมอิเล็กทรอนิกส์
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ขำยส่งของที่ระลึก
ขำยส่งของที่ระลึกที่ทำจำกเงิน
ขำยส่งเครื่องเงิน
ขำยส่งเครื่องเบญจรงค์
ขำยส่งเครื่องลำยครำม
ขำยส่งเครื่องสังฆภัณฑ์
ขำยส่งงำนฝีมือ
ขำยส่งงำนศิลปะ





ขำยส่งวิดีโอ
ขำยส่งสื่อบันทึกภำพและเสียงที่บนั ทึกข้อมูลแล้ว
เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี ที่บันทึกเพลง ภำพยนตร์
นำเข้ำ-จัดจำหน่ำยแผ่นหนัง (เลเซอร์ดิสก์)

การขายส่งเครื่องกีฬา

ขำยส่งอุปกรณ์กีฬำ
ขำยส่งอุปกรณ์กีฬำทำงนำ
ขำยส่งอุปกรณ์กีฬำยิงเป้ำบิน
ขำยส่งอุปกรณ์เดินป่ำ
ขำยส่งอุปกรณ์ในโรงยิม
ขำยส่งอุปกรณ์ในสถำนออกกำลังกำย
ขำยส่งอุปกรณ์บิลเลียด
ขำยส่งอุปกรณ์เบสบอล
ขำยส่งอุปกรณ์โบว์ลิ่ง
ขำยส่งอุปกรณ์พักแรม
ขำยส่งอุปกรณ์ยิงธนู
ขำยส่งอุปกรณ์เล่นเทนนิส









ขำยส่งอุปกรณ์เล่นฟุตบอล
ขำยส่งอุปกรณ์เล่นสกี
ขำยส่งอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
ในกำรตกปลำ
ขำยส่งอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
ในกำรเล่นกอล์ฟ
ขำยส่งอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
ในกำรเล่นฮอกกีนำแข็ง
ขำยส่งอุปกรณ์สำหรับว่ำยนำ
ร้ำนขำยส่งรถเข็นเด็ก

การขายส่งเกมและของเล่น
ขำยส่งของเล่น
ขำยส่งเครื่องเล่นในสนำมเด็กเล่น
ขำยส่งตัวต่อที่เป็นกระดำษ (จิ๊กซอร์)





ขำยส่งตุ๊กตำ
ขำยส่งพำหนะสำหรับเด็ก
ขำยส่งอุปกรณ์ในสนำมเด็กเล่น

การขายส่งสินค้าอื่นๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ








ขำยส่งงำนหัตถกรรม
ขำยส่งจีวรพระ
ขำยส่งธูปเทียนไหว้เจ้ำ
ขำยส่งโบรำณวัตถุ
ขำยส่งพระพุทธรูป
ขำยส่งลูกปัด
ขำยส่งวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับ
งำนศิลปะ









ขำยส่งศำลพระภูมิ
ขำยส่งสำยสิญจน์
ขำยส่งแสตมป์สำหรับนักสะสม
ขำยส่งหัตถกรรมชำวเขำ
ขำยส่งหินแกะสลัก
ขำยส่งเหรียญกษำปณ์
ขำยส่งเหรียญที่มลี วดลำย
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ขำยส่งเครื่องวัดอุณหภูมิ
ขำยส่งพลำสเตอร์ปิดแผล
ขำยส่งผลิตภัณฑ์แก้วที่ใช้ในทำง
กำรแพทย์
ขำยส่งผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรม
ขำยส่งผลิตภัณฑ์ยำงที่ใช้ในทำง
กำรแพทย์
ขำยส่งผ้ำปิดจมูก
ขำยส่งผ้ำพันแผล
ขำยส่งยำ
ขำยส่งยำแก้ท้องเฟ้อ
ขำยส่งยำฆ่ำเชือโรคสำหรับล้ำงวัตถุ
ขำยส่งยำที่เกี่ยวกับฮอร์โมน

การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์











ขำยส่งยำที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดอำกำร
ง่วงหลับ
ขำยส่งยำที่มีฤทธิ์ทำให้ปรำศจำก
เชือจุลินทรีย์
ขำยส่งยำที่มีฤทธิ์ป้องกันเชือจุลินทรีย์
ขำยส่งยำนอนหลับ
ขำยส่งยำปฏิชีวนะ
ขำยส่งยำแผนโบรำณ
ขำยส่งยำแผนปัจจุบัน
ขำยส่งยำระบำย
ขำยส่งยำรักษำโรคผิวหนัง
ขำยส่งยำรักษำสัตว์ (สัตว์เลียง)
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ขำยส่งเกลือหอมที่ใช้ในกำรอำบนำ
ขำยส่งเครื่องหอม
ขำยส่งโคโลญจ์
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ขำยส่งครีมและโลชั่นบำรุงผิว
ขำยส่งเครื่องสำอำง
ขำยส่งแชมพูสระผม
ขำยส่งนำมันที่ใช้ในกำรอำบนำ
ขำยส่งแป้งฝุ่น
ขำยส่งผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่ง
เส้นผม











ขำยส่งกรอบแว่นตำ
ขำยส่งกล้องถ่ำยภำพ
(ยกเว้น กล้องดิจิทัล)
ขำยส่งกล้องสองตำ
ขำยส่งคอนแทกเลนส์
ขำยส่งฟิล์มถ่ำยรูป
ขำยส่งเลนส์แว่นตำ











ขำยส่งวัสดุสินเปลืองทำงกำรแพทย์
เช่น เข็มฉีดยำ ถุงนำเกลือ ปรอทวัดไข้
ขำยส่งวิตำมิน
ขำยส่งเวชภัณฑ์
ขำยส่งเวชภัณฑ์ทำงชีววิทยำ
ขำยส่งสมุนไพร
ขำยส่งสมุนไพรรักษำโรค
ขำยส่งสำรเคมีทเี่ กี่ยวกับฮอร์โมน
ขำยส่งอำหำรเสริมสุขภำพ
ขำยส่งอุปกรณ์ปฐมพยำบำล
ขำยส่งอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
กำรผ่ำตัด เช่น คีม กรรไกร คิวเร็ต ฯลฯ

การขายส่งเครื่องหอม

ขำยส่งเทียนหอม
ขำยส่งธูปหอม
ขำยส่งนำมันหอมระเหย





ขำยส่งนำหอม
ขำยส่งบุหงำ
ขำยส่งหัวนำหอม

การขายส่งเครื่องส้าอางและเครื่องประทินโฉม
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ขำยส่งผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม
ขำยส่งยำดับกลิ่นตัว
ขำยส่งยำสระผม
ขำยส่งยำสีฟัน
ขำยส่งโลชั่นบำรุงผิว
ขำยส่งสบู่
ขำยส่งสบู่กำจัดฝ้ำ






ขำยส่งสบู่กำจัดสิว
ขำยส่งสิ่งปรุงแต่งที่ใช้โกนหนวด
ขำยส่งสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ดูแลควำมงำม
ขำยส่งสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ดูแลผิวพรรณ

การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์






ขำยส่งเลนส์สำยตำ
ขำยส่งแว่นตำ
ขำยส่งอุปกรณ์กล้องถ่ำยรูป
(ยกเว้น กล้องดิจิทัล)
ขำยส่งอุปกรณ์ตกแต่งฟิลม์
ขำยส่งอุปกรณ์ตกแต่งภำพถ่ำย






ขำยส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนกำร
แต่งสำเร็จภำพ
ขำยส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนกำร
ถ่ำยภำพ
ขำยส่งอุปกรณ์ที่เพิ่มทักษะในกำรถ่ำยรูป
ขำยส่งอุปกรณ์ในห้องมืดสำหรับล้ำงรูป
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ขำยส่งกำไลที่ทำจำกโลหะมีค่ำ
ขำยส่งกำไลเลียนแบบ (ปลอม)
ขำยส่งเข็มกลัด(เครื่องประดับ)
ขำยส่งเครื่องประดับ
ขำยส่งเครื่องประดับที่ทำจำกเงิน
ขำยส่งเครื่องประดับที่ทำจำกทอง
ขำยส่งเครื่องประดับที่ทำจำก
ทองคำขำว
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ขำยส่งกระเป๋ำเดินทำง
ขำยส่งกระเป๋ำถือ
ขำยส่งกระเป๋ำใส่เงิน
ขำยส่งกระเป๋ำหนังเทียม


























ขำยส่งเครื่องประดับที่ทำจำก
เพชรพลอย
ขำยส่งเครื่องประดับที่ทำจำกแพลทินัม
ขำยส่งเครื่องประดับที่ทำจำกโลหะ
ขำยส่งเครื่องประดับที่ทำจำกหินมีค่ำ
ขำยส่งเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
ขำยส่งนำฬิกำ
ขำยส่งนำฬิกำข้อมือ









ขำยส่งนำฬิกำแขวนหรือตังโต๊ะ
ขำยส่งพลอยที่ผำ่ นกำรเจียร/ตกแต่งแล้ว
ขำยส่งเพชรที่ผ่ำนกำรเจียร/ตกแต่งแล้ว
ขำยส่งมุกที่ผ่ำนกำรเจียร/ตกแต่งแล้ว
ขำยส่งหินเทียมทีผ่ ่ำนกำรเจียร/ตกแต่งแล้ว
ขำยส่งหินมีค่ำทีผ่ ่ำนกำรเจียร/ตกแต่งแล้ว
ขำยส่งอัญมณีที่ผ่ำนกำรเจียร/ตกแต่งแล้ว

การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้ส้าหรับการเดินทาง



ขำยส่งกระเป๋ำหิวสำหรับใส่เอกสำร
ขำยส่งของเล่นสำหรับสัตว์เลียงที่
ทำจำกหนัง
ขำยส่งสำยนำฬิกำหนัง





ขำยส่งเสือสัตว์เลียง
ขำยส่งอะไหล่เครื่องหนัง
ขำยส่งอุปกรณ์เครื่องเทียมลำก

การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

ขำยส่งช่องเก็บแผ่นดิสค์เพื่อใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งชันวำงหนังสือที่ใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งชุดรับแขก
ขำยส่งตู้หรือเคำเตอร์ในครัวชนิดติดตังถำวรหรือชนิดที่
เคลื่อนย้ำยได้
ขำยส่งเตียงสปริง
ขำยส่งโต๊ะเขียนหนังสือที่ใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งฟูก/ที่นอน
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การขายส่งนาฬิกา เครื่องประดับเพชรพลอย










ขำยส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสนำมหญ้ำ
ขำยส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในห้องนอน
ขำยส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในห้องรับประทำนอำหำร
ขำยส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้แล้ว
ขำยส่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ที่ใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเฟอร์นิเจอร์หวำยที่ใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขก

การขายส่งเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว

ขำยส่งกรรไกรชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งกระทะ
ขำยส่งของมีคมชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องแก้วชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องครัว
ขำยส่งเครื่องเคลือบชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องใช้ในครัวที่ทำจำกโลหะ (ยกเว้นที่ใช้ในทำง
พำณิชยกรรม)
ขำยส่งเครื่องใช้ในครัวเรือนที่เป็นเซรำมิก
ขำยส่งเครื่องใช้บนโต๊ะอำหำร
ขำยส่งเครื่องเซรำมิกที่ใช้บนโต๊ะอำหำร
ขำยส่งจำน ชำม ช้อน ส้อม (ยกเว้นที่ทำจำกกระดำษและ
พลำสติก)













ขำยส่งผลิตภัณฑ์เซรำมิกชนิดที่ใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งภำชนะแก้วสำหรับเก็บอำหำร
ขำยส่งภำชนะเครื่องแก้วชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งภำชนะเครื่องปั้นดินเผำ
ขำยส่งภำชนะเซรำมิกชนิดเนือละเอียด (ไชน่ำ)
ที่ใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งภำชนะอะลูมิเนียม
ขำยส่งมีดชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งหม้อ
ขำยส่งเหยือกกำแฟ
ขำยส่งอุปกรณ์และภำชนะที่ใช้ในห้องครัวที่ทำจำกโลหะ
ขำยส่งอุปกรณ์หรือภำชนะในครัวที่ใช้เก็บและเตรียม
อำหำร (ยกเว้น ที่ทำจำกพลำสติกและกระดำษ)
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การขายส่งของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ขำยส่งกรงนกเลียงในบ้ำน
ขำยส่งกรอบกระจก
ขำยส่งกรอบภำพ
ขำยส่งกระจกเงำ
ขำยส่งกระป๋องที่ใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งกลอง
ขำยส่งกล่องเก็บเพชร
ขำยส่งกล่องที่ใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งกล่องโฟม
ขำยส่งกล้องยำสูบ
ขำยส่งกิ่งหรือก้ำนประดิษฐ์
ขำยส่งกิ๊ปติดผม
ขำยส่งกิ๊ฟช็อป
ขำยส่งกีตำร์
ขำยส่งขลุ่ย
ขำยส่งของกิ๊ฟช็อป
ขำยส่งของชำร่วย
ขำยส่งของตกแต่งบ้ำน
ขำยส่งของตกแต่งบ้ำนที่ทำจำก
ทองเหลือง
ขำยส่งของตกแต่งบ้ำนที่ทำจำกเหล็ก
ขำยส่งของรำงวัลกำรแข่งขัน
ขำยส่งขีผึง
ขำยส่งไขและครั่ง
ขำยส่งครกหิน
ขำยส่งเครื่องชั่งนำหนักสำหรับใช้
ในครัวเรือน
ขำยส่งเครื่องดนตรีที่เป็นทองเหลือง
ขำยส่งเครื่องดนตรีประเภทเป่ำ
ขำยส่งเครื่องดนตรีประเภทสำย
ขำยส่งเครื่องประดับเส้นผม
ขำยส่งเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับ
สัตว์เลียง
ขำยส่งจำน ชำม ช้อน ส้อมที่ทำ
จำกกระดำษและพลำสติก
ขำยส่งจำนกระดำษและพลำสติก
ขำยส่งฉิ่ง
ขำยส่งช้อนที่ทำจำกกระดำษและ
พลำสติก
ขำยส่งฐำนถ้วยรำงวัล
ขำยส่งดอกไม้ประดิษฐ์
ขำยส่งดอกไม้ปลอม




































ขำยส่งดอกไม้เพลิง
ขำยส่งดอกไม้ไฟ
ขำยส่งต้นคริสต์มำสประดิษฐ์
ขำยส่งตรำประทับ
ขำยส่งตะกร้ำที่ใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งตะกร้ำไม้
ขำยส่งตะกร้ำหวำย
ขำยส่งถ้วยกระดำษ
ขำยส่งถ้วยที่ทำจำกกระดำษและ
พลำสติก
ขำยส่งถำดอำหำรที่ทำจำก
กระดำษและพลำสติก
ขำยส่งถ่ำนไฟฉำย
ขำยส่งถุงที่ทำจำกกระดำษและ
พลำสติกที่ใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งถุงพลำสติก
ขำยส่งเทียนไข
ขำยส่งนำยำขัดเงำ
ขำยส่งนำยำซักแห้ง
ขำยส่งนำยำทำควำมสะอำด
ขำยส่งนำยำปรับผ้ำนุม่
ขำยส่งนำยำล้ำงจำน
ขำยส่งบัตรเติมเงิน
ขำยส่งใบมีดโกน
ขำยส่งใบเรือและเต็นท์ที่ไม่ใช่
สำหรับตังแคมป์
ขำยส่งประทัด
ขำยส่งปี่
ขำยส่งเปียโน
ขำยส่งแปรงผม
ขำยส่งแปรงสีฟัน (ยกเว้นแปรงสีฟัน
ไฟฟ้ำ)
ขำยส่งผงซักฟอก
ขำยส่งผลิตภัณฑ์กระดำษที่ใช้ใน
ครัวเรือน
ขำยส่งผลิตภัณฑ์จักสำนที่ใช้ใน
ครัวเรือน
ขำยส่งพลุสี
ขำยส่งพวงมำลัย
ขำยส่งไพ่
ขำยส่งฟองนำชนิดใช้ในครัวเรือน









































ขำยส่งภำชนะกระดำษที่ใช้บรรจุ
อำหำร
ขำยส่งภำชนะพลำสติกที่ใช้ใน
ครัวเรือน
ขำยส่งภำพถ่ำย
ขำยส่งมีดโกนและใบมีดโกน
ขำยส่งมีดที่ทำจำกพลำสติก
ขำยส่งไม้กวำด
ขำยส่งไม้ขดี ไฟ
ขำยส่งไม้แขวนเสือผ้ำ
ขำยส่งไม้ถูพืน
ขำยส่งไม้เสียบลูกชิน
ขำยส่งระนำด
ขำยส่งรำวตำกผ้ำ
ขำยส่งรูปแกะสลัก
ขำยส่งรูปปั้น
ขำยส่งรูปภำพและกรอบรูป
ขำยส่งรูปสลัก
ขำยส่งลวดเย็บหนังสือ
ขำยส่งวิกผม
ขำยส่งไวโอลิน
ขำยส่งส้อมที่ทำจำกพลำสติก
ขำยส่งสำรฟอกขำว
ขำยส่งสิ่งที่ใช้ขัดเงำ
ขำยส่งสิ่งประดับตกแต่งผนัง
ขำยส่งเสื่อกก
ขำยส่งเสื่อนำมัน
ขำยส่งเสื่อพลำสติก
ขำยส่งหน้ำกำกป้องกันหน้ำและตำ
ขำยส่งหมวกกันน็อค
ขำยส่งหวี
ขำยส่งหัวแก๊ส
ขำยส่งเหยื่อปลอม
ขำยส่งเหยื่อล่อปลำ
ขำยส่งอัลบัมรูป
ขำยส่งอุปกรณ์เด็กอ่อน
ขำยส่งอุปกรณ์ทำควำมสะอำดพรม
ขำยส่งอุปกรณ์ที่ใช้ทำควำมสะอำดพืน
ขำยส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรซักแห้ง
ขำยส่งอุปกรณ์ม้วนผม
ขำยส่งอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ในกำรล่ำสัตว์
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การขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์

ขำยส่งเครื่องคอมพิวเตอร์
ขำยส่งเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้ในกระบวนกำรป้อนข้อมูลและ
วิเครำะห์ข้อมูล
ขำยส่งเครื่องสแกนเนอร์
ขำยส่งเครื่องอ่ำนบำร์โคด
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ขำยส่งโมเด็มชนิดใช้ในคอมพิวเตอร์
ขำยส่งอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
ขำยส่งอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
ขำยส่งฮำร์ดดิส







ขำยส่งวงจรพิมพ์
ขำยส่งวงจรรวมและไมโครชิพ
ขำยส่งหลอดอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น หลอดที่ใช้ในกำรรับภำพ
กำรถ่ำยทอดสัญญำณ)
ขำยส่งอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
ขำยส่งอุปกรณ์สำรกึ่งตัวนำ

การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคม

ขำยส่งกล้องถ่ำยโทรทัศน์
ขำยส่งเครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลก GPS
ขำยส่งเครื่องตอบรับโทรศัพท์
ขำยส่งเครื่องโทรสำร
ขำยส่งเครื่องรับวิทยุ
ขำยส่งเครื่องส่งโทรเลข
ขำยส่งเครื่องส่งวิทยุ
ขำยส่งเครื่องอุปกรณ์ตดิ ต่อสื่อสำรทำงวิทยุ
ขำยส่งเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรภำยใน
ขำยส่งเครื่องอุปกรณ์สื่อสำร(ยกเว้น อุปกรณ์สื่อสำรในครัวเรื อน)
ขำยส่งชินส่วนและส่วนประกอบของวิทยุ
ขำยส่งตู้สำขำโทรศัพท์
ขำยส่งโทรศัพท์เซลลูลำร์
ขำยส่งโทรศัพท์มือถือ
ขำยส่งเพจเจอร์/วิทยุติดตำมตัว
ขำยส่งโมเด็มที่เป็นเครื่องอุปกรณ์นำสัญญำณ
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การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ขำยส่งชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ขำยส่งทรำนซิสเตอร์
ขำยส่งเทป ดิสเก็ต ซีดี ดีวีดี ทีย่ ังไม่ได้บันทึกข้อมูล
ขำยส่งแผงวงจรไฟฟ้ำโซลำเซลล์
ขำยส่งแผ่นบันทึกข้อมูลที่ยังไม่ได้บันทึก
ขำยส่งฟิวส์
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ขำยส่งเครื่องอ่ำนสมำร์ทกำร์ด
ขำยส่งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
ขำยส่งเทอร์มินอลคอมพิวเตอร์
ขำยส่งโปรเจคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร์
ขำยส่งพรินเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์


















ขำยส่งระบบโทรศัพท์ที่ใช้ในทำงธุรกิจ
ขำยส่งวิทยุสื่อสำร
ขำยส่งเสำอำกำศรับ/ส่งสัญญำณ
ขำยส่งอุปกรณ์กำรติดต่อสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์
ขำยส่งอุปกรณ์เครื่องตอบรับทำงโทรศัพท์
ขำยส่งอุปกรณ์เครื่องเรดำร์
ขำยส่งอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญำณทำงไกล
ขำยส่งอุปกรณ์โทรศัพท์
ขำยส่งอุปกรณ์แพร่ภำพกระจำยเสียงทำงวิทยุและโทรทัศน์
ขำยส่งอุปกรณ์สื่อสำรทำงวิทยุสำหรับนักสมัครเล่น
ขำยส่งอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในกำรเดินเรือ
ขำยส่งอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ที่ให้กระแสไฟฟ้ำผ่ำนทำงเดียว
ขำยส่งอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ประเภทคอนโทรลเลอร์ โมเด็ม
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ร้ำนขำยส่งจำนดำวเทียม

การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ทางการเกษตร

ขำยส่งเครื่องเกลี่ยหญ้ำแห้ง
ขำยส่งเครื่องเกี่ยวข้ำว
ขำยส่งเครื่องขุด เครื่องครำด เครือ่ งหว่ำนเมล็ด
ชนิดใช้งำนในฟำร์มและสวน






ขำยส่งเครื่องขุดร่องชนิดใช้งำนในฟำร์ม
ขำยส่งเครื่องจักร ชินส่วน และอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับป่ำไม้
ขำยส่งเครื่องจักรกลกำรเกษตร
ขำยส่งเครื่องจักรที่ใช้ในกำรเตรียมดินทำงกำรเกษตร
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ขำยส่งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรทำสวน
ทำฟำร์ม
ขำยส่งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเตรียม
กำรเพำะปลูก (เช่น กำรทำควำมสะอำด กำรทำให้แห้ง
กำรปรับสภำพ)
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเก็บเกี่ยว
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเลียงสัตว์ปีก
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในฟำร์มรีดนม
ขำยส่งเครื่องดำนำ
ขำยส่งเครื่องตัดหญ้ำจำนหมุน
ขำยส่งเครื่องตัดหญ้ำแบบปัตตำเลีย่ น
ขำยส่งเครื่องทำปุ๋ย
ขำยส่งเครื่องทำฟำง
ขำยส่งเครื่องนวดข้ำว
ขำยส่งเครื่องพ่นยำปรำบศัตรูพืช
ขำยส่งเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรทำป่ำไม้
ขำยส่งเครื่องมือด้ำนกำรเกษตร
ขำยส่งเครื่องโม่และเครื่องบดสำหรับใช้ในฟำร์ม
ขำยส่งเครื่องสีข้ำว
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ขำยส่งเครื่องหยอดข้ำวแห้ง
ขำยส่งเครื่องหยอดปุ๋ย
ขำยส่งเครื่องอบเมล็ดพืช
ขำยส่งเครื่องอบลดควำมชืนข้ำวเปลือก
ขำยส่งเครื่องอัดฟำงและอุปกรณ์
ขำยส่งเครื่องอัดหญ้ำ
ขำยส่งจอบหมุนติดรถไถเดินตำม
ขำยส่งถำดโยนกล้ำ
ขำยส่งมีดตัดหญ้ำและเครื่องกวำดใบไม้แห้งตำมฟำร์ม
ขำยส่งรถไถในงำนฟำร์มและสวน
ขำยส่งรถแทรกเตอร์คโู บต้ำ
ขำยส่งรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในกำรทำสวน ทำฟำร์ม หรือ
กำรป่ำไม้ ทังของใหม่หรือใช้แล้ว
ขำยส่งรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงำนด้ำนกำรเกษตร
ขำยส่งรถฟำร์มแทรกเตอร์
ขำยส่งรถอีแต๋น
ขำยส่งและให้บริกำรอุปกรณ์ที่ใช้ในฟำร์ม
ขำยส่งอะไหล่รถไถนำ
ขำยส่งอุปกรณ์เลียงผึง

การขายส่งอุปกรณ์การขนส่ง (ยกเว้น ยานยนต์ จักรยานยนต์ และรถจักรยาน)

ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และส่วนประกอบสำหรับ
เครื่องบิน
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และส่วนประกอบสำหรับเรือ
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และส่วนประกอบสำหรับ
หัวรถจักรรถไฟ
ขำยส่งเครื่องจักรผลิตยำงล้อรถ
ขำยส่งเครื่องบินและอะไหล่
ขำยส่งเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้กับอุปกรณ์ขนส่ง (ยกเว้น
อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์)
ขำยส่งเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้ำและเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องบิน
ขำยส่งเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับเรือ
ขำยส่งเครื่องยนต์ติดท้ำยลำเรือ
ขำยส่งเครื่องยนต์เรือ
ขำยส่งเครื่องยนต์และกังหันเรือ
ขำยส่งเครื่องยนต์อำกำศยำน















ขำยส่งเครื่องอุปกรณ์กำรขนส่ง (ยกเว้น ยำนยนต์
จักรยำนยนต์ และรถจักรยำน)
ขำยส่งชินส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์หัวจักรรถไฟ
ขำยส่งรถที่วิ่งบนรำง
ขำยส่งเรือกลไฟ
ขำยส่งเรือขุดและเครื่องขุดลอกทำง
ขำยส่งเรือจับปลำ
ขำยส่งเรือท่องเที่ยว
ขำยส่งเรือพำย
ขำยส่งเรือยอชต์
ขำยส่งหัวรถจักร
ขำยส่งอุปกรณ์กำรขนส่ง (ยกเว้น ยำนยนต์ จักรยำนยนต์
และรถจักรยำน)
ขำยส่งอุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ประดิษฐ์ขึน
เพื่อใช้ในกำรเดินเรือ
ขำยอุปกรณ์ประมง (เน้นเครื่องเรือ)
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การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร่ และงานก่อสร้าง

ขำยส่งเครื่องกว้ำน
ขำยส่งเครื่องขุดร่อง (ยกเว้นชนิดใช้ในงำนฟำร์ม)
ขำยส่งเครื่องเขย่ำและเครื่องบดสำหรับงำนเหมืองแร่
ขำยส่งเครื่องคว้ำนรู
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
กำรก่อสร้ำงและบำรุงรักษำถนน
ขำยส่งเครื่องจักรตกแต่งสินแร่
ขำยส่งเครื่องจักรระบำยนำ
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับบ่อนำมัน
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ขดุ เจำะอุโมงค์
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เจำะหิน
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชักรอก
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ถลุงแร่
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำเหมืองพลอย
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำเหมืองแร่
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ระเบิดหิน
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์สร้ำงถนน
ขำยส่งเครื่องเจำะ
ขำยส่งเครื่องเจำะบ่อนำ
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ขำยส่งเครื่องเจำะรู
ขำยส่งเครื่องตอกเสำเข็มและเครือ่ งถอนเสำเข็ม
ขำยส่งเครื่องบดถนนและเครื่องอัดในกำรก่อสร้ำงถนน
ขำยส่งเครื่องบอกสัญญำณแบบเพำว์เวอร์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ขำยส่งเครื่องปรำบดินให้รำบ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ขำยส่งเครื่องผสมคอนกรีต
ขำยส่งเครื่องผสมและปูลำดแอสฟัลต์
ขำยส่งเครื่องแยกชันสำหรับงำนเหมืองแร่
ขำยส่งเครื่องแยกแร่ให้บริสุทธิ์
ขำยส่งเครื่องลำดถนน
ขำยส่งเครื่องอุปกรณ์กำรวำงรำงรถไฟ
ขำยส่งปั้นจั่นสำหรับยกของหนักในกำรก่อสร้ำง
ขำยส่งปั้นจั่นสำหรับยกของหนักในอุตสำหกรรม
ขำยส่งรถแทรกเตอร์ตีนตะขำบ
ขำยส่งรถแทรกเตอร์ตีนตะขำบและแทรกเตอร์ที่ใช้ใน
กำรก่อสร้ำงหรือกำรทำเหมืองแร่
ขำยส่งรถปั๊มคอนกรีต
ร้ำนขำยปลีก/ส่งรถตักดิน

การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม

ขำยส่งเครื่องกรองนำที่ใช้ไฟฟ้ำชนิดใช้ในทำง
อุตสำหกรรม
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ผลิตเครื่องดืม่ และอำหำร
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ผลิตซีเมนต์
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ผลิตนำแข็ง
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์นม
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในกำร
ผลิตและซ่อมรองเท้ำ
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรง
กลั่นนำมัน
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
โรงงำนทำพลอย
















ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
โรงเลื่อย
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
อุตสำหกรรมกระดำษ
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
อุตสำหกรรมเคมี
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
อุตสำหกรรมพลำสติก
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
อุตสำหกรรมยำง
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
อุตสำหกรรมสิ่งทอ
ขำยส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับ
งำนโลหะ
ขำยส่งเครื่องจักรงำนไม้
ขำยส่งเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสำหกรรมกำรพิมพ์บนแผ่นหิน
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์กลัน่ นำมัน
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรกรองในทำงอุตสำหกรรม
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรพิมพ์
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรสกัดโลหะ
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรหล่อ
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ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์บด ชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์บัดกรี ชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับบรรจุหีบห่อ
ขำยส่งเครื่องจักรสำหรับบดวัตถุ ชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ขำยส่งเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ
ขำยส่งเครื่องเชื่อมโลหะวงแหวนอัดลูกสูบ
ขำยส่งเครื่องแช่แข็งเพื่อใช้ในอุตสำหกรรม
ขำยส่งเครื่องทำนำแข็ง
ขำยส่งเครื่องทุ่นแรง
ขำยส่งเครื่องบรรจุของ ชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ขำยส่งเครื่องบรรจุนำอัดลม ชนิดมีหัวก๊อกเปิดปิด
ขำยส่งเครื่องบำบัดนำเสีย
ขำยส่งเครื่องปั๊มกระดุม
ขำยส่งเครื่องมือเครื่องใช้ของช่ำงตัดผ้ำ
ขำยส่งเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรทำขนมปัง
ขำยส่งเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ของช่ำงทำเบำะ
ขำยส่งเครื่องมือที่ใช้ในอุตสำหกรรมเคมี
ขำยส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมในทำงอุตสำหกรรม
ขำยส่งเครื่องยนต์และชินส่วนเครื่องยนต์ดีเซลในอุตสำหกรรม
ขำยส่งเครื่องแยกครีม
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ขำยส่งเครื่องอุปกรณ์ทำขนมปัง
ขำยส่งจักรเย็บผ้ำไฟฟ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน
ขำยส่งจักรเย็บผ้ำอุตสำหกรรม
ขำยส่งตู้แช่เย็นที่ใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ขำยส่งตู้โชว์ที่ทำควำมเย็นได้ที่ใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ขำยส่งตู้เย็นสำหรับแช่เครื่องดืม่ ที่ใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ขำยส่งตู้ไอศกรีมที่ใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ขำยส่งเตำเผำในทำงอุตสำหกรรม
ขำยส่งเตำหลอมในทำงอุตสำหกรรม
ขำยส่งเตำอบ ชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ขำยส่งพัดลมที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ขำยส่งรถแทรกเตอร์ในทำงอุตสำหกรรม
ขำยส่งอุปกรณ์เจียระไนพลอย
ขำยส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตบิทูมินสั
ขำยส่งอุปกรณ์พ่นสีสเปรย์ที่ใช้ในงำนอุตสำหกรรม
ขำยส่งอุปกรณ์ระบำยควำมร้อนในอุตสำหกรรม
ขำยส่งอุปกรณ์สระว่ำยนำ
ขำยอุปกรณ์ทำทอง
ร้ำนขำยเครื่องมือจิวเวลรี่

การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในส้านักงาน

ขำยและติดตังเครื่องรูดบัตร
ขำยส่งกระดูกงู
ขำยส่งเครื่องคำนวณ
ขำยส่งเครื่องจักรเรียงจดหมำย
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงำน
ขำยส่งเครื่องจักรสำนักงำน
ขำยส่งเครื่องจ่ำหน้ำซอง
ขำยส่งเครื่องใช้สำนักงำน
ขำยส่งเครื่องถ่ำยเอกสำร
ขำยส่งเครื่องทำบัญชี
ขำยส่งเครื่องทำสำเนำ
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ขำยส่งเครื่องบวกเลข
ขำยส่งเครื่องบันทึกกำรรับเงิน
ขำยส่งเครื่องพิมพ์ดดี
ขำยส่งเครื่องสแกนนิวมือ
ขำยส่งเครื่องอัดสำเนำ
ขำยส่งเครื่องอุปกรณ์พิมพ์เขียว
ขำยส่งเครื่องอุปกรณ์พิมพ์ไข
ขำยส่งฉำกกัน
ขำยส่งตลับหมึก
ขำยส่งตู้หรืออุปกรณ์ติดตัง
สำหรับจัดแสดงสินค้ำ








ขำยส่งโปรเจคเตอร์สำหรับใช้ใน
สำนักงำน (ยกเว้นที่เชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์)
ขำยส่งเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
ติดตังในสำนักงำน
ขำยส่งเฟอร์นิเจอร์สำนักงำน
ขำยส่งอุปกรณ์มินิมำร์ท เช่น
ชันวำงของ โต๊ะ เป็นต้น
ขำยส่งอุปกรณ์ร้ำนค้ำ

การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ขำยเครื่องเติมเงินหยอดเหรียญ
ขำยตู้คอนเทนเนอร์
ขำยถังดับเพลิง
ขำยปลีกอุปกรณ์ซ่อมรถยนต์
ขำยมิเตอร์แท็กซี่
ขำยรถฟอล์คลิฟต์
ขำยระบบควบคุมแขนกันรถยนต์







ขำยและติดตังลิฟต์
ขำยส่งกรงนกเลียงในฟำร์ม
ขำยส่งกระสุน (ยกเว้นชนิดใช้ใน
กำรกีฬำ)
ขำยส่งกล้องถ่ำยภำพยนตร์
ขำยส่งเครื่องกระตุ้นด้วยไฟฟ้ำ






ขำยส่งเครื่องกลับกระแสไฟฟ้ำ
(ที่เป็นกระแสไฟฟ้ำสลับ)
ขำยส่งเครื่องจักรที่ใช้ในกำรซัก
แห้งเสือผ้ำเพื่อใช้ในกำรบริกำร
ขำยส่งเครื่องจักรที่ใช้ในร้ำนค้ำ
ขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

273































ขำยส่งเครื่องฉำยภำพสไลด์
ขำยส่งเครื่องฉำยรังสี พร้อมอุปกรณ์
ทำควำมร้อน
ขำยส่งเครื่องชั่ง
ขำยส่งเครื่องชั่งนำหนักสำหรับใช้ใน
ห้องทดลอง
ขำยส่งเครื่องใช้ในครัวที่ใช้ในทำง
พำณิชยกรรม
ขำยส่งเครื่องซักผ้ำและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรซักผ้ำ ชนิดใช้ในทำงพำณิชยกรรม
ขำยส่งเครื่องดับเพลิง
ขำยส่งเครื่องดูดแสง
ขำยส่งเครื่องตรวจหำควัน
ขำยส่งเครื่องตังเวลำ
ขำยส่งเครื่องตัดวงจรไฟฟ้ำ
ขำยส่งเครื่องต้ำนทำนกระแสไฟฟ้ำ
ขำยส่งเครื่องปรับอำกำศชนิดใช้ใน
งำนอุตสำหกรรม
ขำยส่งเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้ำรั่ว
ขำยส่งเครื่องปั๊มนำทำงด้ำน
อุตสำหกรรม
ขำยส่งเครื่องมือของช่ำงเครื่องยนต์
ขำยส่งเครื่องมือเครื่องใช้ในโรง
ภำพยนตร์
ขำยส่งเครื่องมือเครื่องใช้แพทย์
ขำยส่งเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
สำหรับร้ำนตัดผม
ขำยส่งเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
สำหรับร้ำนเสริมสวย
ขำยส่งเครื่องมือที่ใช้ในกำรวัด
ขำยส่งเครื่องมือในกำรวินจิ ฉัยและ
เครื่องมือวัดสี
ขำยส่งเครื่องมือและอุปกรณ์
เกี่ยวกับห้องปฏิบัติกำร
ขำยส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ดำ้ น
วิทยำศำสตร์
ขำยส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
ในกำรทดสอบ
ขำยส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
ขำยส่งเครื่องมือและอุปกรณ์
สำหรับผู้ป่วย
ขำยส่งเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้ำ
ขำยส่งเครื่องมือวัดควำมเที่ยงตรง
ของช่ำงเครื่อง
ขำยส่งเครื่องมือวัดควำมระดับ
ควำมเข้มข้นของแสง










































ขำยส่งเครื่องมือวัดค่ำกระแสไฟฟ้ำ

ขำยส่งเครื่องมือวิเครำะห์

ขำยส่งเครื่องวัดควำมกดอำกำศ

ขำยส่งเครื่องวัดจำนวนวัตต์
ขำยส่งเครื่องสูบนำ

ขำยส่งเครื่องอุปกรณ์กำรพิมพ์

ขำยส่งเครื่องอุปกรณ์กำเนิด
กระแสไฟฟ้ำ

ขำยส่งเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับทดสอบ
เครื่องยนต์

ขำยส่งเครื่องอุปกรณ์สำหรับโรงภำพยนตร์
ขำยส่งเครื่องอุปกรณ์สำหรับสตูดิโอ

ภำพยนตร์

ขำยส่งเครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์ 
ขำยส่งเซฟทีคัท
ขำยส่งโซ่ลำเลียง

ขำยส่งตลับลูกปืน

ขำยส่งตู้หยอดเหรียญ

ขำยส่งเตียงนอนสำหรับใช้ในโรงพยำบำล 
ขำยส่งถุงมือยำงที่ใช้ในอุตสำหกรรม
ขำยส่งท่อไฮดรอลิก

ขำยส่งน็อต สกรู

ขำยส่งปัม๊ นำ

ขำยส่งปัม๊ ลม

ขำยส่งปืนกล

ขำยส่งแผงควบคุมกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
ขำยส่งแผงหรือแท่นควบคุมไฟฟ้ำ
(หน้ำปัด)

ขำยส่งฟิลเตอร์เครื่องปรับอำกำศ

ขำยส่งมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ขำยส่งมอเตอร์ไฟฟ้ำที่ใช้เป็นตัวควบคุม 
ขำยส่งมิเตอร์วัดปริมำณกระแสไฟฟ้ำ

ขำยส่งแม่พิมพ์ที่ใช้ในงำนอุตสำหกรรม
ขำยส่งระบบเสียงสัญญำณเตือนภัย

ขำยส่งลวดและสำยเคเบิลหุ้มฉนวน
ขำยส่งลวดหุ้มฉนวน

ขำยส่งล้อรถเข็น
ขำยส่งลิฟต์

ขำยส่งลิฟต์สำหรับบรรทุกของ
ขำยส่งและติดตังกล่องนิรภัยสำหรับ
รับฝำกของ

ขำยส่งวำล์วและเครื่องมือติดตังสำหรับ 
ป้องกันแก๊ส

ขำยส่งสวิตช์บอร์ด
ขำยส่งสวิตช์ไฟฟ้ำที่ปิดเปิดได้เองโดยมี 
กำหนดเวลำ
ขำยส่งสำยเคเบิลใต้ดิน

ขำยส่งสำยเคเบิลโทรเลข
ขำยส่งสำยเคเบิลโทรศัพท์
ขำยส่งสำยเคเบิลแบบมีลวดเป็น
แกนกลำง
ขำยส่งสำยเคเบิลหุ้มฉนวน
ขำยส่งสำยไฟฟ้ำที่ใช้เดินกระแสไฟฟ้ำ
จำกโรงไฟฟ้ำ
ขำยส่งสำยไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ที่เกี่ยวข้อง
ขำยส่งหม้อแบตเตอรีเ่ ก็บไฟฟ้ำสำหรับ
ใช้ในงำนอุตสำหกรรม
ขำยส่งหม้อแปลงไฟฟ้ำ
ขำยส่งอะไหล่แอร์
ขำยส่งอำวุธปืนและกระสุน
(ยกเว้นชนิดที่ใช้ในกำรกีฬำ)
ขำยส่งอุปกรณ์เครื่องเสียงกลำงแจ้ง
ขำยส่งอุปกรณ์จ่ำยไฟฟ้ำ
ขำยส่งอุปกรณ์ฉำยภำพเคลื่อนไหว
ขำยส่งอุปกรณ์ฉำยภำพในโรง
ภำพยนตร์
ขำยส่งอุปกรณ์ฉำยภำพสไลด์
ขำยส่งอุปกรณ์โซน่ำ
ขำยส่งอุปกรณ์ดับเพลิง
ขำยส่งอุปกรณ์ตรวจหำควัน
ขำยส่งอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ (ยกเว้น
วัสดุสินเปลือง) เช่น เครื่องช่วยหำยใจ
เครื่องวัดควำมดัน ฯลฯ
ขำยส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสัก (Tattoo)
ขำยส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยำบำล
(ยกเว้นวัสดุสินเปลือง)
ขำยส่งอุปกรณ์บำบัดโรค
ขำยส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำควบคุมกำร
กระจำยแสง
ขำยส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้ในกำร
ทดสอบและกำรวัด
ขำยส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้ในกำร
ให้สัญญำณ
ขำยส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้เป็นระบบ
เสียงสัญญำณเตือนภัย (ยกเว้น
เครื่องตรวจหำควันในครัวเรือน)
ขำยส่งอุปกรณ์ระบบเสียงประกำศ
ขำยส่งอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัย
ขำยส่งอุปกรณ์และเครื่องมือ
ควบคุมมลภำวะทำงอำกำศ
ขำยส่งอุปกรณ์และเครื่องมือด้ำน
ศัลยกรรม เช่น โคมไฟผ่ำตัด
เครื่องดูดเลือด ฯลฯ
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ขำยส่งอุปกรณ์สัญญำณกันขโมย
ขำยส่งอุปกรณ์แสงเลเซอร์
ขำยส่งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำร
ทำงกำรแพทย์





ขำยส่งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำร
ทำงทันตกรรม
ขำยส่งอุปกรณ์ไฮดรอลิก
นำเข้ำ-ส่งออกถังก๊ำซ CNG/NGV

46611



ขำยส่งกำกถ่ำนหิน
ขำยส่งถ่ำนโค้ก








ขำยส่งนำมัน (ตั๋วนำมัน)
ขำยส่งนำมันก๊ำด
ขำยส่งนำมันเชือเพลิง







ขำยส่งก๊ำซบิวเทน



46614




ขำยส่งไขพำรำฟิน
ขำยส่งจำระบี
ขำยส่งนำมันเครื่อง

















ขำยส่งนำมันปิโตรเลียมเหลว
ขำยส่งผลิตภัณฑ์นำมันดิบจำก
กำรกลั่นถ่ำนหินในขันต้น



ขำยส่งก๊ำซหุงต้ม

การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ

ขำยส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม




46621

ขำยส่งฟืนหรือไม้ที่ใช้เป็นเชือเพลิง



การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

ขำยส่งนำมันเชือเพลิงดีเซล
ขำยส่งนำมันเบนซิน
ขำยส่งนำมันปิโตรเลียมดิบ

46613





การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง

ขำยส่งถ่ำนไม้
ขำยส่งถ่ำนหิน

46612



ร้ำนขำยส่งกล้องวงจรปิด
ร้ำนขำยส่งอุปกรณ์ให้สัญญำณจรำจร
ร้ำนขำยอุปกรณ์สปำ
ร้ำนขำยอุปกรณ์เสริมสวย



ขำยส่งนำมันเตำ
ขำยส่งนำมันหล่อลื่น
ขำยส่งปิโตรเลียมเยลลี





ขำยส่งผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จำกโรงกลั่นนำมัน
ขำยส่งผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
ขำยส่งยำงมะตอย

การขายส่งสินแร่เหล็กและโลหะทีไ่ ม่ใช่เหล็ก

ขำยส่งคำร์บอน ในลักษณะขันต้น
ขำยส่งดีบุกและดีบุกเจือ ในลักษณะขันต้น
ขำยส่งทองแดงและทองแดงเจือในลักษณะขันต้น
ขำยส่งนิกเกิลและนิกเกิลเจือ ในลักษณะขันต้น
ขำยส่งเพชรที่ยังไม่ได้แปรรูป
ขำยส่งโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ในลักษณะขันต้น
ขำยส่งโลหะมีคำ่ และโลหะเจือ ในลักษณะขันต้น
ขำยส่งสังกะสีและสังกะสีเจือ ในลักษณะขันต้น
ขำยส่งสินแร่เงิน
ขำยส่งสินแร่ดีบุก
ขำยส่งสินแร่ตะกั่ว
ขำยส่งสินแร่ทองคำ













ขำยส่งสินแร่ทองแดง
ขำยส่งสินแร่ปรอท
ขำยส่งสินแร่และหัวแร่เหล็ก
ขำยส่งสินแร่โลหะ
ขำยส่งสินแร่โลหะผสมเหล็ก
ขำยส่งสินแร่สังกะสี
ขำยส่งสินแร่เหล็ก
ขำยส่งเหล็กกล้ำเจือ ในลักษณะขันต้น
ขำยส่งเหล็กกล้ำไม่เป็นสนิมในลักษณะขันต้น
ขำยส่งเหล็กและเหล็กกล้ำในลักษณะขันต้น
ขำยส่งอะลูมิเนียมและอะลูมเิ นียมเจือในลักษณะขันต้น
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ขำยส่งตะแกรงเหล็ก
ขำยส่งทองแท่ง
ขำยส่งท่อนทองแดง
ขำยส่งท่อโลหะ
ขำยส่งท่อเหล็ก
ขำยส่งท่อเหล็กหล่อ
ขำยส่งท่ออะลูมเิ นียม
ขำยส่งแท่งโลหะและโลหะที่มิใช่เหล็ก
ขำยส่งแท่งเหล็กกล้ำ
ขำยส่งแท่งเหล็กเสริมคอนกรีต
ขำยส่งแท่งอะลูมิเนียม
ขำยส่งผลิตภัณฑ์ขันพืนฐำนที่ทำจำก
ดีบุกและสังกะสี
ขำยส่งผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กกล้ำ
ขำยส่งผลิตภัณฑ์โลหะ
ขำยส่งผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ำกึ่งสำเร็จรูป
ขำยส่งผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ำแผ่นเรียบ
ขำยส่งผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ำไม่เป็นสนิม
ขำยส่งผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป

46631





































ขำยปลีกไม้เก่ำ
ขำยส่งกรอบประตูและหน้ำต่ำง
ที่ทำจำกไม้
ขำยส่งกระดำนไม้ไฟเบอร์
ขำยส่งกระเบืองไม้
ขำยส่งกลอนไม้
ขำยส่งขันบันไดไม้

ขำยส่งผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเรียบ
ขำยส่งผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ำ
ขำยส่งแผ่นดีบุก
ขำยส่งแผ่นทองแดง
ขำยส่งแผ่นโลหะและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
ขำยส่งแผ่นเหล็กและเหล็กกล้ำ
ขำยส่งแม่เหล็ก
ขำยส่งรำงรถไฟและอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ
ขำยส่งลวดเคเบิลที่ไม่ได้หุ้มฉนวน
ขำยส่งลวดตำข่ำย
ขำยส่งลวดทีไ่ ม่ได้หุ้มฉนวน
ขำยส่งลวดหนำมหรือลวดเกลียว
ขำยส่งลวดเหล็ก
ขำยส่งลวดเหล็กกล้ำ
ขำยส่งสำยเคเบิลที่ไม่ได้หุ้มฉนวน
ขำยส่งเสำโลหะ (เหล็กและเหล็กกล้ำ)
ขำยส่งหัวก๊อกดับเพลิง
ขำยส่งเหล็กเข็มพืด
ขำยส่งเหล็กโครงสร้ำง



















ขำยส่งเหล็กโครงสร้ำงรูปตัวเอช
ขำยส่งเหล็กโครงสร้ำงรูปตัวไอ
ขำยส่งเหล็กโครงสร้ำงรูปรำงนำ
ขำยส่งเหล็กฉำก
ขำยส่งเหล็กใช้ทำสปริง
ขำยส่งเหล็กถลุง
ขำยส่งเหล็กแท่งแบน
ขำยส่งเหล็กแท่งเล็ก
ขำยส่งเหล็กแท่งใหญ่
ขำยส่งเหล็กแผ่นชุบดีบุก
ขำยส่งเหล็กแผ่นชุบสังกะสี
ขำยส่งเหล็กและเหล็กกล้ำกึ่งสำเร็จรูป
ขำยส่งเหล็กและเหล็กกล้ำใช้ใน
งำนก่อสร้ำง
ขำยส่งเหล็กเส้น
ขำยส่งเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
ขำยส่งเหล็กหล่อ
ขำยส่งเหล็กหลอม

การขายส่งอิฐ หิน ปูน ทราย และผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ขำยใบจำกที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ขำยส่งกระเบืองมุงหลังคำ
ขำยส่งซีเมนต์
ขำยส่งดินเผำสีแดง
ขำยส่งทรำย
ขำยส่งท่อคอนกรีต
ขำยส่งท่อระบำยนำเสียที่ทำจำกซีเมนต์
ขำยส่งบล็อกคอนกรีต
ขำยส่งปูนขำวและซีเมนต์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ขำยส่งปูนฉำบผนัง

46632


การขายส่งเหล็ก เหล็กกล้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน












ขำยส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ขำยส่งแผ่นยิปซัม
ขำยส่งพืนคอนกรีตสำเร็จ
ขำยส่งเสำเข็มคอนกรีต
ขำยส่งหินบด
ขำยส่งหินปูนที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ขำยส่งหินลูกรัง
ขำยส่งอิฐ หิน ปูน ทรำย
ขำยส่งอิฐบล็อก
ขำยส่งอิฐมอญ

การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น







ขำยส่งคำนไม้
ขำยส่งจันทัน
ขำยส่งชินไม้ปูพืน
ขำยส่งซุ้มไม้
ขำยส่งท่อนซุง
ขำยส่งประตูและหน้ำต่ำงที่ทำจำกไม้








ขำยส่งผลิตภัณฑ์งำนไม้สำเร็จรูป
ที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง
ขำยส่งผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ทำพืน
ขำยส่งแผ่นไม้ที่ใช้มุงหลังคำ
ขำยส่งพำร์ติคลั บอร์ด
ขำยส่งพืนไม้สำเร็จรูป (ลำมิเนต)
ขำยส่งมู่ลไี่ ม้
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ขำยส่งไม้กระดำน
ขำยส่งไม้เก่ำ
ขำยส่งไม้คิว
ขำยส่งไม้ท่อน
ขำยส่งไม้ปำร์เก้ต์
ขำยส่งไม้แปรรูป
ขำยส่งไม้ไผ่
ขำยส่งไม้ยำงพำรำ
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ขำยส่งเชลแล็ก
ขำยส่งทินเนอร์ผสมสี
ขำยส่งนำมันเคลือบเงำ
ขำยส่งนำมันชักเงำ




























ขำยส่งเศษไม้
ขำยส่งเสำไม้ที่ใช้สำหรับทำรัว
ขำยส่งเสำและเสำเข็มที่ทำจำกไม้
ที่ยังไม่แปรรูป
รับซือไม้ยูคำลิปตัส
ส่งออกผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงที่เป็นไม้
แปรรูปขันต้น

การขายส่งสี น้้ามันชักเงา และแลกเกอร์
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ขำยส่งไม้รวก
ขำยส่งไม้ลัง
ขำยส่งไม้สน
ขำยส่งไม้อดั
ขำยส่งไม้อดั ชนิดที่มีลินสลัก
สำมำรถนำมำต่อเข้ำด้วยกัน
ขำยส่งรัวไม้
ขำยส่งวัสดุมุงหลังคำที่ทำจำกไม้

ขำยส่งนำมันสน
ขำยส่งนำยำล้ำงสี
ขำยส่งแลกเกอร์
ขำยส่งสำรที่ใช้ลอกสี






ขำยส่งสำรประกอบที่ใช้ยำแนว
ขำยส่งสีทำบ้ำน
ขำยส่งสีที่มโี ลหะเป็นส่วนประกอบ
ขำยส่งสีพ่นรถยนต์

การขายส่งอุปกรณ์ระบบท่อและเครื่องสุขภัณฑ์

ขำยส่งกระเบืองเซรำมิกสำหรับบุผนังและปูพืน
ขำยส่งคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอำกำศ
ขำยส่งเครื่องทำควำมร้อน ชนิดใช้ไฟฟ้ำและไม่ใช้ไฟฟ้ำ
ขำยส่งเครื่องทำให้นำไม่กระด้ำง
ขำยส่งเครื่องนำพำควำมร้อน
ขำยส่งเครื่องฟอกอำกำศ
ขำยส่งเครื่องสุขภัณฑ์
ขำยส่งเครื่องอบไอนำร้อน (ยกเว้น เครื่องที่ใช้ไฟฟ้ำ)
ขำยส่งเครื่องอุปกรณ์ระบำยอำกำศ (ไม่รวมถึงพัดลมที่ใช้
ภำยในบ้ำน)
ขำยส่งชุดคอนเดนซิ่งของเครื่องปรับอำกำศ
ขำยส่งเตำผิงที่ใช้ไม้เป็นเชือเพลิง
ขำยส่งเตำผิงและเครื่องทำควำมร้อน
ขำยส่งเตำผิงสำเร็จรูป
ขำยส่งเตำเผำ ชนิดใช้ไฟฟ้ำและไม่ใช้ไฟฟ้ำ
ขำยส่งเตำอบไอนำ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้ำ
ขำยส่งถังส้วมซึม (ยกเว้น ชนิดคอนกรีต)
ขำยส่งโถปัสสำวะ
ขำยส่งท่อนำ
ขำยส่งปั๊มควำมร้อน
ขำยส่งปั๊มนำชนิดใช้ในครัวเรือน





















ขำยส่งผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์เนือละเอียด (ไชน่ำ)
ขำยส่งแผงทำควำมร้อนระบบโซลำ
ขำยส่งแผ่นกระเบืองเคลือบ
ขำยส่งระบบฉีดสปริงเคิล
ขำยส่งและรับเหมำปูหินอ่อน
ขำยส่งวำล์วสำหรับระบบนำ
ขำยส่งวำล์วสำหรับระบบไอนำ
ขำยส่งสำยยำง
ขำยส่งหม้อต้มนำแบบไม่ใช้ไฟฟ้ำ
ขำยส่งอ่ำงล้ำงหน้ำ
ขำยส่งอ่ำงอำบนำ
ขำยส่งอ่ำงอำบนำระบบนำวน
ขำยส่งอุปกรณ์กำรทำควำมร้อนด้วยไฮดรอลิกและเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
ขำยส่งอุปกรณ์เครื่องปรับอำกำศ (ยกเว้น ชนิดที่ใช้ในครัวเรือน)
ขำยส่งอุปกรณ์ซำวน่ำ
ขำยส่งอุปกรณ์ทำควำมร้อน
ขำยส่งอุปกรณ์ทำควำมร้อนระบบโซลำ
ขำยส่งอุปกรณ์ในกำรทำให้นำปรำศจำกเชือโรค
ขำยส่งอุปกรณ์ระบำยอำกำศ
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ขำยส่งกระจกแผ่น
ขำยส่งกระดำษปิดผนัง
ขำยส่งกระท่อมสำเร็จรูป
ขำยส่งกระเบืองยำง
ขำยส่งกันสำด
ขำยส่งแก้วแผ่นเรียบ
ขำยส่งขอเกี่ยวที่ทำจำกโลหะ
ขำยส่งขำแขวนโทรทัศน์
ขำยส่งเครื่องฉีดสเปรย์ที่ใช้ในกำร
ก่อสร้ำง
ขำยส่งเครื่องประดับตกแต่งอำคำร
ที่ทำจำกเหล็กและเหล็กกล้ำ
ขำยส่งเครื่องมือของช่ำงประปำ
ขำยส่งเครื่องมือของช่ำงไม้
ขำยส่งเครื่องมือติดตังท่อ
ขำยส่งเครื่องมือมีคมที่มีดำ้ มจับที่
ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ขำยส่งเครื่องโลหะ
ขำยส่งเครื่องโลหะและเครื่องประกอบตู้
ขำยส่งเครื่องโลหะและเครื่องประกอบ
เฟอร์นิเจอร์
ขำยส่งงำนโลหะด้ำนสถำปัตยกรรม
ขำยส่งชุดเครื่องมือช่ำงก่อสร้ำง
ขำยส่งซุ้มอะลูมิเนียม
ขำยส่งโซ่ที่ทำจำกโลหะ
ขำยส่งดอกสว่ำน
ขำยส่งตะปู
ขำยส่งตะปูควง
ขำยส่งตะปูเหลีย่ ม
ขำยส่งตัวล็อกและกุญแจ
ขำยส่งท่อระบำยอำกำศ ที่ทำจำกโลหะ
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ขำยก๊ำซที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร
ขำยส่งกรด
ขำยส่งกรดซัลฟลูริก
ขำยส่งก๊ำซที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
(ยกเว้น ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว)
ขำยส่งก๊ำซเหลว (ยกเว้น ปิโตรเลียม)
ขำยส่งกำว
ขำยส่งเกลือที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
ขำยส่งคลอรีน

การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ขำยส่งบันไดไม้ไผ่
ขำยส่งบันไดโลหะทีใ่ ช้ในกำรก่อสร้ำง
ขำยส่งบ้ำนเคลื่อนที่สำเร็จรูป
ขำยส่งบำนพับ
ขำยส่งบ้ำนสำเร็จรูป
ขำยส่งใบเลื่อย
ขำยส่งประตูและหน้ำต่ำงโลหะ
(อะลูมิเนียม เหล็ก เหล็กดัด)
ขำยส่งแปรงทำสี
ขำยส่งผลิตภัณฑ์ทองเหลืองของ
ช่ำงประปำ
ขำยส่งแผ่นกระดำษที่ใช้ปิดผนัง
ขำยส่งแผ่นหินจำรึกหน้ำหลุมศพ
ขำยส่งพรมนำมันปูพืน
ขำยส่งพรมปูในห้องนำกันลื่น
ขำยส่งพลำสติกที่ใช้ปิดผนัง
ขำยส่งฟิล์มสะท้อนกลับโซลำ
ขำยส่งมิเตอร์นำ
ขำยส่งไม้ฉำบปูน
ขำยส่งไม้ทำสีชนิดที่มีดำ้ มจับ
ขำยส่งรัวลวด
ขำยส่งรำงนำ
ขำยส่งรำงนำคอนกรีต
ขำยส่งรำวพลำสติก
ขำยส่งรำวโลหะ
ขำยส่งลวดเชื่อม
ขำยส่งลูกกรงเซรำมิก
ขำยส่งลูกกลิง
ขำยส่งเลื่อยโซ่
ขำยส่งเลื่อยมือ
ขำยส่งและติดตังกระจก




























ขำยส่งและติดตังกระจกหน้ำต่ำง
ขำยส่งโลหะที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ขำยส่งโลหะแผ่นที่ตกแต่งแล้ว
ขำยส่งโลหะมุงหลังคำ
ขำยส่งวงกบโลหะ
ขำยส่งวอลเปเปอร์ (กระดำษปิดผนัง)
ขำยส่งวัสดุฉนวนไฟเบอร์กลำส
ขำยส่งวัสดุฉนวนใยแร่
ขำยส่งวัสดุมุงหลังคำที่เป็นแอสฟัลต์
ขำยส่งวัสดุรำดถนน เช่น แอสฟัลต์
ขำยส่งวัสดุและเครื่องมือเครื่องใช้
ในกำรทำสี
ขำยส่งวัสดุอุปกรณ์งำนหลังคำ
แผ่นสะท้อนควำมร้อน
ขำยส่งสปริง
ขำยส่งสลักประตูโลหะ
ขำยส่งส่วนประกอบของบ้ำนที่
สำมำรถนำมำประกอบภำยหลัง
ขำยส่งสิ่งก่อสร้ำงสำเร็จรูป
ขำยส่งสิ่งทอที่ใช้ปิดผนัง
ขำยส่งหมุดยำที่ทำจำกเหล็ก
ขำยส่งหมุดโลหะ
ขำยส่งหินแกรนิต
ขำยส่งหินอ่อน
ขำยส่งอุปกรณ์เครื่องโลหะ
ขำยส่งอุปกรณ์ช่ำงก่อสร้ำง
ขำยส่งอุปกรณ์ติดตังรำงนำ
ขำยส่งอุปกรณ์สิ่งก่อสร้ำงสำเร็จรูป
ที่เป็นไม้
ขำยอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม









ขำยส่งคำร์บอนแบล์ค
ขำยส่งเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับกำรถ่ำยรูป
ขำยส่งเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอ
ขำยส่งเคมีภัณฑ์ชนิดมีกลิ่นหอม
ขำยส่งเคมีภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรม
ขำยส่งเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์
ขำยส่งเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในทำง
อุตสำหกรรม
ขำยส่งเคมีภัณฑ์ป้องกันสนิม










ขำยส่งเจลำติน
ขำยส่งซัลเฟอร์
ขำยส่งโซดำไฟ
ขำยส่งนำแข็งแห้ง
ขำยส่งนำมันลินซีดซึ่งใช้ในกำรละลำย
หมึกและสีและใช้ในกำรทำพรมนำมัน
ขำยส่งนำยำเคลือบเซรำมิก
ขำยส่งนำยำเคลือบสีรถยนต์
ขำยส่งนำยำดับเพลิง
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ขำยส่งยำขัดโลหะ
ขำยส่งยำระงับกลิ่น (ยกเว้น ยำระงับ
กลิ่นตัว)
ขำยส่งเรซินสังเครำะห์
ขำยส่งโลหะอัลคำไลน์
ขำยส่งสำรกันบูด
ขำยส่งสำรต้ำนกำรแข็งตัวในรถยนต์
ขำยส่งสำรเติมเพิ่มในคอนกรีต
ขำยส่งสำรประกอบเครื่อง
กระจำยควำมร้อนของรถยนต์
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ขำยส่งแกลบ
ขำยส่งขีเลื่อย
ขำยส่งเคมีภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตร
ชนิดเป็นผงและสเปรย์
ขำยส่งเคมีภัณฑ์ทำงกำรเกษตร
ขำยส่งเคมีภัณฑ์ในกำรดูแลสวนผลไม้
ขำยส่งจุลินทรีย์อัดเม็ด
ขำยส่งดินและหินฟอสเฟต
ขำยส่งดินสำหรับปลูกพืช








ขำยส่งขียำง
ขำยส่งฟิล์มเซลลูโลส
ขำยส่งฟิล์มและโฟมพลำสติก
ขำยส่งไฟเบอร์ประดิษฐ์
ขำยส่งเม็ดพลำสติก
ขำยส่งยำงเครป
ขำยส่งยำงดิบ
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ขำยปี๊ปเปล่ำ
ขำยลังไม้พลั เลต
ขำยส่งกระป๋องไฟเบอร์
ขำยส่งกระป๋องสำหรับบรรจุผลไม้
และผัก
ขำยส่งกระสอบข้ำวสำร
ขำยส่งกระสอบป่ำน










ขำยส่งสีย้อม
ขำยส่งสีย้อมผ้ำ
ขำยส่งหมึกพิมพ์ที่ใช้ในงำน
อุตสำหกรรม
ขำยส่งหัวนำมันหอมระเหย
ขำยส่งเอสเซนเชียลออยด์
ขำยส่งแอมโมเนีย
ขำยส่งแอลกอฮอล์สำหรับใช้ใน
งำนอุตสำหกรรม
ร้ำนขำยหมึกพิมพ์

การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
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ขำยส่งสำรประกอบที่ใช้ใน
กำรทำควำมสะอำด
ขำยส่งสำรประกอบในกำรเร่งปฏิกิริยำ
ทำงอุตสำหกรรม
ขำยส่งสำรเพิ่มในนำมัน
ขำยส่งสำรยับยังสนิมเหล็ก
ขำยส่งสำรยึดติดและกำวผนึก
ขำยส่งสำรละลำยและสำรเคมีที่
ใช้ในกำรซักแห้ง
ขำยส่งสีเคมีพิมพ์ผำ้
ขำยส่งสีผง

ขำยส่งปุ๋ย
ขำยส่งปุ๋ยเคมี
ขำยส่งปูนขำว ที่ใช้ในทำงกำรเกษตร
ขำยส่งยำกำจัดวัชพืช
ขำยส่งย่ำฆ่ำเชือโรคทำงกำรเกษตร
ขำยส่งยำฆ่ำแมลง
ขำยส่งยำฆ่ำหนู
ขำยส่งยำปรำบศัตรูพืชทำงกำรเกษตร
ขำยส่งยำรักษำสัตว์ (ปศุสัตว์)








ขำยส่งสเปรย์ฆ่ำแมลง
ขำยส่งสเปรย์ด้ำนกำรเกษตร
ขำยส่งสเปรย์และผงที่ใช้ในกำร
เพำะปลูก
ขำยส่งสำรเคมีที่ใช้ด้ำนกำรเกษตร
ขำยส่งหินปูนด้ำนกำรเกษตร
ขำยส่งอำหำรเสริมพืชทำงเคมี

การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น








ขำยส่งยำงแท่ง
ขำยส่งยำงธรรมชำติ
ขำยส่งยำงแผ่น
ขำยส่งยำงพำรำแผ่น
ขำยส่งยำงเรซินที่ได้จำกพลำสติก
ขำยส่งยำงเรซินสังเครำะห์
ขำยส่งยำงสน







ขำยส่งยำงสังเครำะห์
รับซือและขำยส่งขียำงพำรำ
รับซือและขำยส่งนำยำงพำรำ
รับซือและขำยส่งยำงพำรำ
รับซือและขำยส่งเศษยำงพำรำ

การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม







ขำยส่งกล่องกระดำษ
ขำยส่งกล่องกระดำษแข็งชนิดพับได้
ขำยส่งกล่องกระดำษแข็งใช้แล้วทิง
ขำยส่งกล่องที่ทำจำกวัสดุอื่น
นอกเหนือจำกกระดำษ
ขำยส่งกล่องพลำสติกใช้แล้วทิง
ขำยส่งกล่องไฟเบอร์ชนิดแข็ง









ขำยส่งกล่องไม้
ขำยส่งกล่องลูกฟูก
ขำยส่งขวดแก้ว
ขำยส่งขวดพลำสติก
ขำยส่งเข่งปลำทู
ขำยส่งถัง
ขำยส่งถังเก็บนำมันและก๊ำซ

279




ขำยส่งถังเก็บเมล็ดพืช
ขำยส่งถังไม้ทังแบบใหม่และถังไม้
ที่นำมำซ่อมแซมแก้ไข
ขำยส่งถังและส่วนประกอบถัง

46695








































ขำยส่งลังกระดำษ
ขำยส่งลังไม้
ขำยส่งหลอดยำสีฟัน

การขายส่งของเสียและเศษวัสดุที่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่

ขำยส่งกระดำษและกระดำษแข็ง
ที่สำมำรถนำกลับมำใช้ได้อีก
ขำยส่งขวดที่ไม่ใช้แล้ว
ขำยส่งซำกรถ
ขำยส่งตะกัว่ ที่ใช้ไม่ได้
ขำยส่งนำมันที่ไม่ใช้แล้ว
ขำยส่งนำมันเบรกรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว
ขำยส่งบัตรโทรศัพท์ใช้แล้ว
ขำยส่งเศษกล่อง
ขำยส่งเศษแก้ว
ขำยส่งเศษขยะ

46699


ขำยส่งถังโลหะ
ขำยส่งแท็งก์นำ
ขำยส่งปิ๊บ
ขำยส่งภำชนะที่ทำด้วยแผ่นดีบุก

ขำยแผ่นพลำสติก
ขำยส่งกระดำษกรอง
ขำยส่งกระดำษแก้ว
ขำยส่งกระดำษเขียน
ขำยส่งกระดำษแข็งและผลิตภัณฑ์
(ยกเว้น เครื่องใช้สำนักงำน)
ขำยส่งกระดำษไข
ขำยส่งกระดำษคอมพิวเตอร์
ขำยส่งกระดำษคำร์บอน
ขำยส่งกระดำษจดหมำย
ขำยส่งกระดำษชำระ
ขำยส่งกระดำษเช็ดปำกที่ใช้
บนโต๊ะอำหำร
ขำยส่งกระดำษเช็ดมือ
ขำยส่งกระดำษเช็ดหน้ำ
ขำยส่งกระดำษถ่ำยรูป
ขำยส่งกระดำษถ่ำยเอกสำร
ขำยส่งกระดำษทิชชู
ขำยส่งกระดำษที่ใช้กับเครื่องอัดสำเนำ
ด้วยกระดำษไข
ขำยส่งกระดำษที่ใช้ในธุรกิจกำรพิมพ์
ขำยส่งกระดำษเนือละเอียด (ยกเว้น
เครื่องเขียน)
ขำยส่งกระดำษโปสเตอร์













ขำยส่งเศษขวด
ขำยส่งเศษชินส่วนรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว
ขำยส่งเศษทองแดง
ขำยส่งเศษผ้ำขนสัตว์
ขำยส่งเศษผ้ำที่ไม่ใช้แล้ว
ขำยส่งเศษพลำสติก
ขำยส่งเศษยำงพำรำ
ขำยส่งเศษยำงและยำงที่ไม่ใช้แล้ว
ขำยส่งเศษโลหะที่เป็นซำกเรือยนต์
ขำยส่งเศษวัสดุ
ขำยส่งเศษสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว












ขำยส่งเศษเหล็กและเหล็กกล้ำที่ไม่ใช้แล้ว
ขำยส่งสิ่งของเหลือใช้จำกสิ่งทอ
ซำเล้งรับซือของเก่ำ
รับซือขวดพลำสติกทีไ่ ม่ใช้แล้ว
รับซือและขำยส่งเศษกระดำษหรือ
กระดำษทีไ่ ม่ใช้แล้ว
รับซือและขำยส่งเศษโลหะที่ใช้ไม่ได้
รับแลกเปลี่ยนขวด
ร้ำนรับซือของเก่ำ พร้อมคัดแยก
เร่รับซือของเก่ำ
หำเศษเหล็กขำย

การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น





















ขำยส่งกระดำษพิมพ์ขนำดต่ำงๆ
ขำยส่งกระดำษมวนยำสูบ
ขำยส่งกระดำษโรเนียว
ขำยส่งกระดำษลูกฟูกที่ใช้ห่อของ
ขำยส่งกระดำษสีนำตำลใช้ห่อของ
ขำยส่งกระดำษหนังสือพิมพ์
ขำยส่งกระดำษห่อของขวัญ
ขำยส่งกระดำษห่ออำหำร
ขำยส่งกระดำษอัดสำเนำ
ขำยส่งดินระเบิดและสำยชนวน
ขำยส่งที่รองกระดำษแข็ง
ขำยส่งเทปกำว
ขำยส่งป้ำยรำคำ
ขำยส่งผลิตภัณฑ์กระดำษด้ำนสุขภัณฑ์
ขำยส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแปรรูป
ขันต้น
ขำยส่งผ้ำซับนำมันที่ใช้ในงำน
อุตสำหกรรม
ขำยส่งแผ่นสติ๊กเกอร์ อุปกรณ์เพื่อกำร
โฆษณำ แผ่นอะคริลิค ไม้อัด เข็มหมุด
ขำยส่งมันเส้น
ขำยส่งมันอัดเม็ด
ขำยส่งไม้ก๊อก























ขำยส่งเยื่อกระดำษ กระดำษ และ
กระดำษแข็งในปริมำณมำก
ขำยส่งระบบอุปกรณ์โสตทัศน์ใน
ห้องประชุม
ขำยส่งลูกโป่ง
ขำยส่งวัตถุอุดกันรั่ว
ขำยส่งวัสดุทำเยื่อกระดำษ
ขำยส่งวัสดุที่ใช้อุดเรือ
ขำยส่งวัสดุพลำสติก
ขำยส่งสติ๊กเกอร์
ขำยส่งสำยชนวนระเบิด
ขำยส่งเส้นใยไนลอน
ขำยส่งเส้นใยประดิษฐ์
ขำยส่งเส้นใยเรยอน
ขำยส่งเส้นใยสิ่งทอทังเส้นใยธรรมชำติ
ขำยส่งเสือกันกระสุน
ขำยส่งหนังเทียม
ขำยส่งหินมีค่ำ
ขำยส่งอะไหล่กระเป๋ำ
ขำยส่งอุปกรณ์ทำป้ำย
จำหน่ำยอุปกรณ์ทำป้ำย
นำเข้ำหินภูเขำไฟ (เพื่อใช้ในกำร
ผลิตแก้ว)
ร้ำนขำยอุปกรณ์ป้ำย
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46900





ขำยส่งของเบ็ดเตล็ด
ขำยส่งอุปกรณ์ display
ขำยส่งอุปกรณ์ทำเบเกอรี่
นำเข้ำและขำยส่งสินค้ำหลำกหลำยชนิดโดยไม่
เฉพำะเจำะจงว่ำเป็นสินค้ำประเภทใด

การขายส่งสินค้าทั่วไป





แบ็คโฮ
ร้ำนขำยส่งสินค้ำสำหรับเด็ก
ร้ำนขำยอุปกรณ์ทำเบเกอรี่
ศูนย์ค้ำส่งจำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและบริโภค
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หมวดย่อย 47

การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)
47111




จัสโก้
ซูเปอร์มำร์เก็ต




47112



คำร์ฟูร์
ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ดิสเคำท์สโตร์
บิ๊กซี









AM-PM
ซีพี เฟรชมำร์ท
เซเว่น อีเลฟเว่น
บิ๊กซี มินิ
ฟู้ดไลอ้อน








เซ็นทรัล
เดอะมอลล์
ร้ำนขำยปลีกของเบ็ดเตล็ด




47211






โลตัส
ไฮเปอร์มำร์เก็ต



ร้ำนสะดวกซือในปั๊มนำมัน
(ร้ำนสะดวกซือเป็นหลัก)
โลตัส ตลำด
โลตัส เอ็กซ์เพรส



ร้ำนโชห่วย



ห้ำงสรรพสินค้ำ




ร้านขายของช้า

ร้ำนขำยปลีกของชำ



47190




แฟมิลี่มำร์ท
มินิมำร์ท
ร้ำนเบทำโกร ช้อป
ร้ำนสะดวกซือ



ร้ำนขำยของชำ



ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท

47114


ท็อปส์ซูเปอร์มำร์เก็ต
ฟู้ดแลนด์

ดิสเคาท์สโตร์/ซูเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต

47113


ซูเปอร์มาร์เก็ต

ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่นๆ
ร้ำนขำยปลีกสินค้ำทั่วไป/เบ็ดเตล็ด
ที่ไม่ใช่ขำยอำหำรเป็นสินค้ำหลัก
โรบินสัน

ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

เขียงหมู (ร้ำน)
ร้ำนขำยปลีกกุนเชียง
ร้ำนขำยปลีกไก่สด
ร้ำนขำยปลีกเนือสัตว์ ทังชนิดสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
ร้ำนขำยปลีกเนือสัตว์ทผี่ ่ำนกระบวนกำรทำไว้ไม่ให้เสียและ
สิ่งปรุงแต่งที่ได้จำกเนือสัตว์








ร้ำนขำยปลีกเนือหมู ทังชนิดสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
ร้ำนขำยปลีกผลิตภัณฑ์จำกเนือสัตว์
ร้ำนขำยปลีกสัตว์ปีก ทังชนิดสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
ร้ำนขำยปลีกหมูชำแหละ
ร้ำนขำยปลีกหมูหย็อง
ร้ำนขำยปลีกอำหำรแช่แข็ง (ขำยเฉพำะเนือสัตว์อย่ำงเดียว)
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47212





ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้า

ร้ำนขำยปลีกปลำมีชีวิตเพื่อบริโภค
ร้ำนขำยปลีกปลิงทะเล
ร้ำนขำยปลีกผลิตภัณฑ์สัตว์นำบรรจุกระป๋อง
ร้ำนขำยปลีกผลิตภัณฑ์สำหร่ำยแปรรูป




47213





ร้ำนขำยปลีกกล้วยตำก
ร้ำนขำยปลีกถั่ว
ร้ำนขำยปลีกทุเรียนกวน
ร้ำนขำยปลีกผลไม้สด

ร้านขายปลีกผักและผลไม้

ร้ำนขำยปลีกผักดอง
ร้ำนขำยปลีกผักสด
ร้ำนขำยปลีกมะขำมเปียก
ร้ำนขำยปลีกลูกหยี






47214







ร้ำนขำยปลีกขนมเค้กและเพสตรี
ร้ำนขำยปลีกขนมไทยประเภทอบ
ร้ำนขำยปลีกขนมปัง
ร้ำนขำยปลีกขนมปังกรอบ
















ขำยปลีกเต้ำหู้ขำว
ขำยปลีกถั่วลิสงต้ม
ขำยปลีกนำพริก
ร้ำนขำยปลีกกำแฟ
ร้ำนขำยปลีกข้ำวนึ่ง(อำหำรเน่ำเสียง่ำย)
ร้ำนขำยปลีกไข่
ร้ำนขำยปลีกไข่เค็ม
ร้ำนขำยปลีกเครื่องปรุง
เครื่องเทศและสมุนไพร
ร้ำนขำยปลีกช็อกโกเล็ต
ร้ำนขำยปลีกชำและกำแฟ







ร้ำนขำยปลีกเยิรม์ ของข้ำว เศษหัก หรือเศษอื่นๆ ของข้ำว
ร้ำยขำยปลีกข้ำวนึ่ง (parboiled rice)

ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ
ร้ำนขำยปลีกขนมปี๊บ
ร้ำนขำยปลีกขนมเปี๊ยะ
ร้ำนขำยปลีกขนมไหว้พระจันทร์
ร้ำนขำยปลีกคุกกี

47219


ร้ำนขำยปลีกหน่อไม้ดอง
ร้ำนขำยปลีกเห็ดหอม
ร้ำนจำหน่ำยสินค้ำดอยคำ



ร้านขายปลีกข้าว

ร้ำนขำยปลีกข้ำวทีส่ ีแล้ว ข้ำวที่ขัดแล้ว ข้ำวที่นึ่งแล้ว หรือ
ข้ำวที่ทำกำรปรับปรุงให้เก็บไว้ได้นำน
ร้ำนขำยปลีกข้ำวสำร

47215


ร้ำนขำยปลีกสัตว์นำ เช่น ปลำ กุ้ง หอย ปู ปลำหมึก ฯลฯ
ทังชนิดสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
ร้ำนขำยปลีกอำหำรทะเล












ร้ำนขำยปลีกเบเกอรี่ ทีไ่ ด้จำก
กำรซือมำ



ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ
ร้ำนขำยปลีกทอฟฟี่ทุเรียน
ร้ำนขำยปลีกนมสด
ร้ำนขำยปลีกนำแข็ง
ร้ำนขำยปลีกนำผึง
ร้ำนขำยปลีกนำมันและไขมันจำก
สัตว์หรือพืชที่ใช้ในกำรบริโภค
ร้ำนขำยปลีกเนยแข็ง
ร้ำนขำยปลีกใบชำ
ร้ำนขำยปลีกผลิตภัณฑ์นม
ร้ำนขำยปลีกพริกไทย
ร้ำนขำยปลีกพริกแห้ง











ร้ำนขำยปลีกรังนก
ร้ำนขำยปลีกลูกกวำดหรือ
ขนมขบเคียว
ร้ำนขำยปลีกลูกอม
ร้ำนขำยปลีกเส้นก๋วยเตี๋ยว
ร้ำนขำยปลีกเส้นหมี่
ร้ำนขำยปลีกอำหำรลดควำมอ้วน
ร้ำนขำยปลีกอำหำรสำเร็จรูป
ร้ำนขำยปลีกอำหำรสำเร็จรูปแช่แข็ง
ร้ำนขำยปลีกไอศกรีม
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ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ร้ำนขำยปลีกกระแช่
ร้ำนขำยปลีกเครื่องดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์
ร้ำนขำยปลีกเครื่องดืม่ มอลต์หมัก
ร้ำนขำยปลีกเบียร์
ร้ำนขำยปลีกไวน์องุ่นและไวน์ผลไม้อื่นๆ






47222





ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ร้ำนขำยปลีกเครื่องดืม่ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ร้ำนขำยปลีกเครื่องดืม่ ประเภทกำแฟ ชำ และชำชง
สมุนไพรพร้อมดื่ม
ร้ำนขำยปลีกเครื่องดืม่ ให้พลังงำนหรือเครื่องดืม่ เกลือแร่
ร้ำนขำยปลีกโซดำ

47230



ร้ำนขำยปลีกซิกำร์
ร้ำนขำยปลีกบุหรี่




47300





ปั๊มแก๊ส LPG
ปั๊มแก๊ส NGV
ปั๊มนำมัน
ปั๊มหลอด





47411












ร้ำนขำยปลีกนำดื่ม
ร้ำนขำยปลีกนำผักและผลไม้ และนำธัญพืช
ร้ำนขำยปลีกนำแร่
ร้ำนขำยปลีกนำอัดลม

ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ร้ำนขำยปลีกยำนัตถุ์
ร้ำนขำยปลีกยำสูบ



ร้ำนขำยปลีกยำเส้น



ร้ำนขำยปลีกนำมันหลอด
สถำนีบริกำรก๊ำซ LPG
สถำนีบริกำรก๊ำซ NGV
สถำนีบริกำรนำมันเชือเพลิงและก๊ำซ

ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์
ร้ำนขำยปลีกนำมันเครื่อง/
นำมันหล่อลื่น
ร้ำนขำยปลีกนำมันดีเซล
ร้ำนขำยปลีกนำมันเบนซิน





ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ขำยปลีกโปรเจคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ร้ำนขำยปลีกคอมพิวเตอร์

47412

ร้ำนขำยปลีกสำเก
ร้ำนขำยปลีกสำโท
ร้ำนขำยปลีกสินค้ำปลอดภำษีประเภทเครื่องดืม่ ที่มี
แอลกอฮอล์
ร้ำนขำยปลีกสุรำ




ร้ำนขำยปลีกไมโครคอมพิวเตอร์
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป

ร้ำนขำยปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกม
ร้ำนขำยปลีกซอฟต์แวร์/ชุดโปรแกรมสำเร็จรูป
ร้ำนขำยปลีกซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์





ร้ำนขำยปลีกซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำร
ร้ำนขำยปลีกตลับเกม
ร้ำนขำยปลีกแผ่นเกม
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ร้านขายปลีกอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

ขำยปลีกเครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลก GPS
ขำยปลีกเครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลก(GPS) ในร้ำนขำย
อุปกรณ์โทรคมนำคม
ร้ำนขำยปลีกเครื่องอุปกรณ์เคเบิลทีวี
ร้ำนขำยปลีกจำนดำวเทียม
ร้ำนขำยปลีกซิมกำร์ด
ร้ำนขำยปลีกโทรศัพท์

47420













ขำยปลีกเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกซีดีและดีวีดี
ร้ำนขำยปลีกกล้องดิจิทัล
ร้ำนขำยปลีกกล้องถ่ำยวีดิโอ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องขยำยเสียง
ร้ำนขำยปลีกเครื่องบันทึกเทป
ร้ำนขำยปลีกเครื่องบันทึกวีดิโอ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องบันทึกเสียง
ร้ำนขำยปลีกเครื่องเล่นจำนเสียง
ร้ำนขำยปลีกเครื่องเล่นเทปในรถยนต์
ร้ำนขำยปลีกเครื่องเล่นและบันทึกเทป
ร้ำนขำยปลีกเครื่องเสียง
ร้ำนขำยปลีกเครื่องเสียงรถยนต์





ร้ำนขำยปลีกผ้ำขนสัตว์
ร้ำนขำยปลีกผ้ำตัดเสือ
ร้ำนขำยปลีกผ้ำที่ใช้ทำผ้ำม่ำน
ร้ำนขำยปลีกผ้ำฝ้ำยทอมือ






47512














ร้ำนขำยปลีกโทรศัพท์มือถือ
ร้ำนขำยปลีกเสำอำกำศทีวี
ร้ำนขำยปลีกเสำอำกำศรับและส่งสัญญำณ
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์สื่อสำร
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์สื่อสำรข้อมูล ได้แก่ บริดจ์ เรำเตอร์
และเกตเวย์
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์อินฟรำเรด

ร้านขายปลีกอุปกรณ์ภาพและเสียง

47511

















ร้ำนขำยปลีกชุดเครื่องรับวิทยุชนิดใช้ในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกโทรทัศน์
ร้ำนขำยปลีกระบบเสียงในรถยนต์
ร้ำนขำยปลีกลำโพง
ร้ำนขำยปลีกวิทยุ
ร้ำนขำยปลีกวิทยุในรถยนต์
ร้ำนขำยปลีกวีดิโอเทป
ร้ำนขำยปลีกสเตอริโอ
ร้ำนขำยปลีกหูฟัง
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ขยำยเสียงของครื่องดนตรี
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่องเสียง
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์วิทยุและโทรทัศน์

ร้านขายปลีกผ้า

ร้ำนขำยปลีกผ้ำพับ
ร้ำนขำยปลีกผ้ำม้วน
ร้ำนขำยปลีกผ้ำลินิน
ร้ำนขำยปลีกผ้ำลูกไม้




ร้ำนขำยปลีกผ้ำสำหรับทำเบำะ
ร้ำนขำยปลีกผ้ำไหม

ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ท้าจากผ้า

ร้ำนขำยปลีกของใช้ในครัวเรือนทีท่ ำจำกผ้ำ (ยกเว้น
เครื่องแต่งกำย)
ร้ำนขำยปลีกเครื่องนอน (ผ้ำปูที่นอน ปลอกหมอน)
ร้ำนขำยปลีกงำนเย็บปักถักร้อย
ร้ำนขำยปลีกเชือก สำยระโยงระยำง ตำข่ำย แห และอวน
ร้ำนขำยปลีกตำข่ำย แห อวน
ร้ำนขำยปลีกเบำะรองนั่ง
ร้ำนขำยปลีกปลอกหมอน









ร้ำนขำยปลีกผ้ำขนหนู
ร้ำนขำยปลีกผ้ำคลุมเตียง
ร้ำนขำยปลีกผ้ำปูโต๊ะ
ร้ำนขำยปลีกผ้ำปูที่นอน
ร้ำนขำยปลีกผ้ำห่ม (ยกเว้นผ้ำห่มไฟฟ้ำ)
ร้ำนขำยปลีกสินค้ำผ้ำขนสัตว์
ร้ำนขำยปลีกหมอน
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ร้านขายปลีกอุปกรณ์ตัดเย็บ

ร้ำนขำยปลีกไหมพรม เข็มถักนิต
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ตัดเย็บ
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ถักนิตติง




47521




















ขำยปลีกถังนำขนำดใหญ่
ขำยปลีกปั๊มนำชนิดใช้ในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกกระเบืองปูพืนและผนังที่ทำจำกเซรำมิก
ร้ำนขำยปลีกเครื่องสุขภัณฑ์







ร้ำนขำยปลีกกระจก
ร้ำนขำยปลีกกระจกแผ่นเรียบ
ร้ำนขำยปลีกกระจกหน้ำต่ำง
ร้ำนขำยปลีกกระเบืองมุงหลังคำ
ร้ำนขำยปลีกกระเบืองและอิฐ
(ยกเว้นที่ทำจำกเซรำมิก)
ร้ำนขำยปลีกเครื่องดำยหญ้ำ










ร้ำนขำยปลีกเครื่องโลหะ (hardware)
ร้ำนขำยปลีกเครื่องโลหะของช่ำงก่อสร้ำง
ร้ำนขำยปลีกทีล่ ็อกประตู
ร้ำนขำยปลีกบำนพับประตูและหน้ำต่ำง
ร้ำนขำยปลีกลูกบิดประตู
ร้ำนขำยปลีกเลื่อยโซ่
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทำสี เช่น แปรง ลูกกลิง
และสเปรย์
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์เลี่ยมพระ
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์และเครื่องมือเชื่อมโลหะ




ร้ำนขำยปลีกสิ่งปรุงแต่งชนิดไม่ทนไฟที่ใช้อุดร่องหรือ
ฉำบบนพืนผิว
ร้ำนขำยปลีกสี แลกเกอร์ นำมันทำไม้

ร้านขายปลีกอุปกรณ์ระบบท่อและเครื่องสุขภัณฑ์

47524




ร้านขายปลีกสี น้้ามันชักเงา และแลกเกอร์

ร้ำนขำยปลีกตัวทำละลำยและทินเนอร์
ร้ำนขำยปลีกนำมันชักเงำ
ร้ำนขำยปลีกสำรที่ใช้ลอกสีหรือลอกนำมันชักเงำ
ร้ำนขำยปลีกสำรประกอบที่ใช้ยำแนว

47523


ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ

ร้ำนขำยปลีกกรรไกรตัดแต่งกิ่ง
ร้ำนขำยปลีกกุญแจประตู ชุดกุญแจ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องประกอบเฟอร์นิเจอร์และตู้
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือของช่ำงเครือ่ ง
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือของช่ำงไม้
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือที่ใช้งำนด้วยมือ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือที่ใช้ในกำรวำงท่อ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือที่ใช้ในบ้ำน
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือที่ใช้มือขับเคลื่อนแบบเพำว์เวอร์
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือมีคมที่มีดำ้ มจับ

47522

ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์เย็บปักถักร้อย เช่น ด้ำยเย็บผ้ำ
ด้ำยปัก เข็มเย็บผ้ำ กระดุม ซิป เข็มหมุด
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์เย็บผ้ำ












ร้ำนขำยปลีกเครื่องอุปกรณ์และวัสดุสำหรับระบบประปำ
ร้ำนขำยปลีกท่อนำ ก๊อกนำ ข้อต่องำนประปำ
ร้ำนขำยปลีกอ่ำงอำบนำร้อนและนำวน
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ซ่อมท่อประปำ

ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องตัดแต่งแนว
พุ่มไม้แบบเพำว์เวอร์
ร้ำนขำยปลีกเครื่องตัดหญ้ำ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องเป่ำลมชนิดใช้
ในสนำมหญ้ำ
ร้ำนขำยปลีกทรำยและกรวด
ร้ำนขำยปลีกบล็อกปูถนน หินประดับผนัง







ร้ำนขำยปลีกบ้ำนหรืออำคำรสำเร็จ
ร้ำนขำยปลีกประตูไม้
ร้ำนขำยปลีกประตูโรงรถ
ร้ำนขำยปลีกประตูและหน้ำต่ำงที่
เป็นไวนิล
ร้ำนขำยปลีกประตูหรือหน้ำต่ำง
บำนเกร็ด
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ร้ำนขำยปลีกประตูอะลูมิเนียม
ร้ำนขำยปลีกปูนขำวและปูนปลำสเตอร์
ร้ำนขำยปลีกปูนซีเมนต์
ร้ำนขำยปลีกผ้ำใบบังแดด (awning)
ร้ำนขำยปลีกแผ่นฝ้ำยิปซัม
ร้ำนขำยปลีกพืนคอนกรีตสำเร็จ
ร้ำนขำยปลีกพืนไม้
ร้ำนขำยปลีกพืนไม้สำเร็จรูป (ลำมิเนต)
ร้ำนขำยปลีกไม้แปรรูป
ร้ำนขำยปลีกและติดตังประตู
อะลูมิเนียม
ร้ำนขำยปลีกวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้ำง
ร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงสำเร็จรูป
ร้ำนขำยปลีกวัสดุปูพืนและผนัง
(ยกเว้นที่ทำจำกเซรำมิก)
ร้ำนขำยปลีกวัสดุหมุ้ ฉนวนในกำร
ก่อสร้ำง
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โฮมเซ็นเตอร์ (ขำยเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรก่อสร้ำง)
โฮมโปร์ (homepro)













ร้ำนขำยปลีกพืนไม้
ร้ำนขำยปลีกไม้แปรรูป
ร้ำนขำยปลีกและติดตังประตู
อะลูมิเนียม
ร้ำนขำยปลีกวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้ำง
ร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงสำเร็จรูป
ร้ำนขำยปลีกวัสดุปูพืนและผนัง
(ยกเว้นที่ทำจำกเซรำมิก)
ร้ำนขำยปลีกวัสดุหมุ้ ฉนวนในกำร
ก่อสร้ำง
ร้ำนขำยปลีกเสำและพืนคอนกรีตสำเร็จ
ร้ำนขำยปลีกหน้ำต่ำงและกรอบ
วงกบกันลมที่ทำจำกไม้หรือโลหะ
ร้ำนขำยปลีกอิฐบล็อก
ร้ำนขำยปลีกอิฐและแผ่นกระเบือง



โฮมเวิร์ค (homework)

ร้านขายปลีกพรม สิ่งปูพื้น วัสดุปิดผนังและปูพื้น

ขำยปลีกม่ำนไม้ไผ่
ร้ำนขำยปลีกกระดำษปิดผนัง
ร้ำนขำยปลีกที่บังแดดสำหรับหน้ำต่ำง
ร้ำนขำยปลีกผ้ำม่ำน
ร้ำนขำยปลีกผ้ำม่ำนสำเร็จรูป
ร้ำนขำยปลีกพรมนำมัน
ร้ำนขำยปลีกม่ำนบังแสง
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ร้ำนขำยปลีกเสำและพืนคอนกรีตสำเร็จ
ร้ำนขำยปลีกหน้ำต่ำงและกรอบ
วงกบกันลมที่ทำจำกไม้หรือโลหะ
ร้ำนขำยปลีกอิฐบล็อก
ร้ำนขำยปลีกอิฐและแผ่นกระเบือง
ร้ำนขำยปลีกบ้ำนหรืออำคำรสำเร็จ
ร้ำนขำยปลีกประตูไม้
ร้ำนขำยปลีกประตูโรงรถ
ร้ำนขำยปลีกประตูและหน้ำต่ำงที่
เป็นไวนิล
ร้ำนขำยปลีกประตูหรือหน้ำต่ำง
บำนเกร็ด
ร้ำนขำยปลีกประตูอะลูมิเนียม
ร้ำนขำยปลีกปูนซีเมนต์
ร้ำนขำยปลีกผ้ำใบบังแดด (awning)
ร้ำนขำยปลีกแผ่นฝ้ำยิปซัม
ร้ำนขำยปลีกพืนคอนกรีตสำเร็จ

ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดน้าไปใช้ท้างานได้ด้วยตัวเอง
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ร้ำนขำยปลีกม่ำนปรับแสง
ร้ำนขำยปลีกม่ำนปิดหน้ำต่ำง
ร้ำนขำยปลีกม่ำนพลำสติก
ร้ำนขำยปลีกม่ำนและผ้ำแขวนชนิดใช้ในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกมู่ลี่
ร้ำนขำยปลีกและติดตังพรม
ร้ำนขำยปลีกวอลเปเปอร์ (กระดำษปิดผนัง)

ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

ร้ำนขำยปลีกเครื่องเรือนเด็ก
ร้ำนขำยปลีกตู้ครัวทีส่ ร้ำงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ร้ำนขำยปลีกตู้เอนกประสงค์
ร้ำนขำยปลีกเตียงนอนนำ
ร้ำนขำยปลีกเตียงนอนแบบสปริง
ร้ำนขำยปลีกฟูก/ที่นอน







ร้ำนขำยปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือนที่ทำจำก
วัสดุทุกชนิด
ร้ำนขำยปลีกเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในห้องครัว
ร้ำนขำยปลีกเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจำกไม้และเครื่องสำน
ร้ำนขำยปลีกเฟอร์นิเจอร์ห้องรับแขก
ร้ำนขำยปลีกและติดตังตู้ครัวสำเร็จรูป
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ร้ำนขำยปลีกของประดับตกแต่งบ้ำน
ร้ำนขำยปลีกของมีคมและเครื่องใช้ที่ทำจำกโลหะ
ชนิดใช้ในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกเครื่องกระเบืองถ้วยชำมชนิดเนือละเอียด (ไชน่ำ)
ร้ำนขำยปลีกเครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอำหำรหรือในครัว
ร้ำนขำยปลีกเครื่องคริสตัล
ร้ำนขำยปลีกเครื่องเคลือบดินเผำชนิดเนือละเอียด (ไชน่ำ)
ร้ำนขำยปลีกเครื่องใช้ในกำรเตรียมอำหำรในครัวเรือนที่ทำจำก
โลหะ แก้ว เซรำมิก หรือดินเผำ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องใช้ในครัว (ยกเว้น ที่ทำจำกพลำสติก ไม้)
ร้ำนขำยปลีกเครื่องเซรำมิกชนิดใช้บนโต๊ะอำหำรหรือในครัว
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ร้ำนขำยปลีกกีตำร์
ร้ำนขำยปลีกเครื่องดนตรี

























ร้ำนขำยปลีกเครื่องตกแต่งบ้ำนที่ทำจำกแก้ว
ร้ำนขำยปลีกเครื่องตกแต่งบ้ำนที่ทำจำกเครื่องดินเผำ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องถ้วยชำม (ยกเว้น ที่ทำจำกพลำสติก ไม้)
ร้ำนขำยปลีกเครื่องปั้นดินเผำ
ร้ำนขำยปลีกภำชนะโลหะชนิดใช้ในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกภำชนะอะลูมิเนียมชนิดใช้ในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกมีด ช้อน ส้อม เครื่องใช้บนโต๊ะอำหำร หม้อ
หรือกระทะที่ทำจำกโลหะ
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำนที่ทำจำกโลหะ แก้ว
เซรำมิก หรือดินเผำ
ร้ำนขำยปลีกโอ่งใส่นำที่ทำจำกดินเผำ






ร้ำนขำยปลีกตะเกียงและอุปกรณ์ติดตังหลอดไฟ
ร้ำนขำยปลีกไฟฉำย
ร้ำนขำยปลีกสปอตไลต์
ร้ำนขำยปลีกหลอดไฟ

ร้านขายปลีกเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
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ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้แสงสว่าง

ร้ำนขำยปลีกโคมไฟ โคมระย้ำ
ร้ำนขำยปลีกโคมไฟฟ้ำล่อแมลง
ร้ำนขำยปลีกชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มำส
ร้ำนขำยปลีกตะเกียงเจ้ำพำยุแบบใช้ไฟฟ้ำ
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ร้านขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว

ร้ำนขำยปลีกเครื่องดนตรีไทย
ร้ำนขำยปลีกเปียโน




ร้ำนขำยปลีกมิวสิคสกอร์
ร้ำนขำยปลีกออร์แกน

ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน

ร้ำนขำยปลีกเครื่องกรองนำที่ใช้ไฟฟ้ำ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องกำจัดขยะด้วยไฟฟ้ำ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องโกนหนวดไฟฟ้ำ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องคันนำผลไม้
ร้ำนขำยปลีกเครื่องใช้ในครัวเรือนชนิดที่ใช้ก๊ำซ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกเครื่องซักผ้ำในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกเครื่องดูดฝุ่น
ร้ำนขำยปลีกเครื่องทำกำแฟที่ใช้ไฟฟ้ำ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกเครื่องทำนำร้อนพลังงำนแสงอำทิตย์
ร้ำนขำยปลีกเครื่องปรับอำกำศที่เคลื่อนย้ำยได้ ชนิดใช้ใน
ครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกเครื่องปรับอำกำศห้อง
ร้ำนขำยปลีกเครื่องป้องกันควัน
ร้ำนขำยปลีกเครื่องปั่นอำหำร

















ร้ำนขำยปลีกเครื่องเป่ำผมชนิดใช้ในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกเครื่องฟอกอำกำศ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องม้วนผม
ร้ำนขำยปลีกเครื่องล้ำงจำน
ร้ำนขำยปลีกเครื่องอบผ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกจักรเย็บผ้ำไฟฟ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกตู้แช่แข็งชนิดใช้ในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกตู้เย็นชนิดใช้ในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกตู้อบอำหำรชนิดใช้ในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกเตำแก๊ส
ร้ำนขำยปลีกเตำถ่ำน
ร้ำนขำยปลีกเตำผิงไฟฟ้ำ
ร้ำนขำยปลีกเตำไมโครเวฟ
ร้ำนขำยปลีกเตำรีด
ร้ำนขำยปลีกเตำหุงต้มที่ใช้ก๊ำซหรือไฟฟ้ำ
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ร้ำนขำยปลีกเตำอบไฟฟ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกผ้ำห่มไฟฟ้ำ
ร้ำนขำยปลีกพัดลมดูดอำกำศ
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ขำยปลีกกล่องโฟม
ขำยปลีกเครื่องประดับเส้นผม
ขำยปลีกถ่ำนนำฬิกำ
ขำยปลีกถ่ำนไฟฉำย
ขำยปลีกถุงพลำสติก
ขำยปลีกรำวตำกผ้ำ
ร้ำนขำยปลีกกระจกเงำ
ร้ำนขำยปลีกกระติกนำที่ทำจำกพลำสติก
ร้ำนขำยปลีกกล้องวงจรปิด
ร้ำนขำยปลีกของกิ๊ฟช็อป
ร้ำนขำยปลีกเครื่องครัวที่ทำจำกพลำสติก
ร้ำนขำยปลีกเครื่องครัวที่ทำจำกไม้
ร้ำนขำยปลีกเครื่องจักสำน
ร้ำนขำยปลีกเครื่องตกแต่งบ้ำนที่ทำจำกพลำสติก

ร้ำนขำยปลีกนิตยสำร
ร้ำนขำยปลีกแบบเรียน
ร้ำนขำยปลีกแผนที่โลก
ร้ำนขำยปลีกพจนำนุกรม
ร้ำนขำยปลีกสำรำนุกรม














ร้ำนขำยปลีกเครื่องตกแต่งบ้ำนที่ทำจำกไม้
ร้ำนขำยปลีกเซฟทีคัท
ร้ำนขำยปลีกถังไม้ ตะกร้ำ ผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ
ร้ำนขำยปลีกไม้กวำดและแปรง
ร้ำนขำยปลีกไม้ปดั ฝุ่น
ร้ำนขำยปลีกระบบรักษำควำมปลอดภัย โดยไม่รวมกำร
ให้บริกำรติดตังหรือบำรุงรักษำ
ร้ำนขำยปลีกระบบสัญญำณกันขโมยและเตือนภัย โดยไม่
รวมกำรให้บริกำรติดตังหรือบำรุงรักษำ
ร้ำนขำยปลีกสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจำกพลำสติก
ร้ำนขำยปลีกสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจำกไม้
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัย
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยในบ้ำน
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์อำบนำที่ทำจำกพลำสติกและไม้

ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร






47612




ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์เตำผิง
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน
ร้ำนขำยปลีกแอร์บ้ำน

ร้านขายปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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ร้ำนขำยปลีกหนังสือ
ร้ำนขำยปลีกหนังสือทำงศำสนำ
ร้ำนขำยปลีกหนังสือพิมพ์
ร้ำนขำยปลีกหนังสือหำยำก
ร้ำนค้ำคุรสุ ภำ





ร้ำนดอกหญ้ำ
ร้ำนนำยอินทร์
ศูนย์หนังสือจุฬำ

ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้ส้านักงาน

ร้ำนขำยปลีกกระดำษเขียนจดหมำย
ร้ำนขำยปลีกกระดำษต่อเนื่อง
ร้ำนขำยปลีกกระดำษบันทึก
ร้ำนขำยปลีกกระดำษพิมพ์
ร้ำนขำยปลีกเครื่องเขียน
ร้ำนขำยปลีกเครื่องใช้สำนักงำน
ร้ำนขำยปลีกเครื่องพิมพ์ดดี
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงเรียน (ยกเว้น
เฟอร์นิเจอร์)











ร้ำนขำยปลีกตรำยำง
ร้ำนขำยปลีกบัตรอวยพร
ร้ำนขำยปลีกแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับกฎหมำย
ร้ำนขำยปลีกแบบฟอร์มในกำรทำบัญชี
ร้ำนขำยปลีกปำกกำและดินสอ
ร้ำนขำยปลีกสมุดบันทึก
ร้ำนขำยปลีกหมึกเขียน
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ในสำนักงำน
ร้ำนขำยปลีกหมึกพิมพ์ (Printer)
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ร้านขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพ

ร้ำนขำยปลีกซีดีเปล่ำ
ร้ำนขำยปลีกดีวีดีเปล่ำ
ร้ำนขำยปลีกเทปคลำสเซ็ตที่ยังไม่ได้บันทึก (เสียง)
ร้ำนขำยปลีกเทปและซีดีทังที่บันทึกข้อมูลแล้วและยัง
ไม่ได้บันทึกข้อมูล
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ขำยปลีกรถเข็นเด็ก
ร้ำนขำยปลีกเครื่องแต่งกำยนักกีฬำ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องแต่งกำยสำหรับใช้ในกำรขี่ม้ำ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตกปลำ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือสำหรับกีฬำตกปลำ
ร้ำนขำยปลีกชินส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยำน
ร้ำนขำยปลีกชุดเล่นกีฬำ
ร้ำนขำยปลีกชุดว่ำยนำ
ร้ำนขำยปลีกเชือกดึงใบเรือ
ร้ำนขำยปลีกโต๊ะบิลเลียด
ร้ำนขำยปลีกยำงและยำงในรถจักรยำน
ร้ำนขำยปลีกรถจักรยำนสองล้อและสำมล้อ (ยกเว้น
ที่เป็นของเล่น)
ร้ำนขำยปลีกร่มชูชีพ
ร้ำนขำยปลีกรองเท้ำกีฬำ
ร้ำนขำยปลีกเรือแคนู
ร้ำนขำยปลีกเรือท่องเที่ยว
ร้ำนขำยปลีกเรือใบ
ร้ำนขำยปลีกเรือพำย
ร้ำนขำยปลีกเรือยนต์
ร้ำนขำยปลีกเรือยอชต์
ร้ำนขำยปลีกสินค้ำเกี่ยวกับกีฬำ
ร้ำนขำยปลีกสินค้ำและอุปกรณ์ขมี่ ้ำ
ร้ำนขำยปลีกสินค้ำสำหรับนักเล่นกอล์ฟมืออำชีพ
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ร้ำนขำยปลีกเกมกระดำน
ร้ำนขำยปลีกเกมอิเล็กทรอนิกส์
ร้ำนขำยปลีกของเล่นเด็ก
ร้ำนขำยปลีกเครื่องบินบังคับ
ร้ำนขำยปลีกตุ๊กตำ
ร้ำนขำยปลีกตุ๊กตำจีน
ร้ำนขำยปลีกไพ่












ร้ำนขำยปลีกเทปและดิสก์ทยี่ ังไม่ได้บันทึกข้อมูล
ร้ำนขำยปลีกเทปวีดิโอ
ร้ำนขำยปลีกแผ่นซีดี/ดีวดี ีเพลง
ร้ำนขำยปลีกแผ่นซีดี/ดีวดี ีภำพยนตร์
ร้ำนขำยปลีกแผ่นเสียง

ร้านขายปลีกเครื่องกีฬา

























ร้ำนขำยปลีกเสือผ้ำและรองเท้ำกีฬำ
ร้ำนขำยปลีกเหยื่อตกปลำ
ร้ำนขำยปลีกอะไหล่รถจักรยำนสองล้อและสำมล้อ
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์กีฬำ
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ค่ำยพักแรม เช่น เต็นท์ อุปกรณ์เดินป่ำ
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ดำนำ
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์เดินทำงไกล
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ปีนเขำ
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ฟติ เนส
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ยิงธนู
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์โรงยิม
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ล่ำสัตว์
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ลู่วิ่ง
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์เล่นกอล์ฟ
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์เล่นซอฟท์บอล
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์เล่นเทนนิส
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์เล่นเบสบอล
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์เล่นฟุตบอล
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์เล่นสกี
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์เล่นฮอกกี
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรกีฬำ
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์และเครื่องมือเล่นโบว์ลิ่ง
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์และส่วนประกอบรถจักรยำน
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ออกกำลังกำยและฟิตเนส

ร้านขายปลีกเกมและของเล่น
ร้ำนขำยปลีกภำพต่อ/จิ๊กซอร์
ร้ำนขำยปลีกยำนยนต์สำหรับเด็ก
(ยกเว้นรถจักรยำนสองล้อและ
สำมล้อที่ทำจำกโลหะ)
ร้ำนขำยปลีกรถจักรยำนสองล้อที่
เป็นของเล่น








ร้ำนขำยปลีกรถจักรยำนสำมล้อ
ที่เป็นของเล่น
ร้ำนขำยปลีกรถเด็กเล่น
ร้ำนขำยปลีกรถหัดเดิน
ร้ำนขำยปลีกว่ำว (ของเล่น)
ร้ำนขำยปลีกหุ่นจำลอง
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์สนำมเด็กเล่น
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ขำยปลีกของที่ระลึกผลิตภัณฑ์หอย
ร้ำนขำยปลีกของที่ระลึก
ร้ำนขำยปลีกของที่ระลึกหลำยชนิดรวมกัน เช่น เครื่องเงิน
เครื่องถม เครื่องทองเหลือง เครื่องจักสำน และของที่ทำจำก
ไม้และไม้ก๊อก
ร้ำนขำยปลีกเครื่องเบญจรงค์
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ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก
















ร้ำนขำยปลีกงำนฝีมือ
ร้ำนขำยปลีกงำนหัตถกรรม
ร้ำนขำยปลีกงำนหัตถกรรมโลหะ
ร้ำนขำยปลีกผลิตภัณฑ์หตั กรรมฝีมือคนไทย
ร้ำนขำยปลีกสินค้ำพืนเมือง

ร้านขายปลีกสินค้าอื่นๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ร้ำนขำยปลีกของใช้ทำงศำสนำ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือเครื่องใช้ของจิตรกร
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรสร้ำงรูปจำลองจำก
ดินเหนียว
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือเครื่องใช้ในโบสถ์
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับงำนศิลปะ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงำนฝีมือ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือและอุปกรณ์วำดภำพ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือสร้ำงหุ่นจำลองสำหรับเป็นงำนอดิเรก
ร้ำนขำยปลีกเครื่องสังฆภัณฑ์
ร้ำนขำยปลีกงำนศิลปะ (ยกเว้นงำนศิลปะโบรำณ)
ร้ำนขำยปลีกชุดต่อแบบจำลองที่เป็นงำนอดิเรก
ร้ำนขำยปลีกชุดสะสมแสตมป์
ร้ำนขำยปลีกดวงตรำไปรษณีย์
ร้ำนขำยปลีกเทียนไข
ร้ำนขำยปลีกธูปเทียน
ร้ำนขำยปลีกภำพเขียน
ร้ำนขำยปลีกภำพโปสเตอร์
ร้ำนขำยปลีกภำพพิมพ์
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ร้ำนขำยปลีกกระโปรง
ร้ำนขำยปลีกกำงเกง
ร้ำนขำยปลีกกำงเกงชันในและ
กำงเกงลำลองของบุรุษ
ร้ำนขำยปลีกเข็มขัด
ร้ำนขำยปลีกเข็มขัดหนัง
ร้ำนขำยปลีกเครื่องแต่งกำยบุรุษ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องแต่งกำยสตรี
ร้ำนขำยปลีกเครื่องแบบ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องแบบตำรวจ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องแบบทหำร





























ร้ำนขำยปลีกภำพวำด
ร้ำนขำยปลีกภำพวำดสีนำมัน
ร้ำนขำยปลีกรูปแกะสลัก
ร้ำนขำยปลีกรูปภำพและงำนศิลปะ
ร้ำนขำยปลีกรูปหนังตะลุงตำมโรงแรม
ร้ำนขำยปลีกเรือจำลอง
ร้ำนขำยปลีกศำลพระภูมิ
ร้ำนขำยปลีกแสตมป์เพื่อกำรสะสม
ร้ำนขำยปลีกแสตมป์และเหรียญกษำปณ์ (ยกเว้น แสตมป์
และเหรียญกษำปณ์เก่ำ)
ร้ำนขำยปลีกเหรียญโบรำณเพื่อกำรสะสม
ร้ำนขำยปลีกเหรียญรำงวัล
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์สะสมแสตมป์
ร้ำนขำยและจัดแสดงผลงำนของห้องแสดงผลงำนศิลปะใน
เชิงพำณิชย์
ร้ำนเช่ำพระ
สตูดโิ อศิลปะในเชิงพำณิชย์
ห้องจัดแสดงภำพเพื่อขำยภำพเชิงพำณิชย์
ห้องแสดงผลงำนศิลปะเพื่อกำรขำยปลีก

ร้านขายปลีกเสื้อผ้า

ร้ำนขำยปลีกเครื่องแบบรำชกำร
ร้ำนขำยปลีกเครื่องปกคลุมศีรษะ
ของสตรี
ร้ำนขำยปลีกเครื่องประดับตกแต่ง
เครื่องแต่งกำย
ร้ำนขำยปลีกเครื่องหมำยรำชกำร
ร้ำนขำยปลีกชุดชันในบุรุษ
ร้ำนขำยปลีกชุดชันในสตรี
ร้ำนขำยปลีกชุดแต่งงำน
ร้ำนขำยปลีกชุดไทย
ร้ำนขำยปลีกชุดนอน













ร้ำนขำยปลีกชุดนักเรียน
ร้ำนขำยปลีกชุดเนตรนำรี
ร้ำนขำยปลีกชุดลูกเสือ
ร้ำนขำยปลีกชุดสูท
ร้ำนขำยปลีกชุดแสดงละคร
ร้ำนขำยปลีกถุงเท้ำ
ร้ำนขำยปลีกถุงน่องและถุงเท้ำ
ร้ำนขำยปลีกถุงมือ
ร้ำนขำยปลีกผ้ำเช็ดหน้ำ
ร้ำนขำยปลีกผ้ำถุง
ร้ำนขำยปลีกผ้ำผูกคอ
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ร้ำนขำยปลีกผ้ำโสร่ง
ร้ำนขำยปลีกยีนส์
ร้ำนขำยปลีกเสือกำงเกงชันใน
ร้ำนขำยปลีกเสือคลุม
ร้ำนขำยปลีกเสือคลุมกันฝน
ร้ำนขำยปลีกเสือคลุมกันหนำว
ร้ำนขำยปลีกเสือคลุมขนสัตว์
ร้ำนขำยปลีกเสือคลุมอำบนำ









ร้ำนขำยปลีกเสือแจ็กเก็ต
ร้ำนขำยปลีกเสือเชิต
ร้ำนขำยปลีกเสือผ้ำ
ร้ำนขำยปลีกเสือผ้ำขนสัตว์
ร้ำนขำยปลีกเสือผ้ำเด็กทำรก
ร้ำนขำยปลีกเสือผ้ำโบรำณ
ร้ำนขำยปลีกเสือผ้ำและเครื่อง
แต่งกำยสำหรับทำรก
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ร้ำนขำยปลีกรองเท้ำ







ร้ำนขำยปลีกกระเป๋ำเดินทำง
ร้ำนขำยปลีกกระเป๋ำถือ
ร้ำนขำยปลีกกระเป๋ำสตำงค์
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ร้ำนขำยปลีกแขนขำเทียม
ร้ำนขำยปลีกเครื่องช่วยฟัง
ร้ำนขำยปลีกชุดปฐมพยำบำล
ร้ำนขำยปลีกถังออกซิเจนและ
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับก๊ำซ
ทำงกำรแพทย์
ร้ำนขำยปลีกยำจีน



ร้ำนขำยปลีกเกลือหอม
ร้ำนขำยปลีกเครื่องหอม







ร้ำนขำยปลีกเครื่องประทิน
ร่ำงกำย
ร้ำนขำยปลีกเครื่องสำอำง




ร้ำนขำยปลีกกระเป๋ำหนังสำหรับใส่เสือผ้ำ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องหนัง (ยกเว้นเครื่องหนังที่ใช้แล้ว)
ร้ำนขำยปลีกเครื่องอำนและเครื่องเทียมลำก

ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์
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ร้ำนขำยปลีกรองเท้ำหนัง



ร้านขายปลีกเครื่องหนัง


ร้ำนขำยปลีกยำปลูกผม
ร้ำนขำยปลีกยำแผนโบรำณ
ร้ำนขำยปลีกยำแผนปัจจุบัน
ร้ำนขำยปลีกยำสมุนไพร
ร้ำนขำยปลีกเวชภัณฑ์
ร้ำนขำยปลีกอวัยวะเทียม
ร้ำนขำยปลีกอำหำรเพื่อสุขภำพ
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ร้านขายปลีกรองเท้า

ร้ำนขำยปลีกรองเท้ำบู๊ต
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ร้ำนขำยปลีกเสือผ้ำสำเร็จรูป
ร้ำนขำยปลีกเสือผ้ำหนัง
ร้ำนขำยปลีกเสือยืดพิมพ์ลำยตำม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ร้ำนขำยปลีกเสือสเวตเตอร์
ร้ำนขำยปลีกหมวก
ร้ำนขำยปลีกหมวกแก๊ป





ร้ำนขำยปลีกอำหำรเสริมสุขภำพ
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ของคนพิกำร
(เช่น เก้ำอีล้อเลื่อน ไม้เท้ำ)
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ช่วยยกคนพิกำร
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ศัลยกรรมกระดูก



ร้ำนขำยปลีกหัวนำหอม





ร้านขายปลีกเครื่องหอม

ร้ำนขำยปลีกนำมันหอมระเหย
ร้ำนขำยปลีกนำหอม

ร้านขายปลีกเครื่องส้าอางและเครื่องประทินโฉม




ร้ำนขำยปลีกแปรงสีฟัน
ร้ำนขำยปลีกยำสีฟัน
ร้ำนขำยปลีกสบูส่ มุนไพร




ร้ำนขำยปลีกไหมขัดฟัน
วัตสัน (watsons)
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ร้านขายปลีกนาฬิกา แว่นตา และอุปกรณ์ถ่ายภาพ

ร้ำนขำยปลีกกระจกสำหรับทำแว่นตำ
ร้ำนขำยปลีกกล้องถ่ำยรูป (ยกเว้นกล้องดิจิทัล)
ร้ำนขำยปลีกกล้องโทรทัศน์
ร้ำนขำยปลีกกล้องและอุปกรณ์ถ่ำยภำพ (ยกเว้นกล้องดิจิทลั )
ร้ำนขำยปลีกกล้องส่องทำงไกล
ร้ำนขำยปลีกคอนแทกเลนส์
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรถ่ำยรูป
ร้ำนขำยปลีกเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทำงทัศนศำสตร์ เช่น
แว่นตำ กล้องจุลทรรศน์ กล้องสองตำ
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ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือตกแต่งและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในสวนและสนำมหญ้ำ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทำสวน
ร้ำนขำยปลีกดอกไม้สด
ร้ำนขำยปลีกดินปลูกต้นไม้

47734





ร้ำนขำยปลีกกรงนก
ร้ำนขำยปลีกกรงสัตว์เลียง
ร้ำนขำยปลีกของเล่นสำหรับสัตว์เลียง
ร้ำนขำยปลีกเครื่องมือและ
อุปกรณ์ดูแลสัตว์เลียง
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ร้ำนขำยปลีกนำฬิกำปลุก
ร้ำนขำยปลีกนำฬิกำและส่วนประกอบจำกวัสดุทุกประเภท
ร้ำนขำยปลีกฟิล์มถ่ำยรูป
ร้ำนขำยปลีกฟิล์มและเครื่องมือที่ใช้ในกำรถ่ำยภำพ
ร้ำนขำยปลีกเลนส์สำยตำ
ร้ำนขำยปลีกแว่นตำและกรอบแว่นตำ
ร้ำนขำยปลีกสำยนำฬิกำหนัง
ร้ำนขำยปลีกสินค้ำเกี่ยวกับสำยตำ
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ถ่ำยรูป

ร้านขายปลีกเครื่องประดับเพชรพลอย

ร้ำนขำยปลีกเข็มกลัด (เครื่องประดับ)
ร้ำนขำยปลีกเครื่องประดับที่ทำจำกโลหะมีค่ำ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องประดับเพชรพลอยสำหรับกำรแสดง
ละคร (รวมทัง พลอยและไข่มุกปลอม)
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ร้ำนขำยปลีกเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณแท้และเทียม
ร้ำนขำยปลีกทองรูปพรรณ
ร้ำนขำยปลีกหินมีค่ำ

ร้านขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง






ร้ำนขำยปลีกต้นคริสต์มำส
ร้ำนขำยปลีกต้นไม้
ร้ำนขำยปลีกต้นไม้กระถำง
ร้ำนขำยปลีกปุย๋
ร้ำนขำยปลีกเมล็ดพันธุ์ หน่อและหัว
ของพืชสำหรับเพำะพันธุ์







ร้ำนขำยปลีกเมล็ดพันธุ์และภำชนะ
สำหรับเพำะพันธุ์ต้นไม้
ร้ำนขำยปลีกไม้ดอกไม้ประดับ
ร้ำนขำยปลีกยำกำจัดวัชพืช
ร้ำนขำยปลีกยำฆ่ำแมลง
ร้ำนขำยปลีกหญ้ำปูสนำม

ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง






ร้ำนขำยปลีกตู้เลียงปลำ
ร้ำนขำยปลีกปลำสวยงำม
ร้ำนขำยปลีกแมว
ร้ำนขำยปลีกสัตว์เลียง
ร้ำนขำยปลีกสุนัข





ร้ำนขำยปลีกเสือสุนัข
ร้ำนขำยปลีกอำหำรสัตว์เลียง
ร้ำนขำยปลีกอำหำรสุนัข

ร้านขายปลีกก๊าซบรรจุถัง ถ่านไม้ และเชื้อเพลิงอื่นๆ ส้าหรับใช้ในครัวเรือน

ร้ำนขำยปลีกก๊ำซบิวเทนบรรจุถัง
ร้ำนขำยปลีกก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
ที่บริกำรส่งตำมสถำนที่อยู่ของลูกค้ำ





ร้ำนขำยปลีกก๊ำซหุงต้มบรรจุถัง
ร้ำนขำยปลีกแก๊สบรรจุถัง
ร้ำนขำยปลีกถ่ำนไม้




ร้ำนขำยปลีกไม้ฟืน
ร้ำนขำยปลีกและรับเติมก๊ำซโพรเพน
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ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ขำยปลีกรถเข็นของ
ขำยปลีกหมวกกันน็อค
ร้ำนขำยปลีกกรวยจรำจร
ร้ำนขำยปลีกกรอบรูปตำมสั่งที่ทำ
จำกไม้
ร้ำนขำยปลีกกรอบรูปสำเร็จรูปทีท่ ำ
จำกพลำสติก
ร้ำนขำยปลีกของชำร่วย
ร้ำนขำยปลีกของแปลกหรือของหำยำก
ร้ำนขำยปลีกเครื่องใช้และอุปกรณ์ดูแลทำ
ควำมสะอำดพืนและพรมในครัวเรือน













ร้ำนขำยปลีกเครื่องดับเพลิง
ร้ำนขำยปลีกซองมือถือ
ร้ำนขำยปลีกดอกไม้ประดิษฐ์
ร้ำนขำยปลีกดอกไม้เพลิง
ร้ำนขำยปลีกถ้วยรำงวัล
ร้ำนขำยปลีกธง
ร้ำนขำยปลีกบัตรเติมเงิน
ร้ำนขำยปลีกผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด
ร้ำนขำยปลีกแผ่นศิลำหน้ำหลุมศพ
ร้ำนขำยปลีกโมบำย
ร้ำนขำยปลีกร่ม
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ร้ำนขำยปลีกงำนศิลปะโบรำณ
ร้ำนขำยปลีกพระเครื่อง (วัตถุโบรำณ)

ร้านขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง ที่ใช้แล้ว



ร้ำนขำยปลีกรองเท้ำมือสอง
ร้ำนขำยปลีกเสือผ้ำที่ใช้แล้ว

ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้แล้ว

ร้ำนขำยปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้แล้ว
ร้ำนขำยปลีกโทรศัพท์มือถือมือสอง
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ร้ำนขำยปลีกของที่ทำจำกผ้ำที่ใช้แล้ว
ร้ำนขำยปลีกเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับกำรเดินทำงที่ใช้แล้ว
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ร้ำนขำยปลีกลูกโป่ง
ร้ำนขำยปลีกโลงศพ/หีบศพ
ร้ำนขำยปลีกวิกผม
ร้ำนขำยปลีกสินค้ำเด็กอ่อน
ร้ำนขำยปลีกอำวุธปืนและกระสุนเพื่อใช้
ในกำรล่ำสัตว์/กำรกีฬำ/กำรป้องกันตัว
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์สำหรับทำชำไข่มุก
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ห่อของขวัญ
ร้ำนขำยป้ำยไม้
ร้ำนเติมเงินมือถือออนไลน์
ร้ำนใส่กรอบรูป

ร้านขายปลีกโบราณวัตถุ

ร้ำนขำยปลีกของเก่ำเครื่องลำยครำม
ร้ำนขำยปลีกของโบรำณ
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ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์สื่อสำรโทรคมนำคมที่ใช้แล้ว
เช่น โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่

ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนที่ใช้แล้ว

ร้ำนขำยปลีกกล้องดิจิทัลมือสอง
ร้ำนขำยปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ใช้แล้ว
ร้ำนขำยปลีกเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
ร้ำนขำยปลีกเครื่องเล่นจำนเสียงไฟฟ้ำมือสอง
ร้ำนขำยปลีกเครื่องเล่นซีดีและดีวีดีที่ใช้แล้ว






ร้ำนขำยปลีกตู้เย็นมือสอง
ร้ำนขำยปลีกโทรทัศน์มือสอง
ร้ำนขำยปลีกวิทยุมือสอง
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับให้แสงสว่ำงที่ใช้แล้ว
เช่น โคมระย้ำ ตะเกียง
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ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร ที่ใช้แล้ว

ร้ำนขำยปลีกกำรขำยปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วำรสำร
และนิตยสำร ที่ใช้แล้ว
ร้ำนขำยปลีกกำร์ตูนเก่ำ
ร้ำนขำยปลีกนวนิยำยมือสอง
ร้ำนขำยปลีกวำรสำรและนิตยสำรมือสอง
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ซือขนมปังมำขำยที่แผง
แผงขำยขนมปังปีบ๊
แผงขำยขนมมำเลย์
แผงขำยเนือในตลำด (ตัดแต่ง
และชำแหละเป็นชินส่วนตำมสัง่ )
แผงขำยปลำในตลำด (ขำยโดย
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพปลำ)
แผงขำยปลำในตลำด (ฆ่ำ ขอดเกล็ด
ตัดแต่ง แล่ หั่นเป็นชินส่วนตำมสั่ง)
แผงขำยปลีกไก่ในตลำด (ตัดแต่ง
และชำแหละเป็นชินส่วนตำมสัง่ )
แผงขำยปลีกไก่สดในตลำด
(ขำยทังตัวหรือขำยโดยไม่มีกำร
ชำแหละ/ตัดแต่ง)




ร้ำนขำยปลีกหนังสือ แผนที่โลก พจนำนุกรม สำรำนุกรม
ที่ใช้แล้ว
ร้ำนขำยปลีกหนังสือ/ตำรำเรียนทีใ่ ช้แล้ว
ร้ำนขำยปลีกหนังสือเก่ำ

ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆ

ร้ำนขำยปลีกกล้องถ่ำยรูปมือสอง (ยกเว้นกล้องดิจิทัล)
ร้ำนขำยปลีกของตกแต่งบ้ำนมือสอง
ร้ำนขำยปลีกของมีคม เครื่องใช้ที่ทำจำกโลหะ เครื่องเซรำมิก
และของประดับตกแต่งชนิดใช้ในครัวเรือน ที่ใช้แล้ว
ร้ำนขำยปลีกเครื่องแก้วที่ใช้แล้ว
ร้ำนขำยปลีกเครื่องเคลือบดินเผำที่ใช้แล้ว
ร้ำนขำยปลีกเครื่องดนตรีเก่ำ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องถ้วยชำมที่เป็นของเก่ำ
ร้ำนขำยปลีกเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่ใช้แล้ว
ร้ำนขำยปลีกเทปบันทึกเสียง/ภำพมือสอง
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ร้ำนขำยปลีกนำฬิกำหลุดจำกโรงรับจำนำ
ร้ำนขำยปลีกพรมและสิ่งปูพืน ม่ำนที่ใช้แล้ว
ร้ำนขำยปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือนที่ใช้แล้ว
ร้ำนขำยปลีกรถจักรยำนมือสอง
ร้ำนขำยปลีกสื่อบันทึกเสียงและภำพที่ใช้แล้ว
ร้ำนขำยปลีกแสตมป์ เหรียญกษำปณ์ที่ใช้แล้ว
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์กีฬำ เกมและของเล่นที่ใช้แล้ว
ร้ำนขำยปลีกอุปกรณ์สำนักงำนที่ใช้แล้ว
ร้ำนขำยรถจักรยำนเก่ำ

การขายปลีกอาหารบนแผงลอยและตลาด













แผงขำยหมูในตลำด (ตัดแต่งและ
ชำแหละเป็นชินส่วนตำมสั่ง)
แผงลอยขำยของชำในตลำด
แผงลอยขำยข้ำวโพดต้ม (นึ่งมำแล้ว
จำกที่บำ้ นแลัวมำวำงขำย)
แผงลอยขำยปลีกกะปิ
แผงลอยขำยปลีกกุ้งแห้ง
แผงลอยขำยปลีกไก่ชำแหละ
แผงลอยขำยปลีกไก่สด
แผงลอยขำยปลีกขนมหวำน
(รับมำขำย)
แผงลอยขำยปลีกขนุน
แผงลอยขำยปลีกถั่วงอก
แผงลอยขำยปลีกเนือไก่
แผงลอยขำยปลีกเนือวัว
















แผงลอยขำยปลีกเนือสัตว์
แผงลอยขำยปลีกปลำกะพง
แผงลอยขำยปลีกปลำทู
แผงลอยขำยปลีกปลำร้ำ
แผงลอยขำยปลีกผลไม้ตำมข้ำงถนน
แผงลอยขำยปลีกผัก
แผงลอยขำยปลีกพริกแกง
แผงลอยขำยปลีกพืชผลทำง
กำรเกษตร
แผงลอยขำยปลีกเส้นก๋วยจับ๊
แผงลอยขำยปลีกหมูชำแหละ
แผงลอยขำยปลีกอำหำรทะเลสด
แผงลอยขำยปลีกอำหำรในตลำด
แผงลอยขำยปลีกอำหำรสำเร็จรูปถุง
แผงลอยชำแหละเนือวัว
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47812




แผงลอยขำยปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น สุรำ ไวน์ เบียร์
แผงลอยขำยปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นำแร่
และนำดืม่ บรรจุขวด
แผงลอยขำยปลีกเครื่องดื่มในตลำด

47813




















แผงลอยขำยปลีกยำสูบในตลำด






แผงลอยขำยปลีกผ้ำใบคลุมของ ผ้ำใบบังแดด
(ยกเว้นม่ำนและม่ำนตำข่ำย)
แผงลอยขำยปลีกผ้ำโปร่ง ผ้ำลูกไม้
แผงลอยขำยปลีกผ้ำไหม
แผงลอยขำยปลีกสิ่งทอในตลำด

การขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง บนแผงลอยและตลาด





แผงลอยขำยปลีกรองเท้ำมือสอง
แผงลอยขำยปลีกเสือผ้ำมือสอง
แผงลอยขำยปลีกเสือผ้ำและรองเท้ำในตลำด
แผงลอยขำยปลีกเสือผ้ำสำเร็จรูป

การขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนแผงลอยและตลาด

แผงลอยขำยปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
แผงลอยขำยปลีกเครื่องเล่นวีดโิ ดเกมและตลับเกม
แผงลอยขำยปลีกซอฟต์แวร์/ชุดโปรแกรมสำเร็จรูป
แผงลอยขำยปลีกโทรศัพท์

47892



แผงลอยขำยปลีกเครื่องดื่มให้พลังงำนหรือเครื่องดื่ม
เกลือแร่ในตลำด
แผงลอยขำยปลีกนำผักและผลไม้ และนำธัญพืช
แผงลอยขำยปลีกนำอัดลม

การขายปลีกสิ่งทอบนแผงลอยและตลาด

แผงลอยขำยปลีกกระเป๋ำถือ
แผงลอยขำยปลีกกระเป๋ำหนังเทียม
แผงลอยขำยปลีกเครื่องหนัง (ยกเว้นของเล่นสำหรับ
สัตว์เลียงและสำยนำฬิกำหนัง)
แผงลอยขำยปลีกรองเท้ำ (ยกเว้นรองเท้ำกีฬำ)

47891





แผงขำยปลีกผ้ำขนหนู ผ้ำเช็ดตัว
แผงลอยขำยปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจำกผ้ำ (ยกเว้น
เครื่องแต่งกำย)
แผงลอยขำยปลีกเครื่องนอน
แผงลอยขำยปลีกผ้ำที่ใช้บนโต๊ะอำหำร ห้องนำ และห้องครัว

47822



การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบบนแผงลอยและตลาด

แผงลอยขำยปลีกบุหรี่ ยำเส้น ยำนัตถุ์

47821


การขายปลีกเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด






แผงลอยขำยปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที/โทรศัพท์มือถือ
แผงลอยขำยปลีกเสำอำกำศ
แผงลอยขำยปลีกอุปกรณ์เคเบิลทีวี
แผงลอยขำยปลีกอุปกรณ์สื่อสำรโทรคมนำคมบน

การขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนบนแผงลอยและตลาด

แผงลอยขำยปลีกเครื่องขยำยเสียงตำมตลำด
แผงลอยขำยปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือน
แผงลอยขำยปลีกเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ใน
ครัวเรือนตำมตลำด





แผงลอยขำยปลีกวิทยุและโทรทัศน์
แผงลอยขำยปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับให้แสงสว่ำงตำมตลำด
แผงลอยขำยปลีกอุปกรณ์เสียงและภำพเพื่อควำมบันเทิง
ในบ้ำนหรือยำนยนต์
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การขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร บนแผงลอยและตลาด

แผงลอยขำยปลีกพจนำนุกรม สำรำนุกรม แผนที่โลกริมถนน
แผงลอยขำยปลีกหนังสือ วำรสำร นิตยสำร นวนิยำยตำมตลำด

47894























แผงลอยขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์
ตำมตลำด




แผงลอยขำยปลีกพลอยริมถนน
แผงลอยขำยปลีกแว่นตำ

การขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง และอาหารสัตว์เลี้ยง บนแผงลอยและตลาด

แผงลอยขำยปลีกของเล่นสำหรับสัตว์เลียง
แผงลอยขำยปลีกดอกไม้ ต้นไม้ และเมล็ดพันธุ์ตำมตลำด
แผงลอยขำยปลีกดอกไม้สด

47899

แผงลอยขำยปลีกสื่อบันทึกเสียงและภำพตำมตลำด

การขายปลีกนาฬิกา แว่นตา เครื่องประดับเพชรพลอย บนแผงลอยและตลาด

แผงลอยขำยปลีกเครื่องประดับ
แผงลอยขำยปลีกเครื่องเพชรพลอยแท้และเทียม
แผงลอยขำยปลีกนำฬิกำตำมตลำด

47897



การขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม
บนแผงลอยและตลาด

แผงลอยขำยปลีกเครื่องสำอำง
แผงลอยขำยปลีกเครื่องหอมและเครื่องประทินโฉม

47896

แผงลอยขำยปลีกหนังสือพิมพ์

การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพบนแผงลอยและตลาด

แผงลอยขำยปลีกเทปและดิสก์ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลริมถนน

47895





แผงลอยขำยปลีกสัตว์เลียง อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลียง
และอำหำรสัตว์เลียงตำมตลำด

การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บนแผงลอยและตลาด

แผงลอยขำยปลีกของกิ๊ฟช็อป
แผงลอยขำยปลีกของที่ระลึก
แผงลอยขำยปลีกของประดับตกแต่งบ้ำน
แผงลอยขำยปลีกเครื่องกีฬำ เสือผ้ำและรองเท้ำกีฬำ และ
อุปกรณ์ค่ำยพักแรม
แผงลอยขำยปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงำน
(ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ)
แผงลอยขำยปลีกเครื่องครัว
แผงลอยขำยปลีกเครื่องใช้พลำสติกในครัวเรือน










แผงลอยขำยปลีกเครื่องโลหะ (hardware) พรม สิ่งปูพืน
ม่ำน และกระดำษปิดผนัง
แผงลอยขำยปลีกตุ๊กตำ ของเล่น เกม ในตลำด
แผงลอยขำยปลีกถังไม้ ตะกร้ำ และเครื่องสำนตำมตลำด
แผงลอยขำยปลีกธูปและเทียน
แผงลอยขำยปลีกพระเครื่อง (วัตถุโบรำณ)
แผงลอยขำยปลีกพวงมำลัย
แผงลอยขำยปลีกรถจักรยำน
แผงลอยตังให้เช่ำพระเครื่อง
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การขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ และโทรศัพท์

ขำยปลีกสินค้ำผ่ำนสื่อโฆษณำทำงโทรทัศน์
ขำยปลีกเหรียญโดยกำรรับสั่งซือทำงไปรษณีย์
ขำยปลีกอำหำรโดยกำรรับสั่งทำงไปรษณีย์
ทีวีไดเร็กซ์
บริกำรเติมเงินมือถือผ่ำนทำงโทรศัพท์ โดยไม่มีร้ำน
บริกำรเติมเงินมือแบบออนไลน์ (ผ่ำนทำงโทรศัพท์)
รับสั่งซือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อทำงไปรษณีย์
รับสั่งซือเครื่องเพชรพลอยทำงไปรษณีย์

47912















การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

ขำยปลีกคอมพิวเตอร์ผำ่ นทำงอินเทอร์เน็ต
ขำยปลีกเครื่องประดับเพชรพลอยผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต
ขำยปลีกเครื่องสำอำงผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต
ขำยปลีกโทรทัศน์และวิทยุผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต
ขำยปลีกโทรศัทพ์มือถือผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต

47991






ขำยตรง
ขำยตรงเครื่องสำอำง
ขำยตรงผลิตภัณฑ์ทัฟเปอร์แวร์
ขำยตรงอุปกรณ์ทำควำมสะอำด
ขำยตรงแอมเวย์

47999















รับสั่งซือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทำงไปรษณีย์
รับสั่งซือนิตยสำรทำงไปรษณีย์
รับสั่งซือสินค้ำตำมแค็ตตำล็อกทำงไปรษณีย์
รับสั่งซือสินค้ำทำงไปรษณีย์
รับสั่งซือแสตมป์ทำงไปรษณีย์
รับสั่งซือหนังสือทำงไปรษณีย์
สมำชิกรับหนังสือโดยกำรรับสั่งซือทำงไปรษณีย์
สำนักงำนขำยสินค้ำทำงไปรษณียข์ องห้ำงสรรพสินค้ำ







ขำยปลีกนำหอมผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต
ขำยปลีกสินค้ำผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต
ขำยปลีกเสือผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต
ขำยปลีกหนังสือ วำรสำร พจนำนุกรมผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต
ขำยปลีกอำหำร ผัก และผลไม้ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต

การขายตรง






สำนักงำนใหญ่ของพนักงำนขำยสินค้ำตำมบ้ำน
สำนักงำนใหญ่ของสถำนประกอบกำรขำยตรง
สำนักงำนใหญ่มสี ทีน
สำนักงำนใหญ่เอวอน
สำนักงำนใหญ่แอมเวย์

การขายปลีกโดยไม่มีร้านด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กำรเร่ขำยไอศกรีมแท่ง ถ้วย โคนสำเร็จรูป
ขำย (ให้บริกำร) ตุ๊กตำระบำยสีตำมตลำดนัด
ขำยกระเป๋ำตำมตลำดนัด
ขำยขนมโดยเครื่องขำยแบบหยอดเหรียญ
ขำยของกิ๊ฟช็อปตำมตลำดนัด
ขำยของชำตำมตลำดนัด
ขำยของเบ็ดเตล็ดตำมตลำดนัด
ขำยข้ำวสำรตำมตลำดนัด
ขำยไข่ตำมตลำดนัด
ขำยเครื่องดื่มโดยเครื่องขำยแบบหยอดเหรียญ
ขำยเครื่องสำอำงตำมตลำดนัด
ขำยโทรศัพท์มือถือตำมตลำดนัด
ขำยนำดื่มโดยเครื่องขำยแบบหยอดเหรียญ
ขำยนำดื่มตำมตลำดนัด














ขำยนำมันโดยเครื่องขำยแบบหยอดเหรียญ
ขำยบุหรี่/ยำสูบจำกโดยเครื่องขำยแบบหยอดเหรียญ
ขำยปลำสดตำมตลำดนัด
ขำยปลีกเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกซีดีและดีวีดีตำมตลำดนัด
ขำยปลีกเชือก ตำข่ำย แห และอวนในตลำดนัด
ขำยปลีกปุ๋ย ยำฆ่ำแมลง ยำปรำบศัตรูพืช และดินปลูก
ต้นไม้ ตำมตลำดนัด
ขำยปลีกผ้ำขนหนู ผ้ำเช็ดตัวตำมตลำมนัด
ขำยปลีกผ้ำตำมตลำดนัด
ขำยปลีกหัวนำหอมและนำหอม นำมันหอมระเหยตำม
ตลำดนัด
ขำยผลไม้ตำมตลำดนัด
ขำยผักตำมตลำดนัด
ขำยผ้ำสะโหร่งตำมตลำดนัด
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ขำยแผ่นซีด/ี ดีวดี ีที่บันทึกเพลง ภำพยนตร์ ตำมตลำดนัด
ขำยยำสูบตำมตลำดนัด
ขำยเร่ของใช้ส่วนบุคคลตำมถนน
ขำยลูกกวำดหรือขนมหวำนโดยเครื่องขำยแบบหยอดเหรียญ
ขำยสินค้ำหัตถกรรมสิ่งทอตำมตลำดนัด
ขำยเสือผ้ำและรองเท้ำตำมตลำดนัด
ขำยหมูตำมตลำดนัด
ขำยอำหำรโดยเครื่องขำยแบบหยอดเหรียญ
ซือขนมปังมำขำยตำมตลำดนัด
ตัวแทนขำยปลีกซิมโทรศัพท์ (เน้นขำยแบบเร่)
รถเข็นขำยขนมปัง
รถเข็นขำยของชำ
รถเข็นขำยผลไม้
รถเข็นขำยผัก
รถเข็นขำยแว่นตำ
รถเข็นขำยอำหำรทะเลสด
รถเข็นขำยไอศกรีมวอลล์
รถพ่วงเร่ขำยขนมตำมบ้ำน
รถเร่ขำยกับข้ำว
รถเร่ขำยของชำ
รถเร่ขำยนำปลำตำมบ้ำน
รถเร่ขำยเนือหมูชำแหละตำมบ้ำน
รถเร่ขำยผักสดและปลำสดตำมบ้ำน
เร่ขำยเกลือตำมบ้ำน
เร่ขำยขนมถุงตำมถนน
เร่ขำยขนมปังตำมบ้ำน
เร่ขำยของใช้ตำมถนน
เร่ขำยของใช้พลำสติกตำมบ้ำน





























เร่ขำยของเบ็ดเตล็ดตำมบ้ำน
เร่ขำยเครื่องใช้ในครัวเรือนตำมถนน
เร่ขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำตำมบ้ำน
เร่ขำยเครื่องดื่มตำมถนน
เร่ขำยเครื่องสำอำงตำมบ้ำน
เร่ขำยตูต้ ำมบ้ำน
เร่ขำยถั่วต้มตำมถนน
เร่ขำยถุงพลำสติกตำมบ้ำน
เร่ขำยธูปตำมบ้ำน
เร่ขำยนำทีไ่ ด้จำกกำรซือมำโดยกำรแจกจ่ำยตำมบ้ำน
เร่ขำยเบเกอรี่ตำมบ้ำน
เร่ขำยปลำสดตำมถนน
เร่ขำยผลไม้ดองตำมถนน
เร่ขำยผลไม้ตำมถนน
เร่ขำยผักสดตำมบ้ำน
เร่ขำยผ้ำไหมตำมบ้ำน
เร่ขำยพวงมำลัยตำมถนน
เร่ขำยเฟอร์นเิ จอร์ไม้ตำมบ้ำน
เร่ขำยไฟแช็ก
เร่ขำยยำสมุนไพรตำมถนน
เร่ขำยรองเท้ำตำมบ้ำน
เร่ขำยรำวตำกผ้ำ
เร่ขำยลูกโป่งตำมตลำดนัด
เร่ขำยแว่นตำตำมบ้ำน
เร่ขำยเสือผ้ำตำมบ้ำน
เร่ขำยอำหำรตำมบ้ำน
เร่ขำยอุปกรณ์เสริมสวยตำมบ้ำน

หมวดใหญ่ H

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
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หมวดย่อย 49
49110


การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อล้าเลียง
การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟระหว่างเมือง

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย



49120















บริกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยรถโดยสำรประจำทำงระหว่ำง
กรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น
บริกำรรถโดยสำรประจำทำงระหว่ำงกรุงเทพ - เชียงใหม่







บริกำรรถตู้โดยสำรระหว่ำงปิ่นเกล้ำ-บำงบัวทอง
บริกำรรถสองแถวในซอยมหำดไทย
องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)





บริกำรรถโดยสำรประจำทำงระหว่ำงกรุงเทพ - พิษณุโลก
บริกำรรถตู้รับส่งโดยสำรระหว่ำงอนุสำวรีย์ - อยุธยำ
บริษัท ขนส่ง จำกัด

การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทางระหว่างจังหวัด

บริกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยรถโดยสำรประจำทำงระหว่ำงจังหวัด
บริกำรรถโดยสำรประจำทำงระหว่ำงนครรำชสีมำ - อุดรธำนี

49204




การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น

49203


บริกำรขนส่งสินค้ำที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทำงรถไฟ
รถไฟบรรทุกสินค้ำ

การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

บริกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยรถโดยสำรประจำทำงในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
บริกำรรถโดยสำรประจำทำงระหว่ำงอนุสำวรีย์ - มำบุญครอง
บริกำรรถตู้โดยสำรประจำทำงระหว่ำงรำม 1 - ปำกเกร็ด

49202


การขนส่งสินค้าทางรถไฟ

บริกำรขนส่งปศุสัตว์ทำงรถไฟ
บริกำรขนส่งไม้ทำงรถไฟ
บริกำรขนส่งสินค้ำทำงรถไฟ

49201

บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงรถไฟระหว่ำงเมือง




บริกำรรถโดยสำรประจำทำงระหว่ำงสระบุรี - หล่มสัก
บริกำรรถตู้รับส่งโดยสำรระหว่ำงสุรำษฎร์ธำนี - หำดใหญ่

การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทางในชนบท

บริกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยรถโดยสำรประจำทำงในชนบท
บริกำรรถโดยสำรประจำทำงระหว่ำงปรำจีนบุรี - กบินทร์บุรี
บริกำรรถโดยสำรประจำทำงวิ่งระหว่ำงหมู่บ้ำน





บริกำรรถโดยสำรประจำทำงวิ่งระหว่ำงอำเภอ
บริกำรรถตู้โดยสำรประจำทำงภำยในจังหวัด
บริกำรรถตู้ประจำทำงระหว่ำงอุบลรำชธำนี - เขมรำฐ
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49209




บริกำรรถรับส่งนักเรียน ในต่ำงจังหวัด
บริกำรรถรับส่งพนักงำนระหว่ำงจังหวัด
บริกำรรถรับส่งพนักงำนระหว่ำงอนุสำวรีย์ - นิคม
อุตสำหกรรมระยอง

49310





การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทางอืน่ ๆ

กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงรถกระเช้ำกลำงอำกำศ ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบขนส่งในเมืองและชำนเมือง
บริกำรรถเคเบิล ตำมตำรำงเวลำ
บริกำรรถไฟฟ้ำใต้ดิน
















บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส
บริกำรรถไฟยกระดับ ตำมตำรำงเวลำ
บริษัท รถไฟฟ้ำกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

รถแท็กซี่รับจ้ำง

การขนส่งผู้โดยสารโดยรถสามล้อเครื่องและจักรยานยนต์รับจ้าง



รถสกำยแล็ปรับจ้ำง
รถสำมล้อเครื่องรับจ้ำง

การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ถีบสำมล้อรับจ้ำง
บริกำรชมเมืองด้วยรถม้ำ (จังหวัดลำปำง)
บริกำรรถกระเช้ำลอยฟ้ำเพื่อชมวิวทิวทัศน์หรือทัศนียภำพ
บริกำรรถโดยสำรเพื่อชมทัศนียภำพ
บริกำรรถม้ำเทียมลำกรับจ้ำงเพื่อชมทัศนียภำพ
บริกำรรถรำงเพื่อชมวิวทิวทัศน์และทัศนียภำพ
บริกำรรถลำกเที่ยวชมทัศนียภำพ

49331






รถจักรยำนยนต์รับจ้ำง
รถตุ๊กตุ๊กรับจ้ำง

49329




การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่

บริกำรรถแท็กซีร่ ับส่งสัตว์เลียง

49322




บริกำรรถลีมูซีนสนำมบิน
บริกำรรถสองแถวขนส่งคนงำนในจังหวัดเชียงใหม่
รถรับส่งนักเรียน ในกรุงเทพและปริมณฑล

การขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองและปริมณฑล (ยกเว้นทางรถโดยสารประจ้าทาง)

49321




บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์แช่แข็งด้วยรถห้องเย็น
บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์แช่เย็นด้วยรถห้องเย็น








บริกำรรถสำมล้อถีบรับจ้ำง
ให้เช่ำรถโดยสำรประจำทำงพร้อมคนขับรถ
ให้เช่ำรถทัศนำจรพร้อมคนขับ
ให้เช่ำรถบรรทุกศพพร้อมคนขับรถ
ให้เช่ำรถยนต์พร้อมคนขับ
ให้เช่ำรถลีมูซีนพร้อมคนขับ

การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน


ให้เช่ำรถห้องเย็นพร้อมผู้ควบคุม
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49332






บริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติด้วยรถบรรทุก
บริกำรขนส่งนำมันเชือเพลิงด้วยรถบรรทุก
บริกำรขนส่งนำมันด้วยรถบรรทุก
บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมด้วยรถบรรทุก
บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวในท้องถิ่นด้วย
รถบรรทุก

49333




















บริกำรลำเลียงและขนส่งนำมันดิบด้วยรถบรรทุก
ให้เช่ำรถบรรทุกก๊ำซธรรมชำติพร้อมคนขับ
ให้เช่ำรถบรรทุกนำมันดิบพร้อมคนขับ
ให้เช่ำรถบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมพร้อมคนขับ

การขนส่งของเหลวหรือก๊าซ (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน



บริกำรขนส่งไนโตรเจนเหลวด้วยรถบรรทุกที่มีถังบรรจุ
โดยเฉพำะ
ให้เช่ำรถบรรทุกของเหลวหรือก๊ำซ (ยกเว้นก๊ำซธรรมชำติ)
พร้อมคนขับ

การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน

บริกำรขนส่งสินค้ำที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทำงถนน

49339




บริกำรขนส่งก๊ำซฮีเลียมด้วยรถบรรทุกที่มีถังบรรจุ
โดยเฉพำะ
บริกำรขนส่งของเหลวด้วยรถบรรทุกที่มีถังบรรจุโดยเฉพำะ

49334


การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิดตรเลียมทางถนน



บริกำรตูค้ อนเทนเนอร์สำหรับขนส่งสินค้ำทำงถนน

การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน

บริกำร/รับจ้ำงย้ำยบ้ำน
บริกำรขนย้ำยปศุสตั ว์ด้วยรถบรรทุก/รถกระบะ
บริกำรขนย้ำยเฟอร์นิเจอร์ด้วยรถบรรทุก/รถกระบะ
บริกำรขนย้ำยเศษหิน/อิฐจำกกำรก่อสร้ำงด้วยรถบรรทุก/
รถกระบะ
บริกำรขนย้ำยสินค้ำที่ใช้แล้วด้วยรถรรทุก/รถกระบะ
บริกำรขนส่งกรวด/ลูกรังด้วยรถบรรทุก
บริกำรขนส่งข้ำวเปลือกด้วยรถบรรทุก/รถกระบะ
บริกำรขนส่งซีเมนต์ด้วยรถบรรทุก
บริกำรขนส่งดอกกล้วยไม้ด้วยรถบรรทุก/รถกระบะ
บริกำรขนส่งถ่ำนหินด้วยรถบรรทุก
บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์กำรเกษตรด้วยรถบรรทุก/รถกระบะ
บริกำรขนส่งไม้ซุงด้วยรถบรรทุก
บริกำรขนส่งรถยนต์ด้วยรถบรรทุก















บริกำรขนส่งวัสดุก่อสร้ำงด้วยรถบรรทุก
บริกำรขนส่งสินค้ำใช้แล้วตำมสถำนที่ทำงำนด้วย
รถบรรทุก/รถกระบะ
บริกำรขนส่งสินค้ำด้วยพำหะที่ใช้สัตว์ลำกจูง
บริกำรขนส่งสุรำด้วยรถบรรทุก
บริกำรขนส่งอ้อยด้วยรถบรรทุก/รถกระบะ
บริกำรจัดส่งไปรษณีย์ในท้องถิ่นตำมสัญญำ ด้วยรถบรรทุก
บริกำรรถแห่โฆษณำพร้อมคนขับ
ให้เช่ำรถบรรทุก/รถกระบะขนส่งทรำยพร้อมคนขับ
ให้เช่ำรถบรรทุก/รถกระบะขนส่งปศุสัตว์พร้อมคนขับ
ให้เช่ำรถบรรทุก/รถกระบะขนส่งเฟอร์นิเจอร์พร้อมคนขับ
ให้เช่ำรถบรรทุก/รถกระบะขนส่งสินค้ำแห้งพร้อมคนขับ
ให้เช่ำรถบรรทุกขนส่งคอนกรีตพร้อมคนขับ
ให้เช่ำรถบรรทุกขนส่งรถยนต์พร้อมคนขับ
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49400






บริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อลำเลียง
บริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติเหลวทำงท่อลำเลียง
บริกำรขนส่งเคมีภณ
ั ฑ์ทำงท่อลำเลียง
บริกำรขนส่งถ่ำนหินทำงท่อลำเลียง
บริกำรขนส่งนำผ่ำนท่อ (ระยะไกล)

การขนส่งทางท่อล้าเลียง





บริกำรขนส่งนำมันดิบทำงท่อลำเลียง
บริกำรขนส่งนำมันเบนซินทำงท่อลำเลียง
บริกำรขนส่งปิโตรเลียมกลั่นทำงท่อลำเลียง
บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่นทำงท่อลำเลียง
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50111








การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือโดยสารข้างฟาก

บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงทะเลและทะเลชำยฝั่ง โดยยำน
เบำะอำกำศ
บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงทะเลและทะเลชำยฝั่ง โดยเรือ
โดยสำรข้ำมฟำก

50112



บริกำรเรือท่องเที่ยวทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเล
บริกำรเรือเที่ยวชมปลำวำฬ
บริกำรเรือสำรำญทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเล
ให้เช่ำเรือสำรำญพร้อมคนขับ














บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงทะเลและทะเลชำยฝั่ง โดยเรือ
ปีกนำ
บริกำรเรือโดยสำรข้ำมฟำกตำมแนวชำยฝั่งทะเล




ให้เช่ำเรือสำรำญเพื่อตกปลำทำงทะเลและตำมแนว
ชำยฝั่งทะเล
ให้เช่ำเหมำเรือทัศนำจร เพื่อขนส่งผู้โดยสำรทำงทะเล
และตำมแนวชำยฝั่งทะเล พร้อมคนขับ

การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรืออื่นๆ

บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ง
โดยเรือรับจ้ำง
บริกำรขนส่งผู้โดยสำรในมหำสมุทร โดยเรือรับจ้ำง

50121




การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือทัศนาจรหรือเรือส้าราญ

50119


การขนส่งทางน้้า



บริกำรเรือรับจ้ำงขนส่งผู้โดยสำรไปต่ำงประเทศทำงทะเล
และตำมแนวชำยฝั่งทะเล

การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล

บริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติโดยเรือเดินทะเล
บริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติโดยเรือที่มีถังบรรจุโดยเฉพำะ
ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ง
บริกำรขนส่งถ่ำนหินทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ง
บริกำรขนส่งทรำยทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ง
บริกำรขนส่งธัญพืชทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ง
บริกำรขนส่งนำทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ง
บริกำรขนส่งนำมันดิบโดยเรือที่มีถงั บรรจุโดยเฉพำะ
ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ง
บริกำรขนส่งปูนซีเมนต์ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ง
บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จำกกำรกลั่น
โดยเรือเดินทะเล
บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จำกกำรกลั่นโดย
เรือที่มีถังบรรจุโดยเฉพำะ ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ง
บริกำรขนส่งพืชผลทำงกำรเกษตรทำงทะเลและตำมแนว
ชำยฝั่ง














บริกำรขนส่งมีเทนโดยเรือที่มีถังบรรจุโดยเฉพำะ
ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ง
บริกำรขนส่งสำรเคมีโดยเรือที่มีถังบรรจุโดยเฉพำะ
ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ง
บริกำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นโดยเรือที่มีถังบรรจุโดยเฉพำะ
ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ง
บริกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ง
บริกำรขนส่งสินค้ำที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทำงทะเล
และตำมแนวชำยฝั่ง
บริกำรเดินเรือขนส่งสินค้ำในมหำสมุทร
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
บริษัทเรือเดินทะเล
ให้เช่ำเรือบรรทุกที่มีถังบรรจุโดยเฉพำะพร้อมคนขับ
ให้เช่ำเรือบรรทุกและขนส่งสินค้ำพร้อมคนขับ
ให้เช่ำเรือบรรทุกสินค้ำแห้งพร้อมคนขับ
ให้เช่ำเรือประมงพร้อมคนขับ
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50122




การบริการลากและดันเรือ/สิ่งก่อสร้างลอยน้้า ที่ด้าเนินการทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล

บริกำรลำกเรือขุดหรือทุ่นตำมแนวชำยฝั่ง
บริกำรลำกและดันเรือ/สิ่งก่อสร้ำงลอยนำ ทำงทะเลและ
ตำมแนวชำยฝั่ง
บริกำรลำกอุปกรณ์ขุดเจำะนำมัน บริเวณน่ำนนำสำกล
ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ง

50211












บริกำรเรือท่องเที่ยวทำงนำภำยในประเทศ
บริกำรเรือทัศนำจรท่องเที่ยวทำงนำภำยในประเทศ
บริกำรเรือเที่ยวชมทัศนียภำพทำงนำในประเทศ
บริกำรเรือเร็วนำเที่ยว







ให้เช่ำเรือทัศนำจรท่องเที่ยวทำงนำภำยในประเทศ
พร้อมผู้ควบคุม
ให้เช่ำเรือสำรำญเพื่อตกปลำทำงนำภำยในประเทศ
พร้อมผู้ควบคุม

การขนส่งผู้โดยสารทางน้้าภายในประเทศโดยเรืออื่นๆ

บริกำรเรือคลองแสนแสบ



บริกำรเรือด่วนเจ้ำพระยำ



บริกำรเรือเมล์รับจ้ำง

การขนส่งสินค้าทางน้้าภายในประเทศ

บริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงนำภำยในประเทศ
บริกำรขนส่งทรำยโดยเรือทำงแม่นำลำคลอง
บริกำรขนส่งนำมันดิบทำงนำภำยในประเทศ
บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จำกกำรกลั่นทำงนำ
ภำยในประเทศ
บริกำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นทำงคลองภำยในประเทศ

50222

บริกำรเรือโดยสำรข้ำมฟำก

การขนส่งผู้โดยสารทางน้้าภายในประเทศโดยเรือทัศนาจรหรือเรือส้าราญ

50221






50219




บริกำรให้เช่ำเรือประมงพร้อมผู้ควบคุม
ล่องแพและลำกเรือ ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ง
ให้เช่ำเรือลำกพร้อมคนขับ ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ง

การขนส่งผู้โดยสารทางน้้าภายในประเทศโดยเรือโดยสารข้ามฟาก

บริกำรแพโดยสำรข้ำมฟำก

50212








บริกำรขนส่งสินค้ำที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทำงนำ
ภำยในประเทศ
บริกำรเรือขนส่งสินค้ำทำงนำภำยในประเทศ
บริกำรเรือบรรทุกสินค้ำทำงแม่นำลำคลอง
บริกำรเรือบรรทุกสินค้ำแห้งในปริมำณมำกทำงแม่นำลำคลอง

การบริการลากและดันเรือ/สิ่งก่อสร้างลอยน้้า ที่ด้าเนินการทางน้้าภายในประเทศ

บริกำรลำกซุงทำงนำภำยในประเทศ
บริกำรลำกตัวเรือและเรือที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทำงนำ
ภำยในประเทศ





บริกำรลำกทุ่นทำงนำภำยในประเทศ
บริกำรลำกปัน้ จั่นบนทุ่นลอยทำงนำภำยในประเทศ
บริกำรลำกเรือขุดทำงนำภำยในประเทศ
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51101
















บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
บริษัท สำยกำรบินนกแอร์ จำกัด
สำยกำรบิน โอเรียนท์ ไทย




ให้เช่ำเหมำเครื่องบินเพื่อขนส่งผูโ้ ดยสำร โดยมีผคู้ วบคุม
ให้เช่ำเฮลิคอปเตอร์ โดยมีผู้ควบคุม

การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา

บริกำรขนส่งไปรษณีย์ทำงอำกำศ ตำมตำรำงเวลำ
บริกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ ตำมตำรำงเวลำ

51202



การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา

บริกำรเครื่องบินรับจ้ำงเพื่อชมทัศนียภำพ
บริกำรบินของสโมสรกำรบินเพื่อฝึกบิน
บริกำรให้เช่ำเหมำลำเครื่องบินเพื่อขนส่งผู้โดยสำร
โดยมีผู้ควบคุม

51201


การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลา

บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงอำกำศ ตำมตำรำงเวลำ
บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงเฮลิคอปเตอร์ ตำมตำรำงเวลำ
บริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน)

51102

การขนส่งทางอากาศ



บริกำรขนส่งสินค้ำที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทำงอำกำศ
ตำมตำรำงเวลำ

การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา

บริกรขนส่งสินค้ำที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทำงอำกำศ
ที่ไม่มีตำรำงเวลำ
บริกำรขนส่งทำงอวกำศ




บริกำรขนส่งไปรษณีย์เร่งด่วนทำงอำกำศ ที่ไม่มีตำรำงเวลำ
ปล่อยดำวเทียมและยำนอวกำศ
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52101

กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง




กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง

คลังเก็บสินค้ำแช่แข็งหรือแช่เย็น
บริกำรห้องเย็นเก็บพืชผลทำงกำรเกษตร

52102







กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธัญพืช

กำรดำเนินกำรของไซโลจัดเก็บธัญพืช
คลังเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตรทีไ่ ม่ได้อยู่ในห้องเย็น
บริกำรไซโลเก็บข้ำว

52109












กำรดำเนินกำรของสถำนีรถไฟ
กำรดำเนินกำรสับเปลีย่ นรถไฟฟ้ำ












บริกำรสถำนที่เก็บสินค้ำในครัวเรือนเพื่อกำรค้ำ
บริกำรสถำนที่เก็บสินค้ำประเภทยำสูบ
บริกำรสถำนที่เก็บสินค้ำประเภทวิสกี
บริกำรสถำนที่เก็บอุปกรณ์ก่อสร้ำงหนัก
บริกำรสถำนที่เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ให้เช่ำแท็งก์เก็บก๊ำซโซลีน
ให้เช่ำแท็งก์เก็บนำมัน

บริกำรขำยบัตรโดยสำรรถไฟ โดย
สถำนีรถไฟ
บริกำรดัน/ลำกรถไฟ

รับฝำกรถ (ยกเว้นรับฝำกรำยเดือน/ปี)
โรงจอดรถ/ลำนจอดรถ





บริกำรสับเปลี่ยนรถไฟ
บริกำรสับรำงรถไฟ
บริกำรสำรองที่นั่ง โดยสถำนีรถไฟ

กิจกรรมบริการสถานีรถโดยสาร

กำรดำเนินกำรสับเปลีย่ นรถโดยสำรประจำทำง
กำรดำเนินงำนของสถำนีรถประจำทำง (ที่ดำเนินงำนเป็นอิสระ)
สถำนีขนส่งสำยใต้

52213




กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนส่งทางรถไฟ

52212




บริกำรสถำนที่เก็บพืชจำพวกถั่ว
องค์กำรคลังสินค้ำ

กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ







โกดังเก็บผ้ำ
คลังเก็บก๊ำซธรรมชำติ
คลังเก็บไม้ท่อน
คลังเก็บรถยนต์
บริกำรสถำนที่เก็บเฟอร์นเิ จอร์
บริกำรสถำนที่เก็บและอัดฝ้ำย
บริกำรสถำนที่เก็บสินค้ำเครื่องอุปโภคบริโภค

52211


บริกำรห้องเย็นเก็บรักษำสินค้ำ
บริกำรห้องเย็นเก็บสินค้ำแช่แข็ง




สถำนีขนส่งหมอชิต
สถำนีรถบรรทุกที่ดำเนินกำรเป็นอิสระทังที่มีและไม่มสี ิ่ง
อำนวยควำมสะดวกในกำรบำรุงรักษำ

กิจกรรบริการสถานที่จอดยานพาหนะ



สถำนที่จอดรถจักรยำน
สถำนที่จอดรถยนต์
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52214



บริกำรฉุกเฉินสำหรับยำนยนต์บนท้องถนน
บริกำรรถยก

52219


























กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
ดำเนินกำรเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สะพำน









ท่ำเรือ
ท่ำเรือกรุงเทพ
ท่ำเรือพำณิชย์แหลมฉบัง
บริกำรรำยงำนตำแหน่งในกำรเดินเรือทำงวิทยุ
บริกำรอำนวยควำมสะดวกที่ท่ำเรือ
บำรุงรักษำท่ำเทียบเรือ
องค์กำรสะพำนปลำ (อ.ส.ป.)

กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่งทางน้้า






บริกำรนำเรือเทียบท่ำและนำเรือออกจำกท่ำ
บริกำรเรือพ่วงที่ท่ำเรือ
บริกำรวิทยุนำทำงของกำรเดินเรือ
ศูนย์ควบคุมจรำจรและควำมปลอดภัยทำงทะเล
สถำนีนำร่อง (สำนักงำนกำรขนส่งทำงนำ)

การด้าเนินงานของสนามบิน (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)

กำรดำเนินงำนของสนำมบิน
กำรดำเนินงำนและดูแลรักษำท่ำอำกำศยำนพลเรือน
ท่ำอำกำศยำน
บริกำรของสถำนีรบั ส่งผูโ้ ดยสำรทำงอำกำศ

52239



การด้าเนินงานของท่าเรือ (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)

บริกำรกู้ภยั สินค้ำทำงทะเล
บริกำรกู้เรือที่ประสบภัย
บริกำรจอดเรือชั่วครำว
บริกำรจัดเก็บเรือ
บริกำรนำร่องในกำรขนส่งทำงนำ
บริกำรนำร่องเรือ

52231

บริกำรลำกรถ

กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่งทางบก

กำรดำเนินงำนของท่ำเทียบเรือ
กำรดำเนินงำนของประภำคำร
กำรดำเนินงำนของสถำนีบริเวณริมฝั่ง
กำรดำเนินงำนควบคุมเส้นทำงเดินเรือเข้ำสู่ท่ำเรือ
กำรดำเนินงำนประตูนำกันคลอง
กำรดำเนินงำนและดูแลรักษำสะพำนเทียบเรือ อู่เก็บเรือ
และท่ำเรือขนำดใหญ่

52229




กำรดำเนินกำรเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรใช้ถนน
กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวกับทำงหลวง

52221


กิจกรรมบริการรถยก






บริกำรด้ำนกำรปฏิบัติงำนบนทำงวิ่งเครื่องบิน (runway)
บริกำรภำคพืนดินของสนำมบิน
บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
บริษัท ท่ำอำกำศยำนสำกลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด

กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่งทางอากาศ

กำรควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ (ที่ไม่ได้ดำเนินงำนโดยรัฐ)
บริกำรดับเพลิงและกำรป้องกันเพลิง ณ สนำมบิน
บริกำรดูแลรักษำอำกำศยำน





บริกำรตรวจสอบอำกำศยำน
บริกำรเติมนำมันเครื่องบิน
บริกำรเพิม่ ศักย์กำรบิน

310





บริกำรลำกเครื่องบิน
บริกำรสถำนที่จอดอำกำศยำน
บริกำรให้เช่ำโรงเก็บเครื่องบิน
บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จำกัด





52241






























บริกำรขนถ่ำยสัมภำระและกระเป๋ำเดินทำงที่สถำนี รถโดยสำร
บริกำรขนถ่ำยสัมภำระและกระเป๋ำเดินทำงที่สถำนีรถไฟ

บริษัทที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขนส่งครบวงจร

กิจกรรมตัวแทนรับจัดการส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนด้าเนินพิธีการศุลกากร)

ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงเรือ
ตัวแทนขำยระวำงส่งสินค้ำทำงอำกำศ
ตัวแทนด้ำนกำรขนส่งสินค้ำ
ตัวแทนดำเนินพิธีกำรศุลกำกร
ตัวแทนนำเข้ำ - ส่งออกสินค้ำ
ตัวแทนรับจัดกำรขนส่งสินค้ำ
บริกำรข้อมูลอัตรำค่ำระวำงขนส่งสินค้ำ
บริกำรจัดกำรเพื่อให้สินค้ำผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร

52293




กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

กิจกรรมโลจิสติกส์

52292

บริกำรขนถ่ำยสินค้ำที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์พิเศษ
บริกำรขนถ่ำยสินค้ำที่สนำมบิน
บริกำรขนส่งตู้บรรทุกสินค้ำขึน - ลงทำงรถไฟ
บริกำรเครื่องยนต์เดินสำยพำนสำหรับยกถ่ำยสินค้ำ

การขนถ่ายสัมภาระ

บริกำรขนกระเป๋ำเดินทำงของผู้โดยสำร
บริกำรขนถ่ำยกระเป๋ำเดินทำงที่สนำมบิน
บริกำรขนถ่ำยสัมภำระและกระเป๋ำเดินทำงที่ท่ำอำกำศยำน

52291


การขนถ่ายสินค้า

บริกำรขนของขึน - ลงรถบรรทุก
บริกำรขนของขึน - ลงเรือ
บริกำรขนถ่ำยรถยนต์ขึน - ลงทำงรถไฟ
บริกำรขนถ่ำยสินค้ำขึน - ลงเครื่องบิน
บริกำรขนถ่ำยสินค้ำขึน - ลงเรือ

52242

ศูนย์ควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ
ศูนย์ควบคุมกำรบิน
หอควบคุมกำรบิน









บริกำรติดต่อพิธีกำรศุลกำกรในกำรส่งออกสินค้ำ
บริกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับด้ำนพิธีกำรศุลกำกร
บริกำรให้คำปรึกษำค่ำขนส่งหรือค่ำระวำงสินค้ำ
บริษัท DHL
บริษัท FEDEX
บริษัทชิปปิ้ง
บริษัทตัวแทนส่งออกสินค้ำ

กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง

บริกำรบรรจุสินค้ำลงลังไม้เพื่อขนส่ง
บริกำรบรรจุหีบห่อ/ขนย้ำยของใช้ในครัวเรือนเพื่อกำรขนส่ง



บริกำรบรรจุหีบห่อสินค้ำเพื่อกำรขนส่ง

311

52299





กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

บริกำรชักตัวอย่ำงสินค้ำ
บริกำรชั่งนำหนักสินค้ำ
บริกำรตรวจสอบคลังสินค้ำทำงทะเล
บริกำรตรวจสอบสินค้ำ




บริกำรตรวจสอบหรือชั่งนำหนักในกำรขนส่งทำงนำ
หรือทำงถนน
สถำนีชั่งนำหนักรถบรรทุก

312

หมวดย่อย 53
53100









กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์ของรัฐ

กิจกรรมไปรษณีย์ของรัฐ
ที่ทำกำรไปรษณีย์
บริกำรจัดส่งจดหมำยที่ดำเนินงำนโดยรัฐ

53200


กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์




บริกำรจัดส่งพัสดุทำงไปรษณีย์ที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์ที่มใิ ช่ของรัฐ

กิจกรรมไปรษณีย์และกำรรับส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ที่มิใช่ของรัฐ
บริกำรจัดส่งเอกสำรและพัสดุภณ
ั ฑ์โดยพนักงำนส่งเอกสำร
บริกำรส่งจดหมำยที่ดำเนินงำนโดยเอกชน
บริกำรส่งพัสดุ โดยหน่วยงำนที่มิใช่ของรัฐ
บริกำรส่งเอกสำร







บริกำรส่งเอกสำรทำงอำกำศ
บริกำรส่งเอกสำรภำยในท้องถิ่น
บริษัท TNT
บริษัท UPS
สำนักงำนไปรษณีย์ที่ดำเนินงำนตำมสัญญำจ้ำง

หมวดใหญ่ I

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

315

หมวดย่อย 55
55101





บริกำรที่พักตำกอำกำศ
บังกะโล
ม่ำนรูด
โมเต็ล






โรงแรมและรีสอร์ท

รีสอร์ท
โรงแรม
โรงแรมที่มีบ่อนกำรพนัน
โรงแรมที่ให้บริกำรด้ำนนันทนำกำร

55102


บริกำรที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท



55109













บ้ำนพักในฟำร์ม

บ้ำนพักในหมู่บ้ำน (home stay)

ที่พักแรมระยะสั้นอื่นๆ ส้าหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว






ทุ่งเลียงวัวซึ่งมีบริกำรบ้ำนพักไว้รบั รองนักท่องเที่ยว
บริกำรกระท่อมสำหรับนักท่องเทีย่ ว
บ้ำนพักที่จัดอำหำรให้พร้อม
บ้ำนพักที่แบ่งเป็นห้องพักที่ให้ที่พักกับอำหำรเช้ำ
ห้องพักประเภทแบ่งเวลำ

ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่

ค่ำยพักเพื่อกำรตกปลำและล่ำสัตว์
ค่ำยพักแรมเพื่อกำรนันทนำกำร
ทุ่งเลียงวัวซึ่งมีพืนที่สำหรับตังแคมพักแรม
บริกำรจัดกำรเกีย่ วกับค่ำยพักนันทนำกำรในวันหยุด
บริกำรที่ตังค่ำยสำหรับรถพ่วงเดินทำง

55901




เกสต์เฮาส์

ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท

ค่ำยพัก YMCA
ค่ำยพักฤดูร้อน
เคบิน
ที่พักแรมเยำวชน
ที่พักอำศัยบนภูเขำ

55200




โรงแรมห้องชุด
อินน์



เกสต์เฮ้ำส์

55103


ที่พักแรม






บริกำรบ้ำนพักเคลื่อนที่ในอุทยำน
บริกำรพืนที่ว่ำงและสิ่งอำนวยควำมสะอำดสำหรับ
ยำนยนต์เพื่อกำรพักแรม
สถำนที่จอดรถพ่วง
สถำนที่ตังค่ำยพักแรม

การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยส้าหรับนักเรียน/นักศึกษา

บริกำรคอร์ตสำหรับเป็นที่พักนักศึกษำ
บริกำรที่อยู่อำศัยสำหรับนักเรียน




หอพักในโรงเรียน/มหำวิทยำลัย/สถำนศึกษำ
หอพักสำหรับนักเรียน/นักศึกษำ

316

55909






การบริการที่พักแรมประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กำรดำเนินกำรตู้นอนที่ดำเนินงำนโดยหน่วยอื่นที่แยกจำก
กิจกำรรถไฟ
ค่ำยพักคนงำน
ที่พักสำหรับคนงำน
บริกำรที่พักอำศัยกึ่งถำวรในบอร์ดดิงเฮ้ำส์
บริกำรบ้ำนเช่ำที่ไม่ใช่สำหรับนักเดินทำง/ท่องเที่ยวทีม่ ี
บริกำรเพิม่ เติมให้






บริกำรบ้ำนแบ่งให้เช่ำที่ไม่ใช่สำหรับนักเดินทำง/
ท่องเที่ยวที่มีบริกำรเพิ่มเติมให้
บริกำรบ้ำนพักสำหรับคนงำนที่พักเป็นระยะเวลำสันๆ
บริกำรห้องเช่ำที่ไม่ใช่สำหรับนักเดินทำง/ท่องเที่ยวที่มี
บริกำรเพิม่ เติมให้
บริกำรห้องพักที่ไม่ใช่สำหรับนักเดินทำง/ท่องเที่ยวที่มี
บริกำรเพิม่ เติมให้

317

หมวดย่อย 56
56101























KFC
MK สุกี
The Pizza Company
คำเฟ่สัตว์เลียง ที่ให้บริกำรอำหำร
เป็นหลัก
เคำน์เตอร์บริกำรอำหำรกลำงวัน
เคำน์เตอร์สลัดบำร์
แดรี่ควีน
ตู้เสบียงที่ดำเนินกำรโดยหน่วยอื่นที่
แยกจำกกิจกำรรถไฟ
บริกำรรถเสบียงอำหำรในขบวนรถไฟ
ที่ดำเนินกำรโดยหน่วยอื่นที่แยกจำก
กิจกำรรถไฟ
บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มพร้อม
บริโภคในร้ำน
บำร์อำหำรกลำงวัน
ภัตตำคำร
มิสเตอร์โดนัท
ร้ำนกำแฟ เบเกอรี่ที่มโี ต๊ะเก้ำอีให้นั่ง
ทีใ่ ห้บริกำรเบเกอรี่เป็นหลัก
ร้ำนกุ้งกระทะ
ร้ำนขำยก๋วยเตี๋ยวในโรงอำหำร
ร้ำนขำยก๋วยเตี๋ยวพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยกุยช่ำยทอดพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยไก่ย่ำง 5 ดำว
ร้ำนขำยขนมปำกหม้อพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยขนมฝักบัวพร้อมบริโภค

56102










ทอดกุ๋ยช่ำยพร้อมบริโภคขำยที่แผง
ทอดไก่พร้อมบริโภคขำยที่แผง
ทอดลูกชินพร้อมบริโภคขำยที่แผง
ทำกล้วยทอดขำยที่แผง
ทำกับข้ำวสำเร็จพร้อมบริโภคขำยที่แผง
ทำขนมจีนนำยำพร้อมบริโภคขำยที่แผง
ทำขนมเบืองขำยที่แผง
ทำขนมเบืองญวนพร้อมบริโภคขำยที่แผง
ทำขนมปังหน้ำหมูพร้อมบริโภคขำยที่แผง

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การบริการอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร


























ร้ำนขำยข้ำวแกงพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยข้ำวแกงในโรงอำหำร
ร้ำนขำยข้ำวมันไก่พร้อมบริโภค
ร้ำนขำยข้ำวหมูแดงพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยข้ำวเหนียวปิ้งพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยเครปพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยนำแข็งไสพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยนำเต้ำหู้พร้อมบริโภค
ร้ำนขำยบะหมี่เกี๊ยวพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยบำร์บีคิว
ร้ำนขำยปอเปี๊ยะทอดพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยผัดไทยพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยเผือกทอดพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยรังนกพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยลูกชินปิ้ง/ทอดพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยส้มตำ-นำตกพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยหมูกระทะ
ร้ำนขำยหมูปิ้งพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยหอยทอดพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยอำหำรจำนด่วนพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยอำหำรตำมสั่งพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยอำหำรพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยอำหำรและเครื่องดืม่ พร้อม
บริโภค
ร้ำนขำยอำหำรอิสลำมพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยอำหำรอีสำนพร้อมบริโภค



























ร้ำนคำรำโอเกะ ที่จัดอำหำรพร้อม
บริโภคไว้บริกำร
ร้ำนทำขนมโตเกียวขำย
ร้ำนทำขนมถังแตกพร้อมบริโภค
ร้ำนเนือย่ำงเกำหลี
ร้ำนบัวลอยไข่หวำนพร้อมบริโภค
ร้ำนเบเกอรี่ที่มีโต๊ะเก้ำอีให้นั่ง
ร้ำนพิซซ่ำพร้อมบริโภค
ร้ำนหมูกระทะ
ร้ำนหมูย่ำงเกำหลี
ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นพร้อมบริโภค
ร้ำนอำหำรทีล่ ูกค้ำต้องบริกำรตนเอง
ร้ำนอำหำรพร้อมบริโภค
ร้ำนอำหำรอิตำเลียนพร้อมบริโภค
ร้ำนไอศกรีม buskin robbin
ร้ำนไอศกรีม iberry
ร้ำนไอศกรีม swensen
ร้ำนไอศกรีมตัก
ร้ำนไอศกรีมมีโต๊ะเก้ำอีให้นั่ง
ร้ำยขำยสำคูไส้หมูพร้อมบริโภค
สเวนเซ่น
ห้องอำหำร
ห้องอำหำรที่ลูกค้ำต้องบริกำรตนเอง
โออิชิ บุฟเฟต์
โออิชิ รำเมน
ไอซ์ มอนสเตอร์

การบริการอาหารบนแผงลอยและตลาด










ทำขนมรังผึงขำยที่แผง
ทำข้ำวแกงพร้อมบริโภคขำยที่แผง
ทำแซนด์วิชพร้อมบริโภคขำยที่แผง
ทำบัวลอยไข่หวำนพร้อมบริโภคขำยที่แผง
ทำปำท่องโก๋ขำยที่แผง
ทำส้มตำไก่ย่ำงพร้อมบริโภคขำยทีแ่ ผง
ทำอำหำรสำเร็จรูปพร้อมบริโภคขำยที่แผง
แผงขำยก๋วยเตีย๋ วพร้อมบริโภค
แผงขำยก่วยเตีย๋ วลุยสวนพร้อมบริโภค
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แผงขำยก๋วยเตีย๋ วหลอดพร้อมบริโภค
แผงขำยไก่ทอดหำดใหญ่พร้อมบริโภค
แผงขำยขนมครก
แผงขำยขนมถังแตก
แผงขำยข้ำวมันไก่พร้อมบริโภค
แผงขำยข้ำวหมกไก่พร้อมบริโภค
แผงขำยข้ำวเหนียวไก่ทอดพร้อมบริโภค
แผงขำยข้ำวเหนียวหมูย่ำงพร้อมบริโภค
แผงขำยเครปพร้อมบริโภค
แผงขำยซำลำเปำ ขนมจีบ (อุ่นร้อน)
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ขำยขนมกุ๋ยช่ำยทอดพร้อมบริโภค
ตำมตลำดนัด
ขำยลูกชินปิ้งพร้อมบริโภคตำม
ตลำดนัด
บริกำรอำหำรพร้อมบริโภคแบบ
เคลื่อนที่
รถเข็นขำยกล้วยทอด
รถเข็นขำยก๋วยเตี๋ยวพร้อมบริโภค
รถเข็นขำยไก่ทอดพร้อมบริโภค
รถเข็นขำยขนมครก
รถเข็นขำยขนมดอกบ้ว
รถเข็นขำยขนมโตเกียว
รถเข็นขำยขนมถังแตก
รถเข็นขำยขนมรังผึง
รถเข็นขำยข้ำวเกรียบปำกหม้อ
รถเข็นขำยข้ำวไข่เจียวพร้อมบริโภค


















การบริการอาหารแบบเคลื่อนที่
รถเข็นขำยข้ำวมันไก่พร้อมบริโภค
รถเข็นขำยข้ำวเหนียวปิ้ง
รถเข็นขำยไข่หงส์
รถเข็นขำยเครปพร้อมบริโภค
รถเข็นขำยเต้ำฮวยพร้อมบริโภค
รถเข็นขำยนำแข็งไสพร้อมบริโภค
รถเข็นขำยนำเต้ำหู้พร้อมบริโภค
รถเข็นขำยบะหมี่เกี๊ยวพร้อมบริโภค
รถเข็นขำยปลำหมึกปิ้งพร้อมบริโภค
รถเข็นขำยผลไม้พร้อมบริโภค
รถเข็นขำยโรตี มะตะบะพร้อมบริโภค
รถเข็นขำยลูกชินทอดพร้อมบริโภค
รถเข็นขำยลูกชินปิ้งพร้อมบริโภค
รถเข็นขำยส้มตำ นำตกพร้อมบริโภค
รถเข็นขำยส้มตำไก่ย่ำงพร้อมบริโภค
รถเข็นขำยสำคูไส้หมู

56210






















รถเข็นขำยไส้กรอกอีสำนปิ้ง
พร้อมบริโภค
รถเข็นขำยหมูทอดพร้อมบริโภค
รถเข็นขำยหมูย่ำงพร้อมบริโภค
รถเข็นขำยไอศกรีมกะทิสด
พร้อมบริโภค
รถเข็นขำยไอศกรีมตัก
รถบรรทุกที่ให้บริกำรร้ำนอำหำร
ในตัว
เร่ขำยกล้วยปิ้ง
เร่ขำยไก่ย่ำงพร้อมบริโภค
เร่ขำยขนมตะโก้
เร่ขำยขนมถ้วย
เร่ขำยบะหมี่เกี๊ยวพร้อมบริโภค
เร่ขำยลูกชินปิ้ง
เร่ขำยไอศกรีมตัก

การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

บริกำร/รับจัดโต๊ะจีนนอกสถำนที่
บริกำรเคเทอร์ริ่ง (catering)
บริกำรจัดเลียงนอกสถำนที่
บริกำรจัดส่งอำหำรปรุงสำเร็จให้ตำมบ้ำน/สำนักงำน

56291

แผงขำยเต้ำฮวยพร้อมบริโภค
แผงขำยนำแข็งไสพร้อมบริโภค
แผงขำยนำเต้ำหู้พร้อมบริโภค
แผงขำยปลำหมึกปิ้งพร้อมบริโภค
แผงขำยลูกชินปิ้งพร้อมบริโภค
แผงขำยไส้กรอกอีสำนปิ้งพร้อมบริโภค
แผงขำยหอยทอดพร้อมบริโภค
แผงขำยไอศกรีมตัก
แผงลอยขำยปลีกข้ำวโพด (ที่มีบริกำรนึ่งให้ที่แผง)
แผงลอยขำยรังนกพร้อมบริโภค






บริกำรจัดหำอำหำรสำหรับงำนสังสรรค์
บริกำรจัดอำหำรบุฟเฟต์ตำมงำนสังสรรค์
รับทำอำหำรกล่อง
รับทำอำหำรปิ่นโต

การบริการอาหารส้าหรับธุรกิจขนส่ง

บริกำรจัดหำอำหำรให้ตำมสัญญำที่ให้ไว้กับธุรกิจขนส่ง
บริกำรจัดหำอำหำรให้ตำมสัญญำที่ให้ไว้กับธุรกิจสำยกำรบิน
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บริกำรโรงอำหำรในโรงงำน
บริกำรโรงอำหำรในสำนักงำน
บริกำรห้องอำหำรในมหำวิทยำลัย

56299












บริกำรจัดหำอำหำรที่ดำเนินงำนตำมสัญญำสัมปทำนในงำนแข่งขันกีฬำ









การบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

ค็อกเทลเลำน์จ
คำเฟต์
ดิสโก้เธค ที่มีบริกำรเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
ไนท์คลับ
บำร์เบียร์
เบียร์กำร์เด้นท์

56302














ผับ
ร้ำนขำยเหล้ำ ที่จัดสถำนที่ไว้พร้อมบริโภค
ร้ำนขำยเหล้ำดองยำ ที่จดั สถำนทีไ่ ว้พร้อมบริโภค
ลำนเบียร์
สถำนที่ขำยเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์

การบริการเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

เคำน์เตอร์ขำยกำแฟพร้อมบริโภค
บริกำรเครื่องดื่มตำมงำนเลียง
บ้ำนไร่กำแฟ
บำร์นม ที่จัดสถำนที่ไว้พร้อมบริโภค
บู๊ทขำยเครื่องดื่ม ที่จดั สถำนที่ไว้พร้อมบริโภค
ร้ำนกำแฟ เบเกอรี่ที่มโี ต๊ะเก้ำอีให้นั่ง ที่ให้บริกำรกำแฟ
เป็นหลัก
ร้ำนกำแฟโบรำณพร้อมบริโภค
ร้ำนกำแฟพร้อมบริโภค

56303


บริกำรห้องอำหำรในโรงเรียน
บริกำรห้องอำหำรและโรงอำหำรสำหรับทหำร
บริกำรศูนย์อำหำรในห้ำงสรรพสินค้ำ

การบริการอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

56301


การด้าเนินงานของโรงอาหาร

แผงขำยกำแฟพร้อมบริโภค
แผงขำยเครื่องดืม่ ที่จัดสถำนทีไ่ ว้พร้อมบริโภค
แผงขำยชำชักพร้อมบริโภค
แผงขำยนำชำพร้อมบริโภค
แผงขำยนำปั่นพร้อมบริโภค
แผงขำยนำผลไม้ที่บริกำรสำหรับพร้อมบริโภค











ร้ำนกำแฟสดพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยเครื่องดื่มพร้อมบริโภคที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์
ร้ำนขำยนำผลไม้ที่บริกำรสำหรับพร้อมบริโภค
ร้ำนขำยนำอัดลมที่บริกำรสำหรับพร้อมบริโภค
ร้ำนชำชักพร้อมบริโภค
ร้ำนนมพร้อมบริโภค
ร้ำนนำชำพร้อมบริโภค
ร้ำนนำปัน่ พร้อมบริโภค
สตำร์บัค

การบริการเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด






แผงขำยนำผลไม้พร้อมบริโภคในตลำด
แผงขำยนำอัดลมที่บริกำรสำหรับพร้อมบริโภค
แผงขำยเหล้ำปั่นพร้อมบริโภค
แผงลอยขำยกำแฟสดพร้อมบริโภค
แผงลอยขำยนำปั่นพร้อมบริโภค
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การบริการเครื่องดื่มแบบเคลื่อนที่

ขำยกำแฟเย็นพร้อมบริโภคตำมตลำดนัด
ขำยเครื่องดื่มที่บริกำรสำหรับพร้อมบริโภคตำมตลำดนัด
ขำยนำผลไม้ปั่นพร้อมบริโภคตำมตลำดนัด
รถเข็นขำยกำแฟโบรำณพร้อมบริโภค






รถเข็นขำยกำแฟเย็นพร้อมบริโภค
รถเข็นขำยชำ กำแฟพร้อมบริโภค
รถเข็นขำยชำชักพร้อมบริโภค
เร่ขำยนำผลไม้ปั่นพร้อมบริโภค

หมวดใหญ่ J

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
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หมวดย่อย 58
58111














การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ต้าราเรียน พจนานุกรม และสารานุกรม ลงบนสื่อต่างๆ
(ยกเว้นทางออนไลน์)

โครงกำรสำรำนุกรมไทยฯ
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่ตำรำเรียน
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่สมุดบันทึกและ
ตำรำงเวลำ
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่สมุดระบำยสี
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่สือพจนำนุกรม
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือกำร์ตูน
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือเกี่ยวกับศำสนำ
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือเด็กและเยำวชน
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือนิทำน
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือนิยำย

58112


การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่












การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่โบรชัวร์ ใบปลิว และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน ลงบนสื่อต่างๆ
(ยกเว้นทางออนไลน์)

จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่คู่มือแนะนำเส้นทำง
และถนนสำยต่ำง ๆ
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่โบรชัวร์
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่ใบปลิว






58113


จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่โปรแกรมแข่งม้ำ
แข่งรถ แข่งวิ่ง
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่แผนที่โลก
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่สมุดคูปองส่วนลด
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือแผนที่

การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือออนไลน์

จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือบน
อินเทอร์เน็ต

58114


จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือแนะนำกำร
ท่องเที่ยว
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือสำรำนุกรม
สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ำ
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนำพำณิชย์
สำนักพิมพ์นำนมีบุ๊ค
สำนักพิมพ์บ้ำนวรรณกรรม
สำนักพิมพ์ผเี สือ
สำนักพิมพ์หนังสือกำร์ตูน
สำนักพิมพ์หนังสือนิยำย



จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือออนไลน์

การดูแลสิทธิในการผลิตซ้้าหนังสือเพื่อจ้าหน่ายหรือเผยแพร่

บริกำรจัดเก็บค่ำลิขสิทธิ์ในกำรผลิตซำ/ทำสำเนำ
ดัดแปลงผลงำนต้นฉบับ



บริกำรดูแลสิทธิในกำรจัดพิมพ์หนังสือ แผนที่ โบรชัวร์
ใบปลิว
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58121



จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่นำมำนุกรม
(ยกเว้นทำงออนไลน์)
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่สมุดโทรศัพท์
(ยกเว้นทำงออนไลน์)

58122



















จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือรวบรวมชื่อ
และที่อยู่ของบุคคลผ่ำนทำงออนไลน์
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือรวบรวมชื่อ
และที่อยู่ของหน่วยงำนต่ำงๆ ผ่ำนทำงออนไลน์




สำนักพิมพ์คมชัดลึก
สำนักพิมพ์เดลินิวส์
สำนักพิมพ์ไทยรัฐ




สำนักพิมพ์มติชน
สำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์

การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่วารสารและนิตยสารลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)

จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่จดหมำยแจ้งข่ำวสำร
ที่ออกตำมกำหนดเวลำ
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่วำรสำรกำรเกษตรที่
ออกตำมกำหนดเวลำ
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่วำรสำรเกี่ยวกับ
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่วำรสำรด้ำนกำรค้ำที่
ออกตำมกำหนดเวลำ
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่วำรสำรด้ำนศำสนำที่
ออกตำมกำหนดเวลำ
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่วำรสำรทำงด้ำน
เทคนิคที่ออกตำมกำหนดเวลำ

58133



จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือรวบรวมชื่อ
และที่อยู่ของบุคคล (ยกเว้นทำงออนไลน์)
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือรวบรวมชื่อ
และทีอ่ ยู่ของหน่วยงำนต่ำงๆ (ยกเว้นทำงออนไลน์)

การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)

จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
สำนักพิมพ์ข่ำวสด

58132



การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและรายชื่อ-ที่อยู่ทางไปรษณีย์ผา่ นทางออนไลน์

จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่นำมำนุกรมผ่ำนทำง
ออนไลน์
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่สมุดโทรศัพท์ผ่ำน
ทำงออนไลน์

58131


การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและรายชื่อ-ที่อยู่ทางไปรษณีย์ลงบนสื่อต่างๆ
(ยกเว้นทางออนไลน์)









จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่วำรสำรรด้ำนวิชำชีพ
ที่ออกตำมกำหนดเวลำ
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่วำรสำรและนิตยสำร
บันเทิง
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือแนะนำ
รำยกำรทีวีที่ออกตำมกำหนดเวลำ
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือแนะนำและ
ตำรำงเวลำรำยกำรวิทยุที่ออกตำมกำหนดเวลำ
สำนักพิมพ์กำร์ตูนรำยสัปดำห์
สำนักพิมพ์นิตยสำร
สำนักพิมพ์วำรสำร

การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสารออนไลน์

จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ วำรสำร และนิตยสำรผ่ำนทำงออนไลน์
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58134


บริกำรดูแลสิทธิในกำรผลิตซำหนังสือพิมพ์ วำรสำร และนิตยสำร

58191






การดูแลสิทธิในการผลิตซ้้าหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร เพื่อจ้าหน่ายหรือเผยแพร่

การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)

จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่กำร์ดอวยพร (ยกเว้น
ทำงออนไลน์)
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่งำนพิมพ์ภำพศิลป์
(ยกเว้นทำงออนไลน์)
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่บัตรอวยพร (ยกเว้น
ทำงออนไลน์)
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่แบบกระดำษสำหรับ
ตัดเสือผ้ำ (ยกเว้นทำงออนไลน์)
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่ใบสั่งของ (ยกเว้น
ทำงออนไลน์)








58192








การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ผ่านทางออนไลน์

จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่กำร์ดอวยพร ผ่ำน
ทำงออนไลน์
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่งำนพิมพ์ภำพศิลป์
ผ่ำนทำงออนไลน์
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่บัตรอวยพร ผ่ำนทำง
ออนไลน์
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่แบบกระดำษสำหรับ
ตัดเสือผ้ำ ผ่ำนทำงออนไลน์
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่ใบสั่งของ ผ่ำนทำง
ออนไลน์

58193







จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่ใบเสร็จรับเงิน ผ่ำน
ทำงออนไลน์
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่ปฏิทิน ผ่ำนทำง
ออนไลน์
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่โปสกำร์ด ผ่ำนทำง
ออนไลน์
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่โปสเตอร์ ผ่ำนทำง
ออนไลน์
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือแค็ตตำล็อก
ผ่ำนทำงออนไลน์

การดูแลสิทธิในการผลิตซ้้างานอื่นๆ เพื่อจ้าหน่ายหรือเผยแพร่

บริกำรดูแลสิทธิในกำรผลิตซำแคตตำล๊อก

58201


จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่ใบเสร็จรับเงิน
(ยกเว้นทำงออนไลน์)
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่ปฏิทิน (ยกเว้นทำง
ออนไลน์)
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่โปสกำร์ด (ยกเว้น
ทำงออนไลน์)
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่โปสเตอร์ (ยกเว้น
ทำงออนไลน์)
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือแค็ตตำล็อก
(ยกเว้นทำงออนไลน์)
รับออกแบบและทำนำมบัตร

บริกำรจัดทำ/พัฒนำซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป



บริกำรดูแลสิทธิในกำรผลิตซำรูปภำพ โปสกำร์ด กำร์ด
อวยพร ภำพโปสเตอร์

การจัดท้าซอฟต์แวร์เกมส้าเร็จรูป


บริกำรจัดทำ/พัฒนำซอฟต์แวร์เกมออนไลน์สำเร็จรูป
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58202




บริกำรจัดทำ/พัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประยุกต์
บริกำรจัดทำ/พัฒนำซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำร
บริกำรจัดทำ/พัฒนำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

58203


การจัดท้าซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส้าเร็จรูป)




บริกำรจัดทำ/พัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
บริกำรพัฒนำและบำรุงรักษำซอฟต์แวร์ประยุกต์
ผลิตสื่อกำรสอนทำงอิเล็กทรอนิกส์

การดูแลสิทธิในการผลิตซ้้าซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูปเพื่อจ้าหน่ายหรือเผยแพร่

บริกำรดูแลสิทธิในกำรผลิตซำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
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หมวดย่อย 59

การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์
จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
59111








บริกำรถ่ำยทำวีดิโอ
บริกำรแนะนำกำรผลิตวีดิโอ
บริษัท GMM Picture จำกัด
บริษัท ไฟว์สตำร์ โปรดักชั่น จำกัด
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด
บริษัท สหมงคลฟิล์ม จำกัด







การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
บริษัทถ่ำยทำภำพยนตร์
บริษัทผลิต/รับถ่ำยภำพยนตร์โฆษณำ
ผลิตภำพยนตร์
ผลิตและจำหน่ำยภำพยนตร์กำร์ตนู
ผลิตและจำหน่ำยภำพยนตร์และ
วีดิทัศน์

59112
































บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
ผลิต/รับถ่ำยงำนโฆษณำทำงโทรทัศน์
ผลิตกำร์ตูนเพื่อแพร่ภำพทำงโทรทัศน์
ผลิตรำยกำรเกมโชว์
ผลิตรำยกำรทอล์คโชว์
ผลิตรำยกำรโทรทัศน์เชิงพำณิชย์
ผลิตรำยกำรในเครือข่ำยเคเบิล
ผลิตละครโทรทัศน์
ผลิตสำรคดีเพื่อแพร่ภำพทำงโทรทัศน์

การบริการตัดต่อภาพและเสียง

บริกำรจัดลำดับภำพและเสียงฟิลม์ ภำพยนตร์
บริกำรจัดลำดับภำพและเสียงวีดิทศั น์
บริกำรจัดลำดับภำพและเสียงสื่อดิจิทัล
บริกำรตรวจ ตัดต่อ และลำดับภำพยนตร์
บริกำรตรวจ ตัดต่อ และลำดับวีดโิ อ

59122



ผลิตและจำหน่ำยภำพยนตร์สำรคดี
ผลิตและจำหน่ำยวีดิโอเพลง
(Music Video)
ผลิตและจำหน่ำยวีดิโอภำพยนตร์
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
ผลิตสื่อ VDO

การผลิตรายการโทรทัศน์

กำรดำเนินงำนสตูดโิ อสำหรับโทรทัศน์
บริษัท เจ.เอส.แอล จำกัด
บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บริษัท ดำรำวิดโิ อ จำกัด
บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
บริษัท มำร์คส์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด
บริษัท ยูม่ำ 99 จำกัด
บริษัท ว็อชด็อก จำกัด
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด

59121








บริกำรตัดต่อฟิลม์ ภำพยนตร์
บริกำรบันทึกเสียงลงในฟิล์มภำพยนตร์
บริกำรบันทึกเสียงอัดสปอร์ตโฆษณำ
บริกำรอัดเสียงเพิม่ ลงในฟิล์มภำพยนตร์

การบริการท้าคอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชั่น และเทคนิคพิเศษ

บริกำรทำคอมพิวเตอร์กรำฟิกฟิลม์ ภำพยนตร์/วีดิทัศน์/
สื่อดิจิทัล
บริกำรทำภำพเคลื่อนไหวในฟิล์มภำพยนตร์/วีดิทัศน์/สื่อ
ดิจิทัล





บริกำรทำสเปเชียล เอฟเฟ็ค ฟิล์มภำพยนตร์/วีดิทัศน์/สื่อ
ดิจิทัล
บริกำรทำแอนิเมชั่นภำพยนตร์/วีดิทัศน์/สื่อดิจิทัล
บริกำรปรับแต่งฟิล์มภำพยนตร์/วีดิทัศน์ให้ดีขึน
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59129





กิจกรรมอื่นๆ ภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์

บริกำรเขียนคำบรรยำยบนฟิล์มภำพยนตร์/วีดิทัศน์/
รำยกำรโทรทัศน์
บริกำรทำ sub-title ภำพยนตร์
บริกำรทำสำเนำฟิล์มภำพยนตร์เพื่อจำหน่ำยให้กับโรง
ภำพยนตร์
บริกำรทำสำเนำภำพยนตร์ต้นฉบับใหม่เนื่องจำกต้นฉบับ
เดิมเกิดกำรเสื่อมสภำพ

59131























จำหน่ำยภำพยนตร์/วีดิโอ สำหรับแพร่ภำพทำง
สถำนีโทรทัศน์
ตัวแทนจำหน่ำยฟิลม์ ภำพยนตร์
บริกำรให้เช่ำฟิลม์ ภำพยนตร์
แหล่งรวมฟิล์มเพื่อกำรจัดจำหน่ำยเชิงพำณิชย์

การดูแลสิทธิในการผลิตซ้้าภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ เพื่อจ้าหน่ายหรือเผยแพร่

บริกำรด้ำนลิขสิทธิ์ภำพยนตร์/วีดทิ ัศน์/รำยกำรโทรทัศน์
บริกำรดูแลสิทธิในกำรผลิตซำภำพยนตร์/วีดิทัศน์/รำยกำรโทรทัศน์

เทศกำลฟิลม์ ภำพยนตร์
นิทรรศกำรภำพยนตร์
นิทรรศกำรแสดงภำพยนตร์นิ่ง
ด้ำนกำรท่องเที่ยว






การฉายภาพยนตร์

บริกำรฉำยฟิล์มภำพยนตร์หรือเทป
บริกำรฉำยหนังกลำงแปลง
เร่ฉำยภำพยนตร์/หนัง
โรงภำพยนตร์

59201




บริกำรทำสำเนำรำยกำรโทรทัศน์ต้นฉบับใหม่เนื่องจำก
ต้นฉบับเดิมเกิดกำรเสื่อมสภำพ
บริกำรแปลงฟิล์มภำพยนตร์เป็นเทป
ห้องปฏิบัติกำรกระบวนกำรล้ำงฟิล์มภำพยนตร์
ห้องสมุดฟิลม์ ที่มีลิขสิทธิ์

การเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์

59140




จำหน่ำยเทปวิดโี อ ดีวีดี และผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยกัน ให้แก่ผู้
จัดนิทรรศกำร
จำหน่ำยเทปวีดโิ อที่บันทึกแล้วสำหรับแพร่ภำพทำง
เครือข่ำยโทรทัศน์/เคเบิลทีวี
จำหน่ำยฟิลม์ ภำพยนตร์ให้แก่โรงภำพยนตร์

59132




บริกำรให้เช่ำห้องบันทึกเสียง/ตัดต่อเสียง
บริกำรให้เช่ำห้องอัดเสียง
บริษัทบันทึกแผ่นเสียง
บันทึกแผ่นเสียงไม่มีกำรอัดสำเนำหรือเผยแพร่ (ยกเว้น
ผู้ควบคุมกำรบันทึกเสียงอิสระ)
บันทึกเสียงดนตรีและเพลงจำกสื่อที่เป็นต้นฉบับ
บันทึกเสียงต้นฉบับที่มสี ัญญำเช่ำและลิขสิทธิ์
บันทึกเสียงลงบนคอมแพคดิสก์/เทปคำสเซ็ต/เทป
แม่เหล็ก/ผลิตภัณฑ์มัลติมเี ดีย




โรงภำพยนตร์กลำงแจ้ง
ศูนย์ฉำยหนังเลเซอร์ดิส

การบันทึกเสียงลงบนสื่อ







บันทึกเสียงสำหรับเล่นในเครื่องเล่นจำนเสียง
ผลิตเทปเพลงต้นฉบับ
ผลิตรำยกำรวิทยุที่ไม่ใช่รำยกำรสด ที่บันทึกเทปในห้องอัด
ผลิตสื่อบันทึกเสียงต้นฉบับ
สตูดโิ อบันทึกเสียงทีไ่ ด้รับค่ำธรรมเนียมหรือดำเนินงำน
ตำมสัญญำจ้ำง
ห้องอัดแผ่นเสียง
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59202








ค่ำยเพลง
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่บทเพลง
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือดนตรี
จัดทำ/จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่หนังสือโน๊ตเพลง/เนือเพลง
จำหน่ำยสื่อบันทึกเสียงเพลงต้นฉบับ
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
โซนี่ มิวสิค

59203


การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี

บริกำรดูแลลิขสิทธิ์งำนเพลง/ดนตรี








บริษัทผลิตเทปเพลง
บริษัทรับแต่งเพลงโฆษณำ
เบเกอรี่ มิวสิค
ผู้ผลิตและสร้ำงสรรค์เพลงไทยสำกล
ผู้ผลิตและสร้ำงสรรค์เพลงลูกทุ่ง
อำร์.เอส. โปรโมชั่น

การดูแลสิทธิในการผลิตซ้้าดนตรี เพื่อจ้าหน่ายหรือเผยแพร่


บริกำรดูแลสิทธิในกำรผลิตซำงำนเพลง/ดนตรี
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หมวดย่อย 60
60101






การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง

การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์)

คลื่นวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ควบคุมและผลิตรำยกำรสดทำงวิทยุ
เครือข่ำยวิทยุทำงดำวเทียม
จส.100
ผลิตรำยกำรวิทยุที่เป็นรำยกำรสด







60102











สถำนีวิทยุอินเทอร์เน็ต







สถำนีโทรทัศน์สำธำรณะ (Free TV)
สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท./NBT)
องค์กำรสื่อสำรมวลชนแห่งประเทศไทย

การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ โดยสมัครสมาชิก (ยกเว้นทางออนไลน์)

TRUE VISION
เครือข่ำยโทรทัศน์ทำงดำวเทียมโดยกำรรับสมัครสมำชิก
บริกำรช่องวีดิทัศน์ตำมประสงค์ (ยกเว้น ทำงออนไลน์)

60203




การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
(ยกเว้นทางออนไลน์)

สถำนีเครือข่ำยแพร่ภำพทำงโทรทัศน์โดยไม่ต้องสมัครสมำชิก
สถำนีโทรทัศน์ทีวีไทย
สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท
สถำนีโทรทัศน์ภำคพืนดินระบบดิจิทัล
สถำนีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9)

60202


การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงผ่านทางออนไลน์

ระบบกำรออกอำกำศทำงวิทยุกระจำยเสียงทำง
อินเทอร์เน็ต/ออนไลน์

60201

ระบบกำรออกอำกำศทำงวิทยุกระจำยเสียงตำมโปรแกรม
ทำงเคเบิล ดำวเทียม
รำยงำนกำรจรำจรจำกเฮลิคอปเตอร์หรือรถยนต์
สถำนีวิทยุ AM/FM
สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
สถำนีวิทยุชุมชน





บริกำรช่องสัญญำณโทรทัศน์ผ่ำนเคเบิลทีวีโดยเสียค่ำรับชม
บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหำชน)
สถำนีเครือข่ำยแพร่ภำพทำงเคเบิลโดยเสียค่ำรับชม

การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ผ่านทางออนไลน์

สถำนีโทรทัศน์ที่แพร่ภำพกระจำยเสียงผ่ำนทำงออนไลน์/อินเทอร์เน็ต
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หมวดย่อย 61
61101


















CABNET
GMM Z
SUN BOX
เคเบิลท้องถิ่น

















ผู้ให้บริกำรเข้ำสูร่ ะบบอินเทอร์เน็ต (Asia-net)
ผู้ให้บริกำรเข้ำสูร่ ะบบอินเทอร์เน็ต (ISP)
ผู้ให้บริกำรเข้ำสูร่ ะบบอินเทอร์เน็ต (Ji-net)
ผู้ให้บริกำรเข้ำสูร่ ะบบอินเทอร์เน็ต (KSC)
ร้ำนอินเทอร์เน็ตแบบใช้สำย

บริกำรจัดส่งรำยกำรโทรทัศน์/วิทยุไปยังสมำชิกผ่ำนระบบ
โทรคมนำคมแบบใช้สำย
บริกำรแพร่ภำพสัญญำณรำยกำรทำงเคเบิล
สถำนีโทรทัศน์เคเบิลทรูวิชั่นส์

การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบใช้สาย

กำรโทรคมนำคมอื่นๆ แบบใช้สำย
ทศท. คอร์ปอเรชั่น
บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์สำธำรณะมีสำย
บริกำรเทเล็กซ์
บริกำรโทรศัพท์พืนฐำนทังภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ
บริกำรส่งโทรสำรผ่ำนเครือข่ำยแบบใช้สำย (ที่ไม่ใช่
อินเทอร์เน็ต)
บริกำรให้เช่ำเลขหมำยโทรศัพท์

61201




การบริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุผ่านทางเคเบิล

61109


การบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย

บริกำร E-mail โดยอินเทอร์เน็ตมีสำย
บริกำรส่ง FAX ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตแบบใช้สำย
บริกำรส่งข้อควำม SMS ผ่ำนอินเทอร์เน็ต
บริกำรส่งโทรสำรผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตใช้สำย
บริกำรอินเทอร์เน็ตผ่ำนเครือข่ำยแบบใช้สำย

61102

การโทรคมนาคม










บริษัท TT&T
บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
ผู้ดำเนินงำนให้สัมปทำนอุปกรณ์โทรศัพท์แบบหยอดเหรียญ
ผู้ให้บริกำรเข้ำสูร่ ะบบ on-line
สื่อสัญญำณโทรศัพท์ท้องถิ่น
สื่อสำรโทรศัพท์ทำงไกล
องค์กำรโทรศัพท์

การบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

AIS
DTAC
Hucth
TRUE MOVE
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรสื่อสำรทำงโทรศัพท์แบบไร้สำย
บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์ไร้สำย
บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่









บริกำรระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
บริกำรวิทยุตดิ ตำมตัว
บำรุงรักษำโครงข่ำยสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่
สื่อสัญญำณกำรสื่อสำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
สื่อสัญญำณกำรสื่อสำรวิทยุติดตำมตัว
สื่อสัญญำณโทรคมนำคมของโทรศัพท์เคลื่อนที่
สื่อสัญญำณโทรศัพท์แบบไร้สำย
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61202





บริกำร E-mail โดยอินเทอร์เน็ตไร้สำย
บริกำรส่งโทรสำรผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไร้สำย
บริกำรส่งประชุมทำงวีดิทัศน์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไร้สำย
บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบไร้สำย

61209





















บริกำรสื่อสัญญำณเครือข่ำยพืนฐำนโทรคมนำคมแบบ 3G
บริกำรสื่อสัญญำณเครือข่ำยพืนฐำนโทรคมนำคมแบบไร้
สำยเพื่อให้บริกำรรับสำย โทรออก
บริกำรสื่อสัญญำณโทรคมนำคมในกำรนำร่องเรือเข้ำสูฝ่ ั่ง







ระบบแพร่ภำพโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม
สถำนีโทรทัศน์ เนชั่น แชนแนล
สถำนีโทรทัศน์เอเชียแซทเทิลไลท์ (ASTV)
สถำนีโทรทัศน์เอ็มวีทีวี
สถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)

การโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม (ยกเว้นการบริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุผ่านดาวเทียม)

บริกำรโทรศัพท์ทำงไกลโดยกำรสือ่ สำรผ่ำนดำวเทียม
บริกำรส่งข้อมูลผ่ำนดำวเทียมที่ดำเนินกำรโดยคิด
ค่ำธรรมเนียมหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรสื่อสัญญำณกำรสื่อสำร/โทรศัพท์ผ่ำนดำวเทียม

61900




บริษัท 3BB
ร้ำนอินเทอร์เน็ต Wifi
ร้ำนอินเทอร์เน็ตแบบไร้สำย

การบริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุผ่านดาวเทียม

ไทยคม
บริกำรเคเบิลทีวผี ่ำนดำวเทียม
บริกำรจัดส่งรำยกำรโทรทัศน์/วิทยุในรูปแบบภำพ เสียง
ข้อควำม ผ่ำนดำวเทียม
บริกำรจัดส่งรำยกำรโทรทัศน์/วิทยุผ่ำนดำวเทียม

61302



การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบไร้สาย

บริกำรจัดส่งรำยกำรโทรทัศน์และวิทยุผ่ำนระบบ
โทรคมนำคมแบบไร้สำย
บริกำรนำช่องรำยกำรโทรทัศน์มำจัดเป็นแพ็คเกจและ
จำหน่ำยให้รับชมผ่ำนเครือข่ำยแบบไร้สำย

61301


การบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย

กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับสิ่งอำนวยควำมสะดวกของสถำนี
ดำวเทียมบนพืนดิน
กำรดำเนินงำนของสถำนีเรดำร์
ตัวแทนจำหน่ำยบริกำรโทรคมนำคม
บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยกำรโทรศัพท์





บริกำรอินเทอร์เน็ตโดยผู้ประกอบกำรโครงสร้ำงพืนฐำน
โทรคมนำคมผ่ำนดำวเทียม
ระบบโทรคมนำคมบนพืนโลกผ่ำนดำวเทียม
สำนักงำนบริกำรโทรคมนำคมผ่ำนดำวเทียม

การโทรคมนาคมอื่นๆ





บริกำรเสียงผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต
ระบบติดตำมด้วยดำวเทียม
ระบบสื่อสำรแบบกำรวัดและส่งข้อมูลทำงไกลหรือโทรมำตร
สถำนีติดตำมดำวเทียมหรือขีปนำวุธที่ดำเนินงำนตำม
สัญญำจ้ำง

333

หมวดย่อย 62 การจัดท้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
62011



บริกำรออกแบบ/พัฒนำ Web page ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
บริกำรออกแบบ/พัฒนำระบบอินทรำเน็ต

62012





การจัดท้าโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้







บริกำรเขียนโปรแกรมลำยปักลงบนแผ่นดิสก์ตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ
บริกำรจัดทำ/ออกแบบ/พัฒนำชุดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ประยุกต์ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
บริกำรจัดทำภำษำในกำรเขียนโปรแกรมและตัวแปลภำษำ
บริกำรจัดทำและปรับปรุงซอฟต์แวร์ในกำรรวมระบบหรือ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ


















บริกำรวิเครำะห์/ออกแบบ/พัฒนำ/วำงระบบคอมพิวเตอร์
บริกำรวิเครำะห์/ออกแบบ/พัฒนำระบบสำนักงำนอัตโนมัติ
บริกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
บริกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
บริกำรให้คำปรึกษำในกำรออกแบบระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรจัดกำร




บริกำรให้คำปรึกษำในกำรช่วยเหลือลูกค้ำด้ำนกำรใช้งำน
หรือแก้ปัญหำด้ำนซอฟต์แวร์
บริกำรอัพเกรดซอฟต์แวร์

การจัดการสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

บริกำรจัดกำรเกีย่ วกับสิ่งอำนวยควำมสะดวกของคอมพิวเตอร์
บริกำรจัดกำรและดำเนินงำนระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้ำประจำวัน

62090




บริกำรออกแบบ/พัฒนำ/เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
บริกำรออกแบบ/พัฒนำซอฟต์แวร์ระบบ (รวมถึง
โปรแกรมส่วนปรับปรุงและโปรแกรมเสริม)
บริกำรออกแบบและวิเครำะห์ฐำนข้อมูลตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ

การให้ค้าปรึกษาด้านซอฟต์แวร์

บริกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับควำมต้องกำรของระบบ
ทำงด้ำนซอฟต์แวร์และกำรจัดซือซอฟต์แวร์
บริกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของระบบซอฟต์แวร์
บริกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

62023



การให้ค้าปรึกษาด้านฮาร์ดแวร์

บริกำรระบบ CAD/CAM (คอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในกำร
ออกแบบ/ผลิต)
บริกำรระบบ CAE (คอมพิวเตอร์สำหรับช่วยงำนด้ำนวิศวกรรม)
บริกำรวิเครำะห์/ออกแบบ/พัฒนำ/วำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
บริกำรวิเครำะห์/ออกแบบ/พัฒนำ/วำงระบบ LAN
บริกำรวิเครำะห์/ออกแบบ/พัฒนำ/วำงระบบ MIS
บริกำรวิเครำะห์/ออกแบบ/พัฒนำ/วำงระบบ OA

62022


บริกำรออกแบบหน้ำจออินเตอร์เนตตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ

การจัดท้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)

62021




บริกำรกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เสียหำย
บริกำรกูไ้ ฟล์ข้อมูล

การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ



บริกำรติดตังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่วง
บริกำรติดตังซอฟต์แวร์
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หมวดย่อย 63
63111












การบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล

บริกำรจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้ำประมวลผลในคอมพิวเตอร์
บริกำรจัดทำตำรำงประมวลผลข้อมูล
บริกำรจัดผังข้อมูล (data mapping)
บริกำรทำเหมืองข้อมูล (data mining)
บริกำรนำข้อมูลเข้ำคอมพิวเตอร์
บริกำรบันทึกข้อมูล
บริกำรประมวลผลข้อมูลและเตรียมรำยงำนด้วยคอมพิวเตอร์

63112







บริกำรโครงสร้ำงพืนฐำนในกำรจัดทำโฮสต์ให้กับเว็บไซต์
บริกำรจัดเก็บข้อมูลหรือกำรสำรองข้อมูล
บริกำรถ่ำยทอดสดสัญญำณภำพและสัญญำนเสียงผ่ำน
อินเทอร์เน็ต

กำรดำเนินงำนของเว็บไซต์ google.co.th
กำรดำเนินงำนของเว็บไซต์ mthai.com
กำรดำเนินงำนของเว็บไซต์ sanook.com
กำรดำเนินงำนของเว็บไซต์ yahoo.com
กำรดำเนินงำนของเว็บไซต์เกีย่ วกับรถยนต์
กำรดำเนินงำนของเว็บไซต์ที่ใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมใน
กำรค้นหำ (search engine)

63911



กิจกรรมของสำนักข่ำววิทยุ/โทรทัศน์







บริกำรประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติดว้ ยคอมพิวเตอร์
บริกำรประมวลผลฐำนข้อมูล
บริกำรประมวลผลแบบแบ่งเวลำ (time-share) ด้วย
เครื่องเมนเฟรมให้กับลูกค้ำ
บริกำรแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของแผ่นแม่เหล็ก
บริกำรสถำปัตยกรรมระบบ
บริกำรสร้ำงแบบจำลองข้อมูล






บริกำรโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในเว็บไซต์
บริกำรรับจดโดเมนเนม
บริกำรรับฝำกเซิร์ฟเวอร์
เว็บโฮสต์ติง (Web Hosting)

เว็บท่า







กำรดำเนินงำนของเว็บไซต์ที่อยู่อำศัย
กำรดำเนินงำนของเว็บไซต์สุขภำพ
กำรดำเนินงำนของเว็บไซต์หำงำน
บริกำรข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต
บริกำรเว็บไซต์ทรี่ วบรวมข้อมูลต่ำงๆ เพื่อให้ดำวน์โหลด
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
เว็บท่ำ (Web Portal)

กิจกรรมส้านักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์

กิจกรรมสำนักข่ำวหนังสือพิมพ์/นิตยสำร (กำรสัมภำษณ์
กำรเขียนข่ำว ภำพข่ำว)
ตัวแทนซือขำยสำรคดีสำหรับหนังสือพิมพ์

63912




การจัดการและการให้เช่าพื้นที่บนเครื่องแม่ข่าย

63120


การบริการสารสนเทศ




บริกำรรวบรวมข่ำวและเรื่องรำวสำหรับส่งให้หนังสือพิมพ์ที่
เป็นสมำชิก
บริกำรรวบรวมและจำหน่ำยภำพข่ำวหนังสือพิมพ์/นิตยสำร

กิจกรรมส้านักข่าวสื่อโสตทัศน์


บริกำรรำยงำนข่ำวไปยังสื่อโสตทัศน์

335

63990





การบริการสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

บริกำรข้อมูลทำงโทรศัพท์ (ยกเว้น กิจกรรมของ call center)
บริกำรข่ำวสำรทำงโทรศัพท์
บริกำรค้นหำข้อมูลโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรจัดกำรระบบกำรจัดเก็บเอกสำรที่ดำเนินงำนตำม
สัญญำว่ำจ้ำง






บริกำรด้ำนกำรจัดกำรเก็บบันทึกต่ำงๆ
บริกำรตัดข่ำวจำกสิ่งพิมพ์
บริกำรรวบรวมรำยกำรที่อยู่
บริกำรรวบรวมรำยชื่อเพื่อจัดส่งทำงไปรษณีย์

หมวดใหญ่ K

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

339

หมวดย่อย 64

กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ)
64110



ธนำคำรแห่งประเทศไทย

64191












ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรจีอี มันนี เพื่อรำยย่อย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรดีบเี อส ไทยทนุ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไทยธนำคำร จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

64192





บริษัทเงินทุน
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนำทร จำกัด (มหำชน)
บริษัทเงินทุน เกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

64193




บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ยูนิโก้ เฮ้ำซิ่ง จำกัด
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ จำกัด
64194





ธนาคารกลาง

ธนำคำรกรุงไทย
ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
แห่งประเทศไทย (SME Bank)
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.)

ธนาคารพาณิชย์











ธนำคำรธนชำติ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรนครหลวงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรพำณิชย์
ธนำคำรเมกะ สำกลพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยย่อย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรสินเอเชีย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเอไอจี เพื่อรำยย่อย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงค์กิงคอร์ปอเรชั่น (เอชเอสบีซี)

บริษัทเงินทุน





บริษัทเงินทุน ฟินันซ่ำ จำกัด
บริษัทเงินทุน สินอุตสำหกรรม จำกัด (มหำชน)
บริษัทเงินทุน แอ็ดวำนซ์ จำกัด (มหำชน)
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์




บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สหวิริยำ จำกัด
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอเซีย จำกัด

ธนาคารพาณิชย์เฉพาะกิจ




ธนำคำรออมสิน
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
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64195




กลุ่มออมทรัพย์
สหกรณ์กำรเกษตรและชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์เครดิตยูเนียน

64201








กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ ที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ ที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

บริษัทโฮลดิงที่เข้ำถือครองทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษัท
ที่ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรก่อสร้ำง
บริษัทโฮลดิงที่เข้ำถือครองทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษัท
ที่ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรเกษตร
บริษัทโฮลดิงที่เข้ำถือครองทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษัท
ที่ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรค้ำและบริกำร





64301







กองทุนเงินลงทุนเพื่อกำรจำนอง
กองทุนตลำดเงิน
กองทุนปิด
กองทุนเปิด
กองทุนเพื่อกำรลงทุน
กองทุนมูลนิธิ








กองทุนสินเชื่อเพื่อกำรลงทุนด้ำนอสังหำริมทรัพย์ที่
ดำเนินงำนโดยบริษัททรัสต์
บริษัททรัสต์ทไี่ ม่รับฝำกเงิน

64309


บริษัทโฮลดิงที่เข้ำถือครองทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษัท
ที่ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรสื่อสำร
บริษัทโฮลดิงที่เข้ำถือครองทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษัท
ที่ดำเนินธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์
บริษัทโฮลดิงที่เข้ำถือครองทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษัทที่ไม่ได้
ดำเนินงำนในธุรกิจกำรเงินเป็นหลัก

กองทุน


64302


สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

บริษัทโฮลดิงที่เข้ำถือครองทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินงำนในธุรกิจกำรเงินเป็นหลัก

64202


สหกรณ์ที่เป็นตัวกลางทางการเงิน

กองทุนรวม
กองทุนและสินเชื่อที่ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
กองทุนวิชำชีพเพื่อพนักงำน
กองทุนหน่วยงำน
กองทุนหน่วยลงทุน

ทรัสต์


สินเชื่อเพื่อกำรลงทุนเฉพำะบุคคลที่บริหำรงำนโดย
บริษัททรัสต์

กิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่คล้ายกับทรัสต์และกองทุน

กิจกรรมทำงกำรเงินอื่นๆ ที่คล้ำยกับทรัสต์และกองทุน

341

64911





บริกำรสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน(ลิสซิง่ )เพื่อซือรถจักรยำนยนต์
บริกำรสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน(ลิสซิง่ )เพื่อซือรถตู้
บริกำรสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน(ลิสซิง่ )เพื่อซือรถบรรทุก รถพ่วง
บริกำรสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน(ลิสซิง่ )เพื่อซือรถยนต์เพื่อ
กำรพำณิชย์

64912













บริกำรสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน(ลิสซิง่ )เพื่อซือเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
บริกำรสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน(ลิสซิง่ )เพื่อซือสินค้ำอุปโภค



ควิกแคช
บริกำรให้สินเชื่อเพื่อกำรอุปโภคบริโภค

64923










บริกำรสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน(ลิสซิง่ )เพื่อซือเครื่องจักร
อุปกรณ์กำรผลิตและกำรเกษตร
บริกำรสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน(ลิสซิง่ )เพื่อซือเครื่องใช้
สำนักงำน
บริกำรสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน(ลิสซิง่ )เพื่อซือเฟอร์นิเจอร์
สำนักงำน

บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย



บริกำรสินเชื่อลิสซิ่งสินค้ำอุปโภค

การให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน

EXIM Bank
ตัวแทนหรือหน่วยงำนให้กู้ยืมเงินของรัฐเพื่อใช้ในงำน
อุตสำหกรรม
ธนำคำรที่เป็นตัวกลำงเพื่อกำรลงทุน
ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
บริกำรให้เงินทุน/เครดิตเพื่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

64922




บริกำรสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน(ลิสซิง่ )เพื่อซือรถยนต์ส่วนบุคคล
บริกำรสินเชื่อลิสซิ่งรถยนต์
บริษัท โตโยต้ำ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
รับจัดไฟแนนซ์รถยนต์
สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (ลิสซิ่ง) สำหรับยำนยนต์

สัญญาเช่าทางการเงินส้าหรับสินค้าอุปโภค (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์)

64921




สัญญาเช่าทางการเงินส้าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการด้าเนินธุรกิจ

บริกำรสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน(ลิสซิง่ )เพื่อซือเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนำคม
บริกำรสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน(ลิสซิง่ )เพื่อซือเครื่องจักร
ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
บริกำรสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน(ลิสซิง่ )เพื่อซือเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อกำรดำเนินธุรกิจ

64913


สัญญาเช่าทางการเงินส้าหรับยานยนต์








บริษัทสินเชื่อเพื่อกำรพำณิชย์
บริษัทให้กู้ยืมหรือให้เครดิตเพื่อกำรขำย
บริษัทให้สินเชื่อเพื่องำนอุตสำหกรรม
สถำบันที่ให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในงำนอุตสำหกรรม
สถำบันสินเชื่อเพื่อกำรลงทุนด้ำนอสังหำริมทรัพย์
หน่วยงำนและบริษัทของรัฐที่ให้เงินทุนหรือให้เครดิต
เพื่อกำรทำธุรกิจของรัฐ

การให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค



ยูเมะพลัส
รับจำนำทะเบียนรถ

การให้สินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย
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64924


บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน)

64925


โรงรับจำนำ



64929





นำยหน้ำเงินกู้
บริกำรให้เงินกู้








สถำนธนำนุเครำะห์

กิจกรรมวำณิชธนกิจ



ปล่อยเงินกู้
รับซือบัญชีลูกหนีและตั๋วเงิน

สถำนธนำนุบำล



ออกเงินกู้

การให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืม



กิจกรรมแฟคตอริ่ง
บริษัทที่รับซือประกันของผู้ที่ใกล้เสียชีวิต

การลงทุนที่เป็นกิจการรมของตนเอง

กิจกรรมกำรซือขำยหลักทรัพย์ทลี่ งทุนเป็นของตนเอง
ผ่ำนนำยหน้ำซือขำยหลักทรัพย์
ชมรมนักลงทุน

64999

บริษัทบัตรเครดิต

การบริการของโรงรับจ้าน้า

กิจกรรมกำรซือขำยสวอบ
กิจกรรมกำรซือขำยสิทธิอนุพันธ์

64992




การให้สินเชื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

64991


การบริการบัตรเครดิต




ธุรกิจเงินร่วมลงทุน
นักเล่นหุ้นอิสระ

กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ)
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
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หมวดย่อย 65

การประกันภัย การประกันภัยต่อ และกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
(ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ)
65110







กองทุนประกันชีวิตที่ทำในรูปเงินออมของธนำคำร
ตัวกลำงในกำรต่ออำยุกำรทำประกันชีวิต
ตัวกลำงในกำรทำประกันชีวิต
ตัวกลำงในกำรประกันชีวิตและบำเหน็จบำนำญเฉพำะบุคคล
ตัวกลำงในกำรประกันชีวิตและบำเหน็จบำนำญเป็นกลุม่

65120






























การประกันชีวิต

กองทุนป้องกันเงินฝำก
กองทุนรักษำเสถียรภำพของสหพันธ์สินเชื่อ
โครงกำรค่ำสินไหมทดแทนเพื่อกำรประกันสุขภำพ
(ยกเว้น บริกำรด้ำนกำรแพทย์)
ตัวกลำงต่อประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภำพ
ตัวกลำงทำประกันทันตกรรม
ตัวกลำงทำประกันภัยทำงทะเล
ตัวกลำงทำประกันภัยรถยนต์ที่รัฐเป็นเจ้ำของ
ตัวกลำงทำประกันภัยรถยนต์แบบเฉพำะบุคคล
ตัวกลำงทำประกันสุขภำพ
ตัวกลำงทำประกันอัคคีภัย
ตัวกลำงทำประกันอุบตั ิเหตุ
ตัวกลำงประกันภัย
ตัวกลำงประกันสุขภำพแบบเป็นกลุ่ม
ตัวกลำงรับทำประกันหนีสิน
ประกันกำรโจรกรรม
ประกันควำมรับผิดชอบต่อสินเชื่อ
ประกันควำมรับผิดชอบต่อหนีสิน
ประกันค่ำตอบแทนของแรงงำน
ประกันเงินกู้และเงินออมของรัฐ
ประกันเงินฝำกหรือหุ้น
ประกันโฉนด
ประกันทรัพย์สินและประกันอุบตั ิเหตุ
ประกันพืชผลของรัฐ
ประกันพืชผลทำงกำรเกษตร
ประกันภัยกำรขนส่ง
ประกันภัยกำรบิน
ประกันภัยควำมเสียหำยทำงกำรเงิน
ประกันภัยเงินฝำกธนำคำร
ประกันภัยทรัพย์สิน







บริกำรกรมธรรม์ประกันเงินได้ทุพพลภำพ
บริกำรกรมธรรม์ประกันชีวิต
รับประกันชีวิตแบบเงินได้รำยปี
องค์กรที่ทำหน้ำที่ประเมินเบียประกันชีวิต
องค์กรประกันชีวิตที่ทำในกลุ่มผู้ทมี่ ีควำมสนิทสนมกัน

การประกันวินาศภัย





























ประกันภัยทำงทะเล
ประกันภัยบ้ำน
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยโรงพยำบำล
ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทำง
ประกันรำคำประมูลของหุ้นหรือพันธบัตร
ประกันวินำศภัย
ประกันสินเชื่อ
ประกันสุขภำพ
ประกันสุขภำพสัตว์เลียง
ประกันหนีสิน
ประกันอัคคีภยั
ประกันอันตรำยที่จะเกิดกับทรัพย์สิน
ประกันอำกำศยำน
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันอุปกรณ์และเครื่องจักร
รับประกันกำรจำนอง
รับประกันเงินฝำก
สมำคมเพื่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รบั จำกกำรเจ็บป่วย
สหพันธ์กองทุนสินเชื่อ
สหพันธ์สวัสดิกำรกองทุนสิทธิประโยชน์และสุขภำพ
หน่วยงำนประกันภัยของกลุ่มชำวนำ
องค์กรของตัวแทนบริษัทอัคคีภัยและประกันภัยทำงทะเล
ที่ตังอยู่ในต่ำงประเทศ
องค์กรที่ทำกำรประเมินเบียประกัน
องค์กรที่ทำกำรประเมินเบียประกันภัยทำงทะเล
องค์กรที่ทำกำรประเมินเบียประกันอัคคีภัย
องค์กำรที่ทำกำรประเมินเบียประกันอุบัติเหตุและ
เบียประกันสุขภำพ
องค์กำรที่รับทำประกันสุขภำพแบบจ่ำยเงินก่อน
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65200



ประกันต่อสุขภำพ
ประกันภัยต่อทรัพย์สิน




ประกันภัยต่อทำงทะเล
ประกันภัยต่ออุบัติเหตุและอัคคีภยั

65300


กองทุนเงินออมเพื่อกำรเกษียณอำยุ

การประกันภัยต่อ


ประกันภัยภัยต่อด้ำนประกันชีวิต
และประกันวินำศภัย

กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ


กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)

345

หมวดย่อย 66

กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการประกันภัย
66111



ตลำดตรำสำรหนี

การบริหารงานตลาดเงินและตลาดทุน
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ



66112







สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับกำรซือขำยสินค้ำเกษตร
ล่วงหน้ำ (กสล.)








สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (กลต.)




นำยหน้ำหน่วยลงทุน
บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
บริษัท หลักทรัพย์ ธนชำติ จำกัด

กิจกรรมนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์


นำยหน้ำซือขำยสัญญำล่วงหน้ำ

กิจกรรมการและเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริกำร/หน่วยงำน/บริษัท/ร้ำนแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

66191






นำยหน้ำซือขำยตรำสำรอนุพันธ์
นำยหน้ำซือขำยในตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ
แห่งประเทศไทย

66123


บริษัทตลำดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (TFEX)

กิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

นำยหน้ำซือขำยพันธบัตร
นำยหน้ำซือขำยหลักทรัพย์ (stock broking)
นำยหน้ำซือขำยหุ้น

66122




การบริการควบคุมดูแลการบริหารงานตลาดการเงิน

66121


ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การบริหารงานตลาดอนุพันธ์

ตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทย (ตสล.)

66113



การบริการให้ค้าปรึกษาทางการเงิน

บริกำรวำงแผนทำงกำรเงินตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
บริกำรวิจัยด้ำนกำรลงทุนตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
บริกำรให้คำปรึกษำแก่ผู้ถือหุ้น
บริกำรให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนกำรควบรวมกิจกำร
บริกำรให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน




บริกำรให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนกำรลงทุนทำงกำรเงิน
ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
บริกำรให้คำปรึกษำแนะนำธุรกิจกำรเงินและธุรกิจเงิน
ร่วมลงทุน
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66192




การประมวลผลและการเรียกช้าระเงินส้าหรับธุรกรรมทางการเงิน

บริกำรจัดกำรเอกสำรทำงกำรเงินและชำระเงินในกำรซือ
ขำยหลักทรัพย์เพื่ออำนวยควำมสะดวกของผู้ลงทุน
บริกำรธุรกรรมบัตรเครดิต
บริกำรประมวลผลและกำรเรียกชำระเงินสำหรับธุรกรรม
ทำงกำรเงิน

66193



















การประเมินความเสี่ยงภัยและมูลค่าความเสียหาย

กิจกรรมผู้เจรจำและผู้ตรวจสอบด้ำนกำรประกันภัย
บริกำรกำหนดค่ำสินไหมทดแทน
บริกำรคิดอัตรำค่ำเบียประกัน
บริกำรเจรจำตกลงค่ำสินไหมทดแทน
บริกำรเจรจำตกลงค่ำสินไหมประกันภัย
บริกำรเจรจำตกลงค่ำเสียหำยและควำมสูญเสีย
บริกำรประเมินควำมเสียหำยที่เกิดจำกเพลิงไหม้
บริกำรประเมินค่ำเสียหำยรถยนต์โดยผู้เจรจำค่ำสินไหมที่
ดำเนินงำนเป็นอิสระ









บริกำรประเมินผลและควำมเสียหำยที่เกิดจำกควำมเสี่ยงภัย
บริกำรประเมินรำคำเพื่อเรียกร้องสิทธิกำรประกันภัย
บริกำรประเมินรำคำเพื่อเรียกร้องสิทธิประกันภัยทำง
กำรแพทย์ที่ดำเนินงำน โดยได้รับค่ำธรรมเนียมหรือ
สัญญำจ้ำง
บริกำรประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสีย่ งภัย
บริกำรป้องกันควำมสูญเสียด้ำนกำรประกันภัย
องค์กรจัดทำเบียประกันภัย

กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต

ตัวแทนขำยประกันชีวิต
ตัวแทนและนำยหน้ำประกันชีวิตและประกันภัยต่อด้ำนประกันชีวิต

66222


บริกำรดูแล/เก็บรักษำทรัพย์สิน โดยได้รับค่ำตอบแทน

นำยหน้ำจำนองหรือให้กู้ยืม
บริกำรของผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั มอบหมำยอำนำจหรือทรัพย์สินโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง (trust services)

66221




กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

66210




บริกำรระบบงำนคอมพิวเตอร์เพื่อกำรส่งคำสั่งซือขำย
หลักทรัพย์
บริกำรหักบัญชีตำมเช็ค ดร๊ำฟ และใบสั่งจ่ำยเงินอื่นๆ

การบริการดูแลและรักษาหลักทรัพย์

บริกำรเก็บรักษำใบหลักทรัพย์ (custody services)

66199



กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย

กิจกรรมของตัวแทนและนำยหน้ำประกันวินำศภัย
ตัวแทนและนำยหน้ำประกันวินำศภัยและประกันภัยต่อ
ด้ำนประกันวินำศภัย
นำยหน้ำและตัวแทนประกันภัยจำกกำรเดินทำง/ท่องเที่ยว
นำยหน้ำและตัวแทนประกันภัยเชิงพำณิชย์







นำยหน้ำและตัวแทนประกันภัยรถยนต์
นำยหน้ำและตัวแทนประกันสุขภำพ
นำยหน้ำและตัวแทนประกันอัคคีภัย
รับทำ พ.ร.บ.โดยเป็นตัวแทนขำยประกันภัย
รับทำ พรบ. รถยนต์ (เป็นตัวแทนขำยประกันภัย)
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66290





กิจกรรมกำรให้บริกำรเกี่ยวกับมำตรฐำนวิชำชีพงำน
ประกันภัย
กิจกรรมบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรกู้ภัย
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรประกันภัยและกองทุน
บำเหน็จบำนำญ
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนประกันสุขภำพ

66301




กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ




บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนสถิติประกันภัย
บริกำรให้คำปรึกษำโดยผูเ้ จรจำค่ำสินไหม
บริกำรให้คำปรึกษำเพื่อวำงแผนกำรเกษียณอำยุและ
กองทุนบำเหน็จบำนำญ
สำนักงำนข้อมูลเพื่อกำรประกันภัย

การจัดการกองทุนและพอร์ตการลงทุน (ยกเว้นกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ)

กำรจัดกำรกองทุนเพื่อกำรลงทุน
กำรจัดกำรกองทุนรวม
บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด

66302




กำรจัดกำรเงินกองทุนบำเหน็จบำนำญ





บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม วรรณ จำกัด
บริหำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
บริหำรจัดกำรกองทุนสำรองเลียงชีพ

การจัดการกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ

หมวดใหญ่ L

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
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หมวดย่อย 68
68101




























บริษัทซือและขำยบ้ำนพร้อมที่ดิน
บริษัทซือและขำยอพำร์ตเมนต์พร้อมที่ดิน
บริษัทซือและขำยอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงพร้อมที่ดินเพื่อกำร
อยู่อำศัย








บริษัทซือและขำยโรงภำพยนตร์พร้อมที่ดิน
บริษัทซือและขำยตลำดพร้อมทีด่ นิ
บริษัทซือและขำยสำนักงำนพร้อมที่ดิน
บริษัทซือและขำยห้องแสดงนิทรรศกำรพร้อมที่ดิน
บริษัทซือและขำยห้ำงสรรพสินค้ำพร้อมที่ดิน
บริษัทซือและขำยอำคำร/สิ่งปลูกสร้ำงพร้อมที่ดินทีไ่ ม่ใช่
เพื่อกำรอยู่อำศัย

การให้เช่าและการด้าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อการอยู่อาศัย

ให้เช่ำคอนโดมิเนียมที่ไม่มีบริกำรเพิ่มเติมให้
ให้เช่ำห้องพักอำศัยที่ไม่มีบริกำรเพิ่มเติมให้
ให้เช่ำอพำร์ตเมนต์ บ้ำน แฟลต อำคำรห้องชุด ทังที่
ตกแต่งแล้วและยังไม่ได้ตกแต่งที่ไม่มีบริกำรเพิ่มเติมให้
ให้เช่ำอำคำรที่พักอำศัยที่ไม่มีบริกำรเพิ่มเติมให้
บริกำรบ้ำนเช่ำเพื่อเป็นที่พักอำศัยที่ไม่มีบริกำรเพิม่ เติมให้

68104



การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย

เข้ำถือสิทธิ์ รวบรวม และจัดสรรทีด่ ินเปล่ำทีไ่ ม่ใช่เพื่อ
กำรอยู่อำศัย
บริษัทจัดสรรที่ดินเปล่ำทีไ่ ม่ใช่เพื่อกำรอยู่อำศัย (ขำยโดย
ไม่มีกำรพัฒนำเพิ่มเติม เช่น ทำถนน ทำระบบ
สำธำรณูปโภค)
บริษัทซือและขำยโกดังเก็บสินค้ำพร้อมที่ดิน
บริษัทซือและขำยโรงงำนพร้อมทีด่ ิน

68103


การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการอยู่อาศัย

บริษัทขำยคอนโดมิเนียมส่วนบุคคล
บริษัทจัดสรรที่ดินเปล่ำเพื่อกำรอยู่อำศัย (ขำยโดยไม่มี
กำรพัฒนำเพิ่มเติม เช่น ทำถนน ทำระบบสำธำรณูปโภค
เพิ่มเติม)

68102

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์






บริกำรบ้ำนแบ่งให้เช่ำเพื่อเป็นที่อยู่อำศัยซึ่งไม่มีบริกำร
เพิ่มเติมให้
บริกำรห้องเช่ำเพื่อเป็นที่พักอำศัยที่ไม่มีบริกำรเพิม่ เติมให้
ห้องเช่ำที่มีเครื่องตกแต่งพร้อมทีไ่ ม่มีบริกำรเพิ่มเติมให้
ห้องพักในบ้ำนแบ่งให้เช่ำที่ไม่มีบริกำรเพิ่มเติมให้

การให้เช่าและการด้าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย

ให้เช่ำแผงในตลำดนัด
ให้เช่ำแผงในตลำดสด
ให้เช่ำแพปลำ
ให้เช่ำโชว์รูม
ให้เช่ำโรงงำน
ให้เช่ำโรงภำพยนตร์
ให้เช่ำโรงละคร
ให้เช่ำท่ำเทียบเรือ อู่เรือ และอำคำรที่เกี่ยวข้อง รวมทัง
สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ให้เช่ำที่ดินเปล่ำโดยไม่มีกำรพัฒนำเพิ่มเติมเพื่อกำรเกษตร
ให้เช่ำที่ดินเปล่ำโดยไม่มีกำรพัฒนำเพิ่มเติมเพื่อกำรทำเหมือง












ให้เช่ำที่ดินเปล่ำโดยไม่มีกำรพัฒนำเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์
สำธำรณะ
ให้เช่ำที่ดินเปล่ำโดยไม่มีกำรพัฒนำเพิ่มเติมเพื่อหำนำมัน
ให้เช่ำที่ดินตังเสำสัญญำณโทรศัพท์
ให้เช่ำพืนที่ในศูนย์กำรค้ำ
ให้เช่ำพืนที่ตลำดแบบเปิดโล่ง
ให้เช่ำพืนที่ป่ำ
ให้เช่ำพืนที่ว่ำงสำหรับใช้เป็นสำนักงำน
ให้เช่ำฟำร์ม
ให้เช่ำร้ำนในโรงอำหำร
ให้เช่ำศูนย์ประชุม
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ให้เช่ำสถำนที่เก็บสินค้ำ/โกดังเก็บสินค้ำ (ที่เก็บสินค้ำของ
ตนเองด้วย)
ให้เช่ำสถำนที่จัดคอนเสิรต์
ให้เช่ำสนำมกีฬำ
ให้เช่ำสำนักงำน
ให้เช่ำห้องเย็นสำหรับเก็บอำหำรสด (ที่เก็บสินค้ำของ
ตนเองด้วย)
ให้เช่ำห้องจัดเลียง

68201



















ให้เช่ำห้องซ้อมดนตรี
ให้เช่ำห้องประชุม
ให้เช่ำห้ำงสรรพสินค้ำ
ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เพื่อกำรอยู่อำศัย
ให้เช่ำอำคำรพำณิชย์ทไี่ ม่ใช่เพื่อกำรอยู่อำศัย
บริกำรให้เช่ำร้ำนขำยอำหำรในโรงอำหำร
บริกำรให้เช่ำร้ำนขำยอำหำรในฟู้ดเซ็นเตอร์
บริกำรให้เช่ำร้ำนขำยอำหำรในฟู้ดคอร์ท

กิจกรรมของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

กิจกรรมกำรเป็นคนกลำงในกำรซือ ขำย และให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
กิจกรรมของตัวแทน/นำยหน้ำซือขำยอสังหำริมทรัพย์
กิจกรรมของตัวแทนจัดกำรที่ดิน (ทำให้ได้มำโดยถูกต้อง
ชอบธรรม)
กิจกรรมของตัวแทนจัดหำแหล่งแร่ธำตุที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
กิจกรรมของตัวแทนบริษัทอสังหำริมทรัพย์
กิจกรรมของที่ปรึกษำด้ำนอสังหำริมทรัพย์

68202











กิจกรรมของนำยหน้ำให้เช่ำที่ดิน
กิจกรรมของนำยหน้ำซือขำยบ้ำน
กิจกรรมของผู้จดั กำรดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญำ
ทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์
ขำยอสังหำริมทรัพย์ โดยได้ค่ำคอมมิชชั่น
บริกำร/รับประมูลหรือขำยทอดตลำดที่ดิน
บริกำรประเมินรำคำและให้คำปรึกษำด้ำนอสังหำริมทรัพย์
บริกำรประเมินรำคำทีด่ ิน

การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

กิจกรรมของนิติบุคคลสำนักงำน
กิจกรรมของนิติบุคคลอำคำรชุด
บริหำรจัดกำรคอนโดมิเนียม โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือ
ตำมสัญญำจ้ำง





บริหำรจัดกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ โดยได้รับค่ำตอบแทน
หรือตำมสัญญำจ้ำง
บริหำรจัดกำรอำคำรที่พักอำศัย โดยได้รับค่ำตอบแทน
หรือตำมสัญญำจ้ำง
สำนักงำนดูแลส่วนกลำงห้องชุด

หมวดใหญ่ M

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
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กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี

69100

















ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรทำหมำยศำล
กิจกรรมของผู้จดั กำรทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรล้มละลำย
ทนำยควำมเอกชน
ทนำยควำมด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับภำษี
ที่ปรึกษำกรณีพิพำทด้ำนแรงงำน
ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย
ที่ปรึกษำด้ำนกำรอพยพเข้ำเมือง
บริกำรเตรียมสัญญำ พินัยกรรม ตรำสำร
บริกำรเป็นตัวแทนจดทะเบียนสิทธิบัตร
บริกำรเป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน
บริกำรเอกสำรรับรองทำงกฎหมำย
บริกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำย
บริกำรให้คำปรึกษำและค้นหำโฉนดที่ดิน
บริกำรให้คำปรึกษำในกำรประเมินภำษีที่ดิน
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดำเนินงำน
โดยรัฐ
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกฎหมำย

69200




กิจกรรมทางกฏหมาย














บริกำรจัดเตรียมเอกสำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับใบสำคัญ
ก่อตังบริษัท
บริกำรจัดเตรียมเอกสำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับสิทธิบัตร
และลิขสิทธิ์
บริกำรด้ำนกฎหมำยสิทธิบตั ร
บริกำรตัดสินชีขำดและประณีประนอมที่ไม่ได้ดำเนินงำน
โดยรัฐ
บริกำรส่งหมำยจับกุมยึดทรัพย์
บริกำรสืบสวนหรือตรวจสอบที่ดินและโฉนดที่ดิน
สำนักงำนกฎหมำย
สำนักงำนกฎหมำยด้ำนคดีเกี่ยวกับครอบครัว
สำนักงำนกฎหมำยด้ำนคดีที่ดิน
สำนักงำนกฎหมำยด้ำนคดีอำญำ/คดีแพ่ง
สำนักงำนจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
สำนักงำนทนำยควำมและบัญชี
สำนักงำนรับว่ำควำม

กิจกรรมการบัญชี การท้าบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให้ค้าปรึกษาด้านภาษี

บริกำรเตรียม/ตรวจสอบบัญชีกำรเงิน
บริกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรวำงแผนและกำรควบคุมภำษี
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนภำษี





บริกำรบันทึกรำยกำรธุรกรรมทำงกำรค้ำ
สำนักงำนตรวจสอบบัญชี
สำนักงำนบัญชี
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กิจกรรมของส้านักงานใหญ่และการบริการให้ค้าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
70100




กิจกรรมของสำนักงำนใหญ่
กิจกรรมของสำนักงำนบริหำรจัดกำรบริษัทในเครือ/
บริษัทย่อย/สำนักงำนสำขำ

70201






























กิจกรรมของสำนักงำนบริหำรจัดกำรประจำภูมภิ ำค/ท้องถิ่น
กิจกรรมของสำนักงำนบริหำรส่วนกลำง
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น

บริกำรประชำสัมพันธ์
สำนักงำนให้คำปรึกษำด้ำนกำรประชำสัมพันธ์

การบริการให้ค้าปรึกษาด้านการบริหารจัดการทางการเงิน

บริกำรให้คำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรเงิน
บริกำรให้คำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรบริหำรเงินทุน
หมุนเวียนและสภำพคล่อง
บริกำรให้คำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สินทรัพย์
บริกำรให้คำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรวิเครำะห์โครงกำรลงทุน

70209




การบริการให้ค้าปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกำรลอบบี
ตัวแทนประชำสัมพันธ์

70202


กิจกรรมของส้านักงานใหญ่





บริกำรให้คำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรออกแบบและ
พัฒนำระบบบัญชี
บริกำรให้คำปรึกษำ แนะแนะด้ำนกำรบริหำรและควบคุม
งบประมำณ
บริกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเริม่ ต้นดำเนินธุรกิจ

การบริการให้ค้าปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ

กิจกรรมของผู้ควบคุมคนงำนที่บ่อนำมัน
บริกำรให้กำรส่งเสริมทำงด้ำนธุรกิจ
บริกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรโรงแรม
บริกำรให้คำปรึกษำเพื่อกำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่ง
บริกำรให้คำปรึกษำเพื่อปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรผลิต
บริกำรให้คำปรึกษำในกำรจัดกำรภัตตำคำร
บริกำรให้คำปรึกษำในกำรจัดตังธุรกิจ
บริกำรให้คำปรึกษำในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
บริกำรให้คำปรึกษำในด้ำนกำรจัดหำสิ่งของและบริกำร
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำน ISO
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำน Supply chain management
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรเมือง
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรขำย
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรควบคุมและวำงแผนผลิตภัณฑ์
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเพื่อวำงแผนและ
ควบคุมสินค้ำคงคลัง
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรโทรคมนำคม
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรโรงพยำบำล


















บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรตลำด
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจ
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรบริกำรต่อลูกค้ำ
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรวัตถุดิบ
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรองค์กร
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรประเมินพนักงำน
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรทำงำน
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรปรับปรุงผลิตผล
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรปรับปรุงองค์กรใหม่
(Reorganization)
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำองค์กร
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรวำงแผนกลยุทธ์
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรวิจัยดำเนินกำร (OR)
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ำง
บริกำรจัดกำรและดูแลรักษำไร่องุน่ อำจรวมถึงบริกำร
เก็บเกี่ยวด้วยหรือไม่ก็ได้

357







บริกำรจัดกำรและดูแลรักษำสวนผลไม้ อำจรวมถึงบริกำร
เก็บเกี่ยวด้วยหรือไม่ก็ได้
บริกำรด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจโรงภำพยนตร์
บริกำรด้ำนกำรจัดกำรฟำร์ม
บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน
บริกำรส่งเสริมกำรขำย (ไม่รวมกำรขำยในร้ำนค้ำ)
บริษัท DKSH








บริหำรจัดกำรบริษัทรวมทุน
บริหำรจัดกำรบ่อก๊ำซและนำมันทีด่ ำเนินงำนตำมสัญญำ
ว่ำจ้ำง
บริหำรจัดกำรสำนักงำนด้ำนกำรแพทย์
บริหำรจัดกำรสำนักงำนด้ำนทันตกรรมเฉพำะทำง
บริหำรจัดกำรสำนักงำนทนำยควำม
รับปรึกษำและวำงระบบงำนให้กับบริษัท
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กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
71101














กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
กิจกรรมสถำปนิก
บริกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรบำรุงรักษำ ปรับปรุง
และซ่อมสิ่งก่อสร้ำง/บ้ำน/อำคำร
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรวำงผังเมือง
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนภูมิทัศน์
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนภูมสิ ถำปัตยกรรม
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนสถำปัตยกรรม
บริกำรตรวจสอบ/ประเมินคุณภำพของสิ่งก่อสร้ำง บ้ำน อำคำร
บริกำรทำโมเดลบ้ำน
บริกำรทำต้นร่ำง/แบบร่ำงพิมพ์เขียวอำคำรสิ่งก่อสร้ำง
บริกำรวำงแผนและออกแบบด้ำนภูมิสถำปัตยกรรมของ
สวนสำธำรณะ
บริกำรวำงแผนระบบจรำจร

71102















กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและการให้ค้าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง













บริกำรวำงผัง/วำงแผนกำรใช้ที่ดินเพื่องำนอุตสำหกรรม
บริกำรวำงผังเมือง
บริกำรศึกษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกำรประเมินค่ำ
ทำงเศรษฐกิจของโครงกำรพัฒนำเมือง
บริกำรออกแบบ/วำงผังภูมิทัศน์
บริกำรออกแบบและทำแปลนสถำปัตยกรรม/อำคำร/บ้ำน
บริกำรออกแบบจัดสวน
บริกำรออกแบบสถำนฝึกหัดกอล์ฟ
บริกำรออกแบบสวนนำ
บริกำรออกแบบอำคำร
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด
สำนักงำนด้ำนภูมิสถำปัตยกรรม
สำนักงำนตรวจสอบอำคำร

กิจกรรมด้านวิศวกรรมและการให้ค้าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมด้ำนวิศวกรรมแบบบูรณำกำรสำหรับโครงกำร
จ้ำงเหมำแบบเบ็ดเสร็จ
บริกำรจัดทำแผนโครงกำรด้ำนวิศวกรรมกำรทำควำมเย็น
และปรับอำกำศ
บริกำรด้ำนกำรจัดกำรโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง
บริกำรวิศวกรรมด้ำนกำรควบคุมกำรกัดเซำะของลมและนำ
บริกำรออกแบบเครื่องกล
บริกำรออกแบบเครื่องจักร
บริกำรออกแบบเครื่องยนต์เรือ
บริกำรออกแบบเครื่องยนต์รถยนต์
บริกำรออกแบบเครื่องยนต์อำกำศยำน
บริกำรออกแบบและให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับเสียง
บริกำรออกแบบและให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมเคมี
บริกำรออกแบบและให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมเครื่องจักรกล
บริกำรออกแบบและให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมเรือ
บริกำรออกแบบและให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมเหมืองแร่
















บริกำรออกแบบและให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรม
โทรคมนำคม
บริกำรออกแบบและให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมโยธำ
บริกำรออกแบบและให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ
บริกำรออกแบบและให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมควำม
ร้อนและกำรเผำไหม้
บริกำรออกแบบและให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมจรำจร
บริกำรออกแบบและให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมชลศำสตร์
บริกำรออกแบบและให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมปิโตรเลียม
บริกำรออกแบบและให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
บริกำรออกแบบและให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
บริกำรออกแบบและให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมอุตสำหกำร
บริกำรออกแบบด้ำนวิศวกรรม
วิศวกรอิสระ
สำนักงำนให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรม
ออกแบบระบบบำบัดนำเสีย
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บริกำรเจำะสำรวจและให้คำปรึกษำเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนเคมี ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสถำนที่
ของแหล่งแร่ นำมัน ก๊ำซ และนำบำดำล
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรป้องกันประเทศ
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนธรณีเคมี
บริกำรให้คำปรึกษำออกแบบเขื่อนชลประทำน
บริกำรจัดทำแผนที่ทำงธรณีฟิสิกส์
บริกำรจัดทำแผนที่ทำงธรณีวิทยำเกี่ยวกับแร่โลหะ
บริกำรจัดทำแผนที่ทำงอำกำศ
บริกำรจัดทำแผนที่พืนฐำนด้วยระบบสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์ (GIS)
บริกำรผู้สำรวจทำงทะเล/มหำสมุทร
บริกำรสำรวจเกี่ยวกับแม่เหล็กโดยวิธีทำงธรณีฟิสิกส์
บริกำรสำรวจเกี่ยวกับควำมเข้มของสนำมแม่เหล็ก
บริกำรสำรวจแผ่นดินไหวโดยใช้วิธีทำงธรณีฟิสิกส์
บริกำรสำรวจและให้คำปรึกษำด้ำนธรณีฟิสิกส์
บริกำรสำรวจและให้คำปรึกษำด้ำนธรณีวิทยำ
บริกำรสำรวจและให้คำปรึกษำทำงธรณีฟิสิกส์เกี่ยวกับ
กระบวนกำรปล่อยสำรกัมมันตรังสี
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กิจกรรมด้านธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา และการให้ค้าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง











บริกำรสำรวจและให้คำปรึกษำทำงธรณีฟิสิกส์เพื่อกำร
ทำเหมืองโลหะที่ดำเนินงำนตำมสัญญำว่ำจ้ำง
บริกำรสำรวจและให้คำปรึกษำทำงธรณีฟิสิกส์เพื่อ
ตรวจหำแผ่นดินไหว
บริกำรสำรวจและให้คำปรึกษำทำงธรณีวิทยำเกี่ยวกับ
แรงโน้มถ่วงของโลก
บริกำรสำรวจและให้คำปรึกษำทำงธรณีวิทยำเกี่ยวกับ
แร่อโลหะ
บริกำรสำรวจและให้คำปรึกษำทำงธรณีวิทยำเกี่ยวกับ
ไฟฟ้ำและแม่เหล็กไฟฟ้ำ
บริกำรสำรวจและให้คำปรึกษำทำงธรณีวิทยำเกี่ยวกับ
กำรแผ่กัมมันตรังสี
บริกำรสำรวจและให้คำปรึกษำทำงธรณีวิทยำเพื่อกำร
ทำเหมืองแร่อโลหะที่ดำเนินงำนตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรสำรวจควำมถ่วงจำเพำะและแรงโน้มถ่วง
โดยวิธีทำงธรณีฟสิ ิกส์
บริกำรสำรวจภูมิประเทศเพื่อเขียนแผนที่
บริกำรสำรวจรังวัดทีด่ ิน

การทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
บริกำรตรวจสอบยำ
บริกำรตรวจสอบสุขอนำมัยอำหำร
บริกำรทดสอบเกี่ยวกับเสียงและ
กำรสั่นสะเทือน
บริกำรทดสอบเพชรพลอย
บริกำรทดสอบและกำรวัดดัชนี
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
บริกำรทดสอบและกำรวิเครำะห์
องค์ประกอบทำงเคมีและชีวภำพ
ของวัสดุ
บริกำรทดสอบและควบคุม
เกี่ยวกับกำรผลิตอำหำรสัตว์
บริกำรทดสอบและวิเครำะห์ผลิตผล
และผลิตภัณฑ์เกษตรและอำหำร
บริกำรทดสอบกำรแผ่รังสี












บริกำรทดสอบคุณลักษณะทำง
กำยภำพของผลิตภัณฑ์
บริกำรทดสอบท่อลำเลียงใต้ดิน
(เช่น ท่อก๊ำซ ท่อนำ) ที่ติดตัง
ตำมสัญญำว่ำจ้ำง
บริกำรทดสอบทำงชีววิทยำ
(ยกเว้น กำรรักษำคนและสัตว์)
บริกำรทดสอบมลภำวะ (ยกเว้น
กำรทดสอบไอเสียจำกรถยนต์)
บริกำรทดสอบสำรกัมมันตรังสี
บริกำรทดสอบองค์ประกอบและ
ควำมบริสุทธิ์ของแร่
บริกำรวิเครำะห์และตรวจสอบ
คุณภำพนำ
บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) จำกัด
สถำบันอำหำร













ห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์
อำหำรและผลิตผลทำงกำรเกษตร
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบเมล็ดพืช
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบควำมต้ำน
ต่อควำมล้ำและผลกระทบจำก
อุณหภูมหิ รือควำมร้อน
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบคุณลักษณะ
ทำงกำยภำพของเหลว
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบคุณลักษณะ
ทำงกำยภำพของโลหะ
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
คุณลักษณะทำงกำยภำพของนำ
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบด้ำน
สิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบผลิตภัณฑ์
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบอำหำร
ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์สำรเคมี
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บริกำรตรวจควันดำที่ไม่มีกำรซ่อมแซม
บริกำรตรวจสภำพรถโดยสำรทีไ่ ม่มีกำรซ่อมแซม
บริกำรตรวจสภำพรถจักรยำนยนต์ที่ไม่มีกำรซ่อมแซม
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การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค




บริกำรตรวจสภำพรถบรรทุกที่ไม่มีกำรซ่อมแซม
บริกำรตรวจสภำพรถยนต์ก่อนต่อทะเบียนที่ไม่มีกำรซ่อมแซม
สถำบันยำนยนต์

การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

บริกำรตรวจสอบเครื่องมือขุดเจำะ
บริกำรตรวจสอบท่อก๊ำซ
บริกำรตรวจสอบท่อลำเลียงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บริกำรตรวจสอบมำตรฐำนอุตสำหกรรม
บริกำรตรวจสอบอุปกรณ์กำรผลิต
บริกำรทดสอบเพื่อเป็นมำตรฐำนและรับรองประกำศนียบัตร
บริกำรทดสอบและวิเครำะห์คณ
ุ ลักษณะทำงกลและไฟฟ้ำ
ของเครื่องจักร/เครื่องยนต์/ยำนยนต์/เครื่องมือเครื่องใช้
บริกำรทดสอบและวิเครำะห์คณ
ุ ลักษณะทำงกลและไฟฟ้ำ
ของเครื่องอุปกรณ์สื่อสำร/เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
บริกำรทดสอบส่วนประกอบและโครงสร้ำงของเครื่องจักร
เพื่อตรวจหำข้อบกพร่อง โดยใช้ภำพถ่ำยรังสี คลื่น
แม่เหล็ก และอัตรำโซนิก











บริกำรทดสอบสำยใต้ดิน (เช่น สำยโทรศัพท์ สำยเคเบิลทีวี
สำยไฟฟ้ำทีไ่ ด้จำกพลังงำนนำ) ที่ติดตังตำมสัญญำว่ำจ้ำง
บริกำรภำพถ่ำยควำมร้อน (ที่ใช้ในกำรทดสอบควำมร้อน
ที่สูญเสียจำกอำคำรก่อสร้ำง)
วิทยำกำรจังหวัด
สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
สถำบันนิติวิทยำศำสตร์
ห้องทดลองด้ำนนิติเวช (ยกเว้น ห้องทดลองเพื่อด้ำนกำรแพทย์)
ห้องปฏิบัติกำรตำรวจ
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องจักรกล
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงไฟฟ้ำ
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การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์

การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาตร์ธรรมชาติ

โครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตรลดำด้ำนกำรวิจยั และพัฒนำ
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนเคมี
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนเภสัชศำสตร์
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนแบคทีเรีย
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนกำรเกษตร
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนกีฎวิทยำเชิงพำณิชย์
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนกีฏวิทยำ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนกีฏวิทยำเชิงพำณิชย์
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนคณิตศำสตร์
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนคอมพิวเตอร์
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนชีววิทยำ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนดำรำศำสตร์
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนทันตกรรม
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนธรณีวิทยำ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนประมง
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนปศุสัตว์/สัตวศำสตร์
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนป่ำไม้
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนพฤษศำสตร์
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนพืชสวน
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนมลภำวะ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนวิทยำศำสตร์กำยภำพ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนวิทยำศำสตร์สิ่งมีชีวิต
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนสมุทรศำสตร์
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนสัตวแพทยศำสตร์
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนสิ่งแวดล้อม
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนสุขภำพ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนอำหำร
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองทำงกำรแพทย์
ศูนย์ปฏิบัติกำรพัฒนำที่ดินโครงกำรหลวง
ศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชำติ
ศูนย์พัฒนำประมงพืนที่ลมุ่ นำปำงพนังอันมำเนื่องจำก
พระรำชดำริ
ศูนย์วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สตั ว์
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงนำจืด
ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์








































ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
ศูนย์วิจยั ข้ำวคลองหลวง
ศูนย์วิจัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทย
ศูนย์วิจัยป่ำชำยเลน
ศูนย์วิจัยปำล์มนำมัน
ศูนย์วิจัยพืชไร่
ศูนย์วิจัยพืชสวน
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ศูนย์ศึกษำและพัฒนำวนศำสตร์ชมุ ชน
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อน
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำกำรจัดกำรเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอนุรักษ์ต้นนำ
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำงคุ้งกระเบน
ศูนย์อ้ำงอิงโรคปำกและเท้ำเปื่อยภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
สถำนีทดลองข้ำวจังหวัด
สถำนีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ
สถำนีทดลองยำสูบ
สถำนีพัฒนำและศึกษำพันธุ์สัตว์
สถำนีพัฒนำอำหำรสัตว์
สถำนีวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลน
สถำนีวิจัยและศูนย์พัฒนำกำรปลูกพืชเมืองหนำว
สถำนีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์
สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ
สถำบันเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ
สถำบันโรคผิวหนัง
สถำบันทดลองพันธุ์ข้ำว
สถำบันทดลองสัตว์นำ
สถำบันบำรำศนรำดูร
สถำบันพยำธิวิทยำ
สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ
สถำบันรำชประชำสมำสัย
สถำบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
สถำบันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีประมงทะเล
สถำบันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีประมงทะเลลึก
สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล
และป่ำชำยเลน
สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรประมงนำจืด
สถำบันวิจัยและพัฒนำพืนที่สูง
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สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน)
สถำบันวิจัยกำรเพำะเลียงกุ้งทะเล
สถำบันวิจัยกำรเพำะเลียงสัตว์นำจืด
สถำบันวิจัยกำรเพำะเลียงสัตว์นำชำยฝั่ง
สถำบันวิจัยข้ำว
สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ
สถำบันวิจัยพืชไร่
สถำบันวิจัยยำง
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถำบันวิจัยสมุนไพร
สถำบันวิจัยสัตว์นำสวยงำมและพันธุ์ไม้งำม
สถำบันวิจัยสุขภำพสัตว์นำจืด
สถำบันวิจัยสุขภำพสัตว์นำชำยฝั่ง
สถำบันวิจัยอำหำรสัตว์นำจืด
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สถำบันวิจัยอำหำรสัตว์นำชำยฝั่ง
สถำบันวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข
สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.)
สถำบันสุขภำพสัตว์แห่งชำติ
สถำบันหม่อนไหมแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ
สำนักงำนทดลองหม่อนไหม
สำนักงำนภำค 21 ศูนย์หม่อนไหม
สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตร
สำนักวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรประมง
สำนักวิจัยและพัฒนำประมงชำยฝัง่
สำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเล
สำนักวิจัยและพัฒนำประมงนำจืด
ห้องทดลองเพื่อกำรวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ห้องทดลองเพื่อกำรวิจัยเกี่ยวกับโรคอัมพำตเนื่องจำก
ควำมบกพร่องของสมองก่อนคลอด

การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ

วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับ DNA/RNA จีโนมิกส์
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับเทคโนโลยีนำโนชีวภำพ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับเทคนิคกระบวนกำร
ทำงเทคโนโลยีชีวภำพ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับกระบวนกำรไบโอลิชชิ่ง
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับกำรแปรรูปชีวภำพ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยี
แอนไทเชนส์
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับกำรกระตุ้นภูมคิ ุ้มกัน/
วัคซีน
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับกำรกำจัดซัลเฟอร์
ทำงชีวภำพ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับกำรตรวจพิสูจน์
พันธุกรรม พันธุวิศวกรรม
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับกำรบำบัดสำรมลพิษ
ทำงชีวภำพ กำรกรองทำงชีวภำพ และกำรใช้พืช
เพื่อบำบัดสำรพิษ













วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับกำรฟอกขำวและ
กำรผลิตเยื่อกระดำษทำงชีวภำพ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับกำรย้ำยฝำกตัวอ่อน
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์
กำรแสดงออกของแบบแผนของยีน
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับกำรหมักโดยใช้ถัง
ปฏิกรณ์ชีวภำพ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับยีนบำบัด
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับวิศวกรรมเนือเยื่อ
กำรเพำะเลียงเซลล์และเนือเยื่อ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนเภสัชพันธุศำสตร์
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนพันธุวิศวกรรม
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนวิศวกรรมชีวกำรแพทย์
ศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพ
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คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องมือทุ่นแรงต่ำงๆ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ฮำร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนนำโนเทคโนโลยี
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนวิศวกรรมโยธำ
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การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ






วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนอิเล็กทรอนิกส์
วิจัยและพัฒนำด้ำนโทรคมนำคม
วิจัยและพัฒนำด้ำนวิศวกรรม
วิจัยและพัฒนำอำกำศยำนแต่ไม่ใช่กำรทำต้นแบบ
อำกำศยำน
สถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ขุดสำรวจพืนที่เพื่องำนด้ำนโบรำณคดีทไี่ ม่ใช่เพื่อกำรพำณิชย์
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับเศรษฐศำสตร์และ
ธุรกิจ/ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์/สถิติ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับกฎหมำยมหำชน/
กฎหมำยแพ่ง
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับกำรจัดกำรธุรกิจ/กำรเงิน
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับประวัติศำสตร์/ศิละ/ศำสนำ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนโบรำณคดี
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนกระบวนกำรรับรู้
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนกำรพิกำรด้อยโอกำสใน
กำรเรียนรู้










วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนกำรศึกษำ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนจิตวิทยำ
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนประชำกรศำสตร์
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนพฤติกรรม
วิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนภำษำศำสตร์
วิจัยและพัฒนำเชิงบูรณำกำรที่เน้นทำงด้ำนสังคมศำสตร์
และมนุษยศำสตร์
ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)
สถำบันพระปกเกล้ำ
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หมวดย่อย 73

การโฆษณาและการวิจัยตลาด
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ให้เช่ำป้ำยโฆษณำ
กิจกรรมกำรทำงำนศิลปะ กำรทำภำพ
พิมพ์และงำนออกแบบที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมของ Copyrighter
กิจกรรมของผู้คดิ คำโฆษณำที่
ดำเนินงำนอิสระ
ตัวแทนจัดทำโฆษณำทำงสื่อ
บริกำร/รับทำป้ำยและสติ๊กเกอร์
โฆษณำ
บริกำรเขียนเค้ำโครงเรื่องและคำโฆษณำ
บริกำรแจกใบปลิว
บริกำรแจกตัวอย่ำงสินค้ำตำม
บ้ำนเพื่อกำรโฆษณำ
บริกำรแจกสินค้ำให้แก่ลูกค้ำโดยตรง
บริกำรโฆษณำโดยส่งทำงไปรษณีย์
บริกำรโฆษณำทำงโปสเตอร์/ป้ำย
ประกำศ
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กิจกรรมของบริษัทโฆษณา

บริกำรโฆษณำที่จดั แสดงทังใน
และนอกสถำนที่
บริกำรโฆษณำบนป้ำยประกำศ
ของรถแท็กซี่
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำน
กำรตลำดสำหรับงำนโฆษณำ
บริกำรจัดแคมเปญเพื่อส่งเสริมกำรขำย
บริกำรจัดแสดงงำนโฆษณำ
ภำยในอำคำร
บริกำรจัดทำโฆษณำเพื่อจัดแสดง
ในห้ำงร้ำน
บริกำรรับตัดสติ๊กเกอร์เพื่อกำรโฆษณำ
บริกำรวำงแผนกำรใช้สื่อโฆษณำ
ทำงโทรทัศน์
บริกำรสำธิตสินค้ำเชิงพำณิชย์ที่
ดำเนินงำนอิสระ





















บริกำรสำธิตสินค้ำเพื่อส่งเสริม
กำรตลำด
บริกำรออกแบบแผ่นป้ำยโฆษณำ
บริกำรออกแบบแผ่นป้ำยปิดประกำศ
บริกำรออกแบบป้ำยโฆษณำ
สำหรับติดรถยนต์และรถโดยสำร
บริกำรออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณำ
บริษัทผลิตโฆษณำ
รับจ้ำง/บริกำรทำ/เขียนป้ำย
โฆษณำ (ออกแบบและจัดทำ)
รับจ้ำงออกแบบและทำป้ำยไวนิล
รับตัดสติ๊กเกอร์เป็นตัวอักษรหรือ
รูปแบบอื่นๆ เพื่อกำรโฆษณำ
รับทำ story board
รับทำงำนโฆษณำประชำสัมพันธ์สนิ ค้ำ
ศิลปินด้ำนภำพถ่ำยที่ดำเนินงำน
อย่ำงอิสระ

กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา

ขำยเนือที่โฆษณำในสมุดโทรศัพท์หน้ำเหลือง
ตัวแทนขำย/ให้เช่ำเวลำและพืนที่สำหรับโฆษณำทำง
วิทยุ/โทรทัศน์/อินเทอร์เน็ต โดยได้รับค่ำตอบแทน
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ตัวแทนขำย/ให้เช่ำพืนที่โฆษณำทำงหนังสือพิมพ์ที่
ดำเนินงำนอย่ำงอิสระ
ตัวแทนขำยสื่อโฆษณำ
บริกำร/ตัวแทนจัดซือสื่อ

การวิจัยตลาดและการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน

บริกำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทำงกำรเมือง
บริกำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน
บริกำรสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภค





บริกำรสำรวจศักยภำพของตลำด กำรแข่งขันในตลำด
กำรยอมรับและควำมคุ้นเคยที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์
บริกำรสุ่มทำงสถิติ
บริษัทวิจัยตลำด
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หมวดย่อย 74

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ

74101



บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำร
ออกแบบตกแต่งภำยใน
บริกำรจัดฉำก display

กิจกรรมการออกแบบตกแต่งภายใน




74109













นักออกแบบงำนกรำฟิก
นักออกแบบอิสระ ที่ออกแบบ
เครื่องแต่งกำยที่ใช้ในงำนละคร
บริกำรแต่งหน้ำเค้ก
บริกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับ
คุณภำพผลิตภัณฑ์
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนแฟชั่น
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำร
ออกแบบทำงอุตสำหกรรม
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนวิจติ รศิลป์
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนศิลปะ
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนอุปกรณ์
ในกำรฟัง
บริกำรทำกรำฟิคดีไซด์
บริกำรทำอำร์ทคอมพิวเตอร์
บริกำรออกแบบเครื่องเพชร
พลอยและรูปพรรณ

บริกำรตกแต่งตู้โชว์หน้ำร้ำน
บริกำรร่ำงแบบกำรตกแต่งภำยใน
บริกำรออกแบบตกแต่งภำยใน




บริกำรออกแบบห้องแสดงสินค้ำ
มัณฑนำกร

กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ












บริกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย
โบรำณที่ใช้ในงำนละคร
บริกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยที่
ใช้ในงำนละคร
บริกำรออกแบบเครื่องมือทำง
อุตสำหกรรม
บริกำรออกแบบเพื่องำนละคร
(ยกเว้น ที่ดำเนินงำนอย่ำงอิสระ)
บริกำรออกแบบเฟอร์นเิ จอร์
บริกำรออกแบบเรือ (ยกเว้น
เครื่องยนต์)
บริกำรออกแบบเสือผ้ำ
บริกำรออกแบบแฟชั่น
บริกำรออกแบบงำนแสดงใน
พิพิธภัณฑ์
บริกำรออกแบบซิลค์สกรีน
บริกำรออกแบบทำงอุตสำหกรรม











บริกำรออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใน
งำนอุตสำหกรรม
บริกำรออกแบบภำพกรำฟิก
บริกำรออกแบบรถยนต์ (ยกเว้น
เครื่องยนต์)
บริกำรออกแบบรองเท้ำ
บริกำรออกแบบวิกผมเพื่อกำรค้ำ
บริกำรออกแบบสิ่งทอ
บริกำรออกแบบอำกำศยำน
(ยกเว้น เครื่องยนต์)
บริกำรออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ภัตตำคำร
รับออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์
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เวดดิงสตูดิโอที่ให้บริกำรถ่ำยภำพ
เป็นหลัก (wedding studio)
ช่ำงภำพอิสระ
บริกำรแปลงภำพและเอกสำรให้
อยู่ในรูปของไมโครฟิล์ม
บริกำรบันทึกและฉำยไมโครฟิลม์
รับจ้ำง/บริกำรถ่ำยภำพ 3 มิติ
รับจ้ำง/บริกำรถ่ำยภำพเชิงพำณิชย์
รับจ้ำง/บริกำรถ่ำยภำพเพื่อกำร
ตัดสินชีขำดผลกำรแข่งขัน
รับจ้ำง/บริกำรถ่ำยภำพแต่งงำน
รับจ้ำง/บริกำรถ่ำยภำพโดยใช้
คอมพิวเตอร์
รับจ้ำง/บริกำรถ่ำยภำพด่วน











รับจ้ำง/บริกำรถ่ำยภำพติดบัตร
รับจ้ำง/บริกำรถ่ำยภำพทำงกำรแพทย์
รับจ้ำง/บริกำรถ่ำยภำพทำ
หนังสือเดินทำง
รับจ้ำง/บริกำรถ่ำยภำพนิ่ง
รับจ้ำง/บริกำรถ่ำยรูปทำงอำกำศ
(ยกเว้น กำรทำแผนที่)
รับจ้ำง/บริกำรถ่ำยวีดิโอ
รับจ้ำง/บริกำรถ่ำยวีดิทัศน์นอกสถำนที่
รับจ้ำง/บริกำรบันทึกเทปวีดโิ อ
สำหรับเหตุกำรณ์พเิ ศษ
รับจ้ำง/บริกำรล้ำงฟิล์ม

74901



ให้บริกำรภำษำมือ
รับจ้ำง/บริกำรแปลเอกสำร
















รับจ้ำง/บริกำรล้ำงและอัดฟิล์ม
ภำพถ่ำยและฟิล์มภำพยนตร์
(ยกเว้น กิจกรรมทีต่ ่อเนื่องกับ
อุตสำหกรรมภำพยนตร์)
รับจ้ำง/บริกำรล้ำงอัดขยำยรูป
ร้ำนถ่ำยรูปด่วน
ร้ำนถ่ำยสติ๊กเกอร์
สตูดโิ อถ่ำยภำพเชิงพำณิชย์
ห้องทดลองด้ำนกำรถ่ำยภำพ
(ยกเว้น กำรถ่ำยภำพใน
อุตสำหกรรมภำพยนตร์)
ห้องปฏิบัติกำรฟิล์ม (ยกเว้น ใน
อุตสำหกรรมภำพยนตร์)

กิจกรรมการแปลและล่าม



74902


กิจกรรมการถ่ายภาพ

รับจ้ำง/บริกำรแปลอักษรเบรล
ล่ำม

การบริการให้ค้าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำนโยบำยสิ่งแวดล้อม
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนป่ำไม้
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนพลังงำน
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์




บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม
บริกำรประเมินผลกระทบด้ำนนิเวศวิทยำของกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรกระทำของมนุษย์
และธรรมชำติ
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กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

food panda
กรมอุตุนิยมวิทยำ
ตัวแทน/นำยหน้ำทำงธุรกิจ
ตัวแทนจดทะเบียนที่ดำเนินงำนส่วนบุคคล
ตัวแทนผู้เขียนบทละคร
นักสำรวจปริมำณงำน
นำยหน้ำจัดส่งงำนเย็บผ้ำโหล
นำยหน้ำทำงด้ำนสิทธิบตั ร
นำยหน้ำรับเหมำงำนก่อสร้ำง
บริกำรเจรจำตกลง (ยกเว้น กำรเจรจำตกลงค่ำสินไหม
ทดแทนในกำรประกันภัย)
บริกำรเทียบเวลำมำตรฐำน
บริกำรแลกเปลีย่ นสินค้ำในเชิงธุรกิจ
บริกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรใช้รังสี
บริกำรให้คำปรึกษำเพื่อกำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ
บริกำรให้คำปรึกษำในกำรทำเบียร์
บริกำรให้คำปรึกษำในด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพใน
กำรประกอบวิชำชีพ
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรเพำะเลียงปศุสตั ว์
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรนำเข้ำและส่งออก
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกีฏวิทยำ
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนควำมปลอดภัย
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนชีววิทยำ
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนธุรกิจกำรเกษตร
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนผลผลิตทำงกำรเกษตร
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนสุขอนำมัย
บริกำรให้คำปรึกษำทำงเทคนิคด้ำนกำรเกษตร
บริกำรขำยทอดตลำดโดยได้รับค่ำนำยหน้ำหรือ
ค่ำธรรมเนียม



























บริกำรควบคุมคุณภำพ (Q.C.)
บริกำรช่วยกู้ภัยจำกควำมเสียหำยทำงกำรค้ำ
บริกำรชั่งนำหนักที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่ง
บริกำรตรวจสอบใบเสร็จและกำรแจ้งอัตรำค่ำขนส่ง
บริกำรตรวจสอบสินค้ำทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่ง
บริกำรประเมินและตีรำคำเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
บริกำรประเมินรำคำสินทรัพย์ (ยกเว้น กำรประเมินรำคำ
อสังหำริมทรัพย์และกำรประกันภัย)
บริกำรพยำกรณ์อำกำศ
บริกำรส่งเสริมกำรทำบัตรเครดิต
บริกำรสำรวจทำงอำกำศ
บริกำรอ่ำนค่ำมำตรวัดไฟฟ้ำที่ดำเนินงำนตำมสัญญำว่ำจ้ำง
บริกำรอ่ำนค่ำมำตรวัดก๊ำซที่ดำเนินงำนตำมสัญญำว่ำจ้ำง
บริกำรอ่ำนค่ำมำตรวัดนำที่ดำเนินงำนตำมสัญญำว่ำจ้ำง
บริกำรอุตุนิยมวิทยำ
บริษัทรับจ้ำงทดสอบ EQ/ IQ ที่ไม่เกี่ยวกับทำง
กำรแพทย์
ประมูลซือขำยรถยนต์/จักรยำนยนต์แบบเปิดต่อ
สำธำรณชน (Public Auction)
ผู้จัดกำรของคนบันเทิง
ผู้จัดกำรของบุคคลทำงกีฬำ
ผู้จัดกำรของผู้มีชื่อเสียง
ผู้จัดกำรนักประพันธ์
ผู้จัดกำรนักพูด
ผู้จัดกำรศิลปิน
รับผ้ำโหลมำส่งให้คนอื่นเย็บ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยำ
สำนักงำนนักแสดงละคร
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หมวดย่อย 75
75000






โรงพยำบำลสัตว์
กิจกรรมด้ำนพยำธิวิทยำคลินิกและกำรวินิจฉัยโรคอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับสัตว์
คลินิก/โรงพยำบำลรักษำสัตว์
คลินิก/สำนักงำนสัตวแพทย์
บริกำรฉีดวัคซีนปศุสตั ว์

การบริการรักษาสัตว์
การบริการรักษาสัตว์





บริกำรฉีดวัคซีนสัตว์
บริกำรดูแลรักษำสุขภำพสัตว์
บริกำรรถพยำบำลฉุกเฉินสำหรับสัตว์ที่ดำเนินกำรโดย
สถำนบริกำรรักษำสัตว์
บริกำรรักษำฟันสัตว์

หมวดใหญ่ N

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
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หมวดย่อย 77
77101









การให้เช่ายานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน

AVIS Car Rental
HERTZ Car Rental
ตัวแทนให้เช่ำรถยนต์ โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถเพื่อกำรพำณิชย์ประเภทรถตู้ โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถเอทีวี (ATV) โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถแท็กซี่มิเตอร์ โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถโกคำร์ท โดยไม่มผี คู้ วบคุม
บริกำรให้เช่ำรถกระบะ 1 ตัน โดยไม่มผี ู้ควบคุม

77109


























บริกำรให้เช่ำรถกอล์ฟ โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถจิ๊บ โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถบรรทุกศพ โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถยนต์นั่งที่มีกระบะและรถยนต์นั่งกึ่ง
บรรทุก โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถลีมูซีน โดยไม่มผี ู้ควบคุม
อู่รถแท็กซี่

การให้เช่ายานยนต์ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ

บริกำรให้เช่ำยำนยนต์หนัก เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถกึ่งพ่วง
โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถเครน/รถบรรทุกติดปั้นจั่น โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถกระบะขนส่งสินค้ำ โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถกวำดถนน โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถดับเพลิง โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถบรรทุกเพื่องำนอุตสำหกรรม โดยไม่มผี ู้
ควบคุม

77210


กิจกรรมการให้เช่า








บริกำรให้เช่ำรถบัส โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถประจำทำง โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถผสมปูน/คอนกรีต โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถพ่วง โดยไม่มีผคู้ วบคุม
บริกำรให้เช่ำรถหุ้มเกรำะ โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรรถโรงเรียน โดยไม่มีผู้ควบคุม

การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์เพื่อการนันทนาการและการกีฬา

บริกำรให้เช่ำเก้ำอี ร่ม และเครื่องอุปกรณ์ชำยหำด
บริกำรให้เช่ำเครื่องร่อน
บริกำรให้เช่ำเครื่องอุปกรณ์เพื่อกำรนันทนำกำรและกำรกีฬำ
บริกำรให้เช่ำเจ็ทสกี
บริกำรให้เช่ำเตียงผ้ำใบชำยหำด
บริกำรให้เช่ำเรือแคนนู
บริกำรให้เช่ำเรือใบ
บริกำรให้เช่ำเรือท่องเที่ยวเพื่อควำมสำรำญ
บริกำรให้เช่ำเรือทัศนำจร
บริกำรให้เช่ำเรือนแพ
บริกำรให้เช่ำเรือบำนำน่ำโบ้ท












บริกำรให้เช่ำเรือพำย
บริกำรให้เช่ำเรือยอร์ช
บริกำรให้เช่ำเรือสกูต๊ เตอร์
บริกำรให้เช่ำจักรยำน
บริกำรให้เช่ำจักรยำนชำยทะเล
บริกำรให้เช่ำห่วงยำงชำยหำด
บริกำรให้เช่ำอำนม้ำเพื่อกำรนันทนำกำร
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์กีฬำ
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์สกี
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์ออกกำลังกำย
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ซึทำญ่ำ
บริกำรให้เช่ำเทปวีดิโอ
บริกำรให้เช่ำแผ่นเสียง
บริกำรให้เช่ำซีดี
บริกำรให้เช่ำดีวดี ีภำพยนตร์






การให้เช่าสื่อบันทึกเสียงและภาพ
บริกำรให้เช่ำตลับเกม
บริกำรให้เช่ำวีดโิ อ
บริกำรให้เช่ำวีดโิ อเกม
บริกำรให้เช่ำวีดโิ อเทปที่ใช้เพื่อ
ควำมบันเทิงในที่พักอำศัย

77291






























บริกำรให้เช่ำวีดโิ อภำพยนตร์และ
วีดิโอเกม
บริษัท แมงป่อง จำกัด
บริษัท วีดิโอ อีซี่ จำกัด
ร้ำนเช่ำวีดิโอ/ซีด/ี ดีวีดี

การให้เช่าหนังสือ

บริกำรให้เช่ำนิตยสำร
บริกำรให้เช่ำหนังสือทุกประเภท เช่น วำรสำร นิตยสำร
นิยำย หนังสือกำร์ตูน ฯลฯ

77299





ร้ำนเช่ำกำร์ตูน

การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ให้เช่ำเครื่องเล่นเกมทำงโทรทัศน์ชนิดใช้ในครัวเรือน
ให้เช่ำชุดแฟนซี
ให้เช่ำชุดกำรแสดง
บริกำรให้เช่ำเก้ำอีไฟฟ้ำ
บริกำรให้เช่ำเก้ำอีนวดไฟฟ้ำ
บริกำรให้เช่ำเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
บริกำรให้เช่ำเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกวีดิโอเทป
บริกำรให้เช่ำเครื่องเสียงสำหรับใช้ในครัวเรือน
บริกำรให้เช่ำเครื่องแต่งกำยในงำนพิธี
บริกำรให้เช่ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำและของใช้ในครัวเรือนที่ใช้
กระแสไฟฟ้ำ
บริกำรให้เช่ำเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ใช้ในครัวเรือน
บริกำรให้เช่ำเครื่องกรองนำ
บริกำรให้เช่ำเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับมือสมัครเล่น
หรือเพื่องำนอดิเรก เช่น เครื่องมือสำหรับซ่อมบ้ำน
บริกำรให้เช่ำเครื่องซักผ้ำ
บริกำรให้เช่ำเครื่องดนตรี
บริกำรให้เช่ำเครื่องประดับ
บริกำรให้เช่ำเครื่องปั้นดินเผำและเครื่องแก้ว
บริกำรให้เช่ำเครื่องอบผ้ำ
บริกำรให้เช่ำเตียงนอน
บริกำรให้เช่ำเปียโน
บริกำรให้เช่ำเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในครัวเรือน
บริกำรให้เช่ำเลื่อย (ยกเว้น เลื่อยที่ใช้ในโรงงำน)
























บริกำรให้เช่ำเสือผ้ำ
บริกำรให้เช่ำและดูแลรักษำตู้ปลำ
บริกำรให้เช่ำโทรทัศน์
บริกำรให้เช่ำโทรศัพท์มือถือ
บริกำรให้เช่ำโลงศพ
บริกำรให้เช่ำของเล่น
บริกำรให้เช่ำฉำก
บริกำรให้เช่ำชุดเจ้ำสำว
บริกำรให้เช่ำชุดแต่งงำน
บริกำรให้เช่ำชุดทักซิโด้
บริกำรให้เช่ำชุดนักร้อง
บริกำรให้เช่ำชุดวิวำห์
บริกำรให้เช่ำดอกไม้และต้นไม้
บริกำรให้เช่ำพรม
บริกำรให้เช่ำรถเข็นสีล่ ้อใส่เด็กเล็ก
บริกำรให้เช่ำวัสดุสิ่งของที่ใช้ในงำนศิลปะ
บริกำรให้เช่ำวิทยุ/เครื่องเสียงที่ใช้ในครัวเรือน
บริกำรให้เช่ำสิ่งทอ เครื่องแต่งกำย และรองเท้ำ
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์เกีย่ วกับกำรละคร
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์เพื่อสุขภำพที่ใช้ในบ้ำน
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์ถ่ำยภำพ
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในครัวเรือน
เช่น ระบบสเตอริโอ โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ
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การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางบก (ยกเว้นยานยนต์)

บริกำรให้เช่ำตูร้ ถไฟ
บริกำรให้เช่ำยำนพำหนะเพื่อใช้เป็นที่พักแรมในกำร
นันทนำกำร โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำยำนพำหนะที่แล่นบนรำงรถไฟ โดยไม่มีผคู้ วบคุม
บริกำรให้เช่ำรถคำรำวำนและบ้ำนรถยนต์ โดยไม่มีผคู้ วบคุม

77302






















บริกำรให้เช่ำรถจักรยำนยนต์ โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถที่ใช้สำหรับพักแรม โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถสกูตเตอร์ โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถสำมล้อเครื่อง โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์รถพ่วง





บริกำรให้เช่ำเรือพ่วง โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเรือหำปลำ โดยไม่มีผคู้ วบคุม
บริกำรให้เช่ำตูค้ อนเทนเนอร์เพื่อกำรขนส่งทำงเรือ

การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ขนส่งทางอากาศ

บริกำรให้เช่ำเครื่องบิน โดยไม่มีผคู้ วบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องอุปกรณ์กำรขนส่งทำงอำกำศ โดยไม่มี
ผู้ควบคุม

77304



การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ขนส่งทางน้้า

บริกำรให้เช่ำเครื่องอุปกรณ์กำรขนส่งทำงนำ โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเรือจักรกลไอนำ โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเรือที่ใช้ในเชิงพำณิชย์ โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเรือบรรทุกนำมัน/ของเหลว โดยไม่มีผู้ควบคุม

77303






บริกำรให้เช่ำบอลลูนอำกำศร้อน โดยไม่มีผคู้ วบคุม
บริกำรให้เช่ำอำกำศยำน โดยไม่มผี ู้ควบคุม

การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ขนส่งทางการเกษตรและการป่าไม้

ให้เช่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำงกำรเกษตรและกำรป่ำไม้
บริกำรให้เช่ำเครื่องเก็บเกี่ยว เครือ่ งนวด เครื่องคัด โดยไม่
มีผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องไถ โดยไม่มีผคู้ วบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องครำดที่ใช้ในกำรเกษตร โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร
และกำรป่ำไม้ โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องจักรที่ใช้ในกำรเลียงผึง โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องจักรที่ใช้ในกำรเลียงสัตว์ปีก โดยไม่มีผู้
ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องจักรที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำด คัด
หรือแยกขนำดไข่ ผลไม้ โดยไม่มผี คู้ วบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องจักรสำหรับกำรเตรียมดิน/เพำะปลูก/
ให้ปุ๋ยแก่พืช โดยไม่มีผู้ควบคุม













บริกำรให้เช่ำเครื่องจักรสำหรับฉีดพ่นที่ใช้ในกำรเกษตร
โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องตัดหญ้ำ โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องรีดนม โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องหว่ำนเมล็ด โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถเกี่ยวข้ำว โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในกำรเกษตร โดยไม่มผี ู้
ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถไถนำ โดยไม่มีผคู้ วบคุม
บริกำรให้เช่ำรถพ่วง/รถกึ่งพ่วงที่มีเครื่องบรรทุกหรือขน
ถ่ำยของได้ในตัวเอง ที่ออกแบบสำหรับใช้ในกำรเกษตร
โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์ในฟำร์ม โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเตรียมอำหำรสัตว์ โดยไม่
มีผู้ควบคุม

374

77305







การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา

ให้เช่ำไม้แบบ
บริกำรให้เช่ำเครนที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำง
และงำนวิศวกรรมโยธำ โดยไม่มผี คู้ วบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องหมำยที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องหมำยที่ใช้บนถนนแบบชั่วครำว โดยไม่มี
ผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำนั่งร้ำนและแท่นยกพืนซึ่งไม่มีกำรติดตังและ
รือถอน โดยไม่มผี ู้ควบคุม

77306






























บริกำรให้เช่ำปั้นจั่น โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง โดยไม่มผี ู้
ควบคุม
บริกำรให้เช่ำรถแบ็คโฮที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์ขนย้ำยดิน โดยไม่มีผคู้ วบคุม
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์หนักที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง โดยไม่มผี ู้
ควบคุม

การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ส้านักงาน

บริกำรให้เช่ำเก้ำอีสำนักงำน
บริกำรให้เช่ำเครื่องใช้สำนักงำน
บริกำรให้เช่ำเครื่องคำนวณ
บริกำรให้เช่ำเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทำบัญชี
บริกำรให้เช่ำเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำนักงำน
บริกำรให้เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร
บริกำรให้เช่ำเครื่องทำสำเนำ
บริกำรให้เช่ำเครื่องบวกเลข

77309











บริกำรให้เช่ำเครื่องบันทึกกำรรับเงิน
บริกำรให้เช่ำเครื่องประมวลผลคำ
บริกำรให้เช่ำเครื่องพิมพ์ดีด
บริกำรให้เช่ำเครื่องอัดสำเนำ
บริกำรให้เช่ำเฟอร์นิเจอร์สำนักงำน
บริกำรให้เช่ำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
บริกำรให้เช่ำฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

การให้เช่าเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

บริกำรเช่ำรถ X-RAY เคลื่อนที่
บริกำรให้เช่ำเครื่องเสียงเพื่อกำรพำณิชย์ โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำพลังงำนดีเซล
บริกำรให้เช่ำเครื่องขยำยเสียงเพื่อกำรพำณิชย์ โดยไม่มผี ู้
ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องขำยอัตโนมัติ
บริกำรให้เช่ำเครื่องจักรเลื่อยไม้ โดยไม่มีผคู้ วบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องจักรโรงงำน โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องจักรขัดพืนด้วยทรำย โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องจักรที่ใช้ในงำนสิ่งทอ โดยไม่มีผคู้ วบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องจักรลงขีผึงที่พืน โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องบังคับล้อหมุน โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องมือกล
บริกำรให้เช่ำเครื่องอุปกรณ์ในกำรวัดและกำรควบคุม โดย
ไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในเหมืองแร่และแหล่ง
นำมัน โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำเครื่องอุปกรณ์ผลิตภำพยนตร์

















บริกำรให้เช่ำเครื่องอุปกรณ์วิทยุ โทรทัศน์ และกำร
สื่อสำรชนิดใช้ในกำรประกอบวิชำชีพ
บริกำรให้เช่ำเต็นท์ เก้ำอี และอุปกรณ์สำหรับจัดงำน
บริกำรให้เช่ำแท่นวำงของ/พัลเลต
บริกำรให้เช่ำโต๊ะจีน เก้ำอี
บริกำรให้เช่ำครื่องยนต์และกังหัน
บริกำรให้เช่ำคอนเทนเนอร์สำหรับเป็นที่พัก/สำนักงำน
บริกำรให้เช่ำคอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้ำ
บริกำรให้เช่ำคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอำกำศ
บริกำรให้เช่ำระบบวิทยุเคลื่อนที่
บริกำรให้เช่ำสัตว์ เช่น ฝูงสัตว์ ม้ำแข่ง ฯลฯ
บริกำรให้เช่ำห้องสุขำเคลื่อนที่
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์เกีย่ วกับบ่อนำมัน โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์เชื่อม/บัดกรีโลหะ โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์และเครื่องจักรในกำรทำไม้ โดยไม่มี
ผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์และเครื่องจักรขนย้ำยวัตถุดบิ โดย
ไม่มผี ู้ควบคุม

375






บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์และเครื่องจักรขุดเจำะนำมัน โดยไม่
มีผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในงำนโลหะ โดย
ไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในงำนทำเหมือง
โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์แสงและเสียงเพื่อกำรพำณิชย์ โดย
ไม่มผี ู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์ในภัตตำคำร

77400











บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์กำรสื่อสำรโทรคมนำคม โดยไม่มผี ู้
ควบคุม
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพื่อกำรค้ำและ
อุตสำหกรรม
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์ที่ใช้ในงำนภำพยนตร์ โดยไม่มผี ู้
ควบคุม
บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์ที่ใช้ในสวนสนุก/มหรสพ โดยไม่มีผู้
ควบคุม

สัญญาเช่าด้าเนินงานผลิตภัณฑ์ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน (ยกเว้นงานที่มีลิขสิทธิ์)

เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ
เจ้ำของเฟรนไชส์
เจ้ำของตรำสินค้ำ
เจ้ำของสัมปทำนเหมืองแร่ / เหมืองหิน
เจ้ำของสัมปทำนป่ำไม้






เจ้ำของสิทธิบัตร
ซือขำยตรำสำรทำงกำรค้ำ
บริกำรให้สัมปทำนกำรสำรวจและกำรประเมินแร่ โดย
ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตใช้สิทธิ์
ผู้ให้เช่ำเครื่องหมำยกำรค้ำ
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กิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่นๆ

ตัวแทนจัดหำนักแสดง
ตัวแทนจัดหำนำงแบบ
ตัวแทนหรือสำนักงำนคัดเลือก
นักแสดง
นำงแบบอิสระ







78109






กิจกรรมการจ้างงาน

นำยแบบอิสระ
นำยหน้ำจัดหำนักแสดง
บริกำรคัดเลือกนักแสดง ตัวละคร
บริกำรงำนแคสติง
บริกำรจัดหำนำยแบบและนำงแบบ




















บริกำรจัดหำพยำบำล โดยคนงำนเป็นลูกจ้ำงของบริษัทที่
ไปทำงำนให้
บริกำรสรรหำ คัดเลือก และบรรจุเจ้ำหน้ำที่ระดับต่ำงๆ
บริกำรสรรหำ คัดเลือก และบรรจุบุคลำกรระดับผู้บริหำร
บริษัทจัดหำงำน
สมำพันธ์ที่ให้บริกำรแก่นำยจ้ำงในกำรหำกำลังคน
สำนักงำนให้คำปรึกษำในกำรจัดหำบุคลำกรระดับผู้บริหำร
สำนักงำนจัดหำงำนเขต/จังหวัด

กิจกรรมของส้านักงานหรือตัวแทนจัดหางานชั่วคราว

บริกำรจัดหำเสมียนให้กับลูกค้ำ โดยเป็นกำรจ้ำงงำนชั่วครำว
บริกำรจัดหำแม่บ้ำน โดยคนงำนเป็นลูกจ้ำงของบริษัท
จัดหำแม่บ้ำน
บริกำรจัดหำทรัพยำกรบุคคลเพื่อทดแทนหรือช่วยเสริม
กำลังแรงงำนชั่วครำวให้กับลูกค้ำ
บริกำรจัดหำนักคอมพิวเตอร์ให้กบั ลูกค้ำ โดยเป็นกำรจ้ำง
งำนชั่วครำว
บริกำรจัดหำนักบัญชีให้กับลูกค้ำ โดยเป็นกำรจ้ำงงำนชั่วครำว
บริกำรสรรหำบุคลำกรในสำขำต่ำงๆ ให้กับลูกค้ำ โดยเป็น
กำรจ้ำงงำนชั่วครำว
บริษัท/บริกำรจัดหำยำม/รปภ. โดยบริษัทรักษำควำม
ปลอดภัย (ทีใ่ ห้บริกำรจัดหำยำมเป็นหลัก)
บริษัท/ศูนย์จดั หำคนดูแลผู้ป่วย โดยคนงำนเป็นลูกจ้ำง
ของบริษัทจัดหำงำน










78300




บริษัทโมเดลลิ่ง
สำนักงำนคัดเลือกผู้แสดง
ภำพยนตร์/วีดโิ อ/ละคร
สำนักงำนนำยแบบและนำงแบบ

กิจกรรมของส้านักงานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ

ตัวแทนจัดหำงำนออนไลน์
บริกำรจัดหำแม่บ้ำน โดยคนงำนเป็นลูกจ้ำงของบริษัทที่
ไปทำงำนให้
บริกำรจัดหำคนงำน โดยคนงำนเป็นลูกจ้ำงของบริษัทที่
ไปทำงำนให้
บริกำรจัดหำบุคลำกรเข้ำทำงำนในตำแหน่งที่ว่ำง
บริกำรจัดหำบุคลำกรด้ำนอุตสำหกรรม

78200



บริษัท/ศูนย์จดั หำคนดูแลผู้สุงอำยุ โดยคนงำนเป็นลูกจ้ำง
ของบริษัทจัดหำงำน
บริษัท/ศูนย์จดั หำคนรับใช้ โดยคนงำนเป็นลูกจ้ำงของ
บริษัทจัดหำงำน
บริษัท/ศูนย์จดั หำพนักงำนขับคน/คนขับรถ โดยคนงำน
เป็นลูกจ้ำงของบริษัทจัดหำงำน
บริษัท/ศูนย์จดั หำพยำบำล โดยคนงำนเป็นลูกจ้ำงของ
บริษัทจัดหำงำน
บริษัท/ศูนย์จดั หำพี่เลียงเด็ก คนเลียงเด็ก โดยคนงำนเป็น
ลูกจ้ำงของบริษัทจัดหำงำน
บริษัทจัดหำคนงำน โดยคนงำนเป็นลูกจ้ำงของบริษัท
จัดหำงำน
บริษัทจัดหำคนงำนทำควำมสะอำด โดยคนงำนเป็น
ลูกจ้ำงของบริษัทจัดหำคนงำน
บริษัทรักษำควำมปลอดภัย (ที่ให้บริกำรจัดหำยำมเป็นหลัก)

กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรบุคคลอื่นๆ

บริกำรจัดหำทรัพยำกรบุคคล (ยกเว้น ช่วยเสริมกำลัง
แรงงำนชั่วครำว)



บริกำรดูแลงำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์
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กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดน้าเที่ยว การบริการส้ารอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
79110





กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว

ตัวแทนธุรกิจกำรท่องเที่ยวที่ให้บริกำรขำยและสำรองกำร
เดินทำง ที่พัก และโปรแกรมนำเที่ยว
บริกำรขำยโปรแกรมนำเที่ยวสำเร็จรูป (package tour)
ทังในประเทศและต่ำงประเทศ
บริกำรขำยโปรแกรมล่องเรือสำรำญ

79120





บริษัท เมเปิล ฮอลิเดย์ จำกัด
บริษัท เอเชียฮอลิเดย์ จำกัด
บริษัท แอปเปิ้ลทัวร์ จำกัด
บริษัท ซันมูนทัวร์ จำกัด




บริกำรคนนำเที่ยว

79909














บริกำรจองโรงแรม รีสอร์ท และที่พักอื่นๆ
บริกำรรับจองตั๋วเครื่องบิน/รถทัวร์/รถไฟ
บริกำรวำงแผนกำรท่องเที่ยว
สำนักงำนขำยตั๋วเครื่องบิน/รถไฟ/รถทัวร์/รถประจำทำง

กิจกรรมการจัดน้าเที่ยว

บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์
ดอทคอม จำกัด
บริษัท ลำยไทย ทรำนสปอร์ต
แอนด์ แทรเวล จำกัด

79901









บริษัท สวัสดีฮอลิเดย์ จำกัด
บริษัท หนุ่มสำวทัวร์ จำกัด
บริษัททัวร์
บริษัทนำเที่ยว

กิจกรรมของมัคคุเทศก์


บริกำรมัคคุเทศก์

กิจกรรมบริการส้ารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น

ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
บริกำรแลกเปลีย่ นสิทธิกำรเข้ำพักอำศัยในคอนโดมิเนียม
ตำมช่วงเวลำในแต่ละปี
บริกำรจองยำนพำหนะสำหรับนักท่องเที่ยว
บริกำรธุรกิจกำรจัดสรรแบ่งเวลำในกำรเข้ำใช้ที่พัก
บริกำรพำไปทำพำสปอร์ต
บริกำรสำรอง/จอง/ขำยตั๋วเข้ำชมกำรแข่งขันกีฬำ
บริกำรสำรอง/จอง/ขำยตั๋วเข้ำชมคอนเสิรต์
บริกำรสำรอง/จอง/ขำยตั๋วเข้ำชมภำพยนตร์












บริกำรสำรอง/จอง/ขำยตั๋วเข้ำชมละครเวที
บริกำรสำรอง/จอง/ขำยตั๋วเข้ำชมสถำนที่และเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
บริกำรสำรอง/จองภัตตำคำร
บริกำรสำรองรถเช่ำ
บริกำรสำรองศูนย์ประชุมและสถำนที่จัดแสดงสินค้ำ
รับทำวีซ่ำ
ศูนย์ข้อมูลเพื่อกำรท่องเที่ยว
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยำ
สำนักงำน/ตัวแทนขำยตั๋วเข้ำสวนสนุก
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การบริการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล

SAMCO
บริกำรเครื่องจับเท็จ
บริกำรเครื่องพิสูจน์ลำยนิวมือ
บริกำรของบอดีกำร์ด
บริกำรคุม้ กันและตรวจรักษำกำรณ์
บริกำรคุม้ กันในกำรขนส่ง
บริกำรคุม้ กันส่วนบุคคล
บริกำรจับโกหก
บริกำรผู้คุ้มกันส่วนบุคคล
บริกำรฝึกสุนัขอำรักขำ
บริกำรพิสจู น์ลำยมือเขียน
บริกำรรถหุ้มเกรำะ

80200


การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน













การบริการระบบรักษาความปลอดภัย

ขำย ติดตัง ซ่อม และให้บริกำรตูร้ กั ษำควำมปลอดภัย
ชนิดเชิงกลหรืออิเล็กทรอนิกส์
ขำย ติดตัง ซ่อม และให้บริกำรรระบบเตือนภัย
ขำย ติดตัง ซ่อม และให้บริกำรรระบบรักษำควำมปลอดภัย
ขำย ติดตัง ซ่อม และให้บริกำรระบบกล้องวงจรปิดแบบ
ครบวงจร และเฝ้ำติดตำม

80300



บริกำรรับและจัดส่งเงินหรือของมีค่ำอื่นๆ โดยมีเจ้ำหน้ำที่
และเครื่องอุปกรณ์ป้องกันทรัพย์สนิ ขณะขนส่ง
บริกำรลำดตระเวนเพื่อควำมปลอดภัย
บริกำรสุนัขคุ้มกัน
บริษัท เดอะกำร์ด เซอร์วสิ จำกัด
บริษัท แทกอินเตอร์เนชั่นแนล โซลูชั่น จำกัด
บริษัท โพรเฟสชั่นนัล โพรเทคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท อินเตอร์ กำร์ด กรุ๊พ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อินเทนท์ซีเคียวริตีกำร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทยำม
บริษัทรักษำควำมปลอดภัย
บริษัทรับจัดส่งเงินตำมตู้ ATM

นักสืบเอกชน
บริกำรติดตำมสืบสวนบุคคลผู้กระทำควำมผิดในคดี
อำชญำกรรม กำรลักขโมย กำรฉ้อโกง กำรโจรกรรม
กำรทุจริต





ขำย ติดตัง ซ่อม และปรับตังอุปกรณ์ล็อก/ตู้นริ ภัย
ขำย ติดตัง ดูแลรักษำ และเฝ้ำติดตำมควบคุมสัญญำณ
เตือนไฟ
ขำย ติดตัง ดูแลรักษำ และเฝ้ำติดตำมควบคุมสัญญำณกันขโมย

กิจกรรมการสืบสวน




บริกำรติดตำมหำคนหำย
บริกำรติดตำมหำผูห้ ลบหนี
บริกำรสืบสวนสอบสวน (ยกเว้น กำรสืบสวน
ติดตำมหนี)

379

หมวดย่อย 81
81100


กิจกรรมสนับสนุนการอ้านวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ

บริกำรอำนวยควำมสะดวกแบบเบ็ดเสร็จในสถำนที่ของลูกค้ำ

81210



















บริกำรอำนวยควำมสะดวกแบบรวมหลำยบริกำรใน
สถำนที่ของลูกค้ำ เช่น กำรทำควำมสะอำดทั่วไปภำยใน
อำคำร กำรดูแลรักษำ กำรกำจัดขยะ






รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดศูนย์กำรค้ำ
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดสำนักงำน
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดห้ำงสรรพสินค้ำ
รับจ้ำง/บริกำรบำรุงรักษำ/ทำควำมสะอำดอำคำรและที่
อยู่อำศัย (ยกเว้น ซ่อมแซม)

การบริการท้าความสะอาดพื้นผิวภายนอกอาคาร

รับจ้ำง/บริกำรเช็ดกระจกอำคำรสูง
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดพืนผิวภำยนอกอำคำร

81292



การบริการท้าความสะอาดทั่วไปส้าหรับอาคาร

บริษัทรับทำควำมสะอำดอำคำร
รับจ้ำง/บริกำรดูแลรักษำและทำควำมสะอำดพืน
รับจ้ำง/บริกำรดูดฝุ่นในอำคำรและที่พักอำศัย
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดเพดำนและผนังอำคำร
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดและดับกลิ่นในห้องนำ
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดบ้ำน โดยบริษัทรับเหมำทำ
ควำมสะอำด

81291


กิจกรรมการบริการส้าหรับอาคารและภูมิทัศน์



รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดหน้ำต่ำงภำยนอกอำคำร
โดยใช้กระเช้ำ/สลิง

การบริการท้าความสะอาดภายในที่ใช้ความช้านาญเฉพาะด้าน

บริกำรทำควำมสะอำดถังบรรจุสำรเคมี
รับจ้ำง/บริกำรฆ่ำเชือวัตถุหรือสถำนที่ (ห้องปฏิบัติกำร)
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดเครือ่ งกรองอำกำศ
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดเครือ่ งจักรทำงอุตสำหกรรม
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดเตำเผำแรงดันสูง
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดเตำเผำขยะ
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดเตำผิง
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดเตำหลอม
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดโรงพยำบำล









รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดชุดเครื่องไล่อำกำศเสีย
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดท่อ/ช่องระบำยอำกำศ
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดปล่องไฟ
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดภำชนะขนำดใหญ่สำหรับ
บรรจุนำและถังนำ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของโรงงำน
อุตสำหกรรมหรืออุปกรณ์ขนส่ง
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดระบบท่อส่งควำมร้อนและลม
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดห้องคอมพิวเตอร์

380

81293







รับจ้ำง/บริกำรกำจัดแมลง หนู และสัตว์รบกวนอื่นๆ
รับจ้ำง/บริกำรกำจัดปลวก
รับจ้ำง/บริกำรกำจัดยุง
รับจ้ำง/บริกำรควบคุมสัตว์หรือแมลงรบกวน
รับจ้ำง/บริกำรฆ่ำเชือและทำลำยเชือในอำคำร
รับจ้ำง/บริกำรฆ่ำเชือในที่อยู่อำศัยและสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ

81299























รับจ้ำง/บริกำรฆ่ำเชือในยำนพำหนะ เช่น รถโดยสำร
รถไฟ เรือ เครื่องบิน
รับจ้ำง/บริกำรรมควันด้วยยำ
รับจ้ำง/บริกำรอบควำมร้อนหรือรมยำพำเลทและภำชนะ
บรรจุที่ทำจำกไม้ที่ใช้แล้ว เพื่อฆ่ำเชือ ควบคุม หรือกำจัด
แมลงและสัตว์ศตั รูพืช

การบริการท้าความสะอาดส้าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

รับจ้ำง/บริกำรโรยทรำย นำมันและเกลือบนถนนเพื่อ
ป้องกันฝุ่น
รับจ้ำง/บริกำรกวำดถนน
รับจ้ำง/บริกำรกวำดฝุ่นบนลำนวิ่งสนำมบิน
รับจ้ำง/บริกำรดูแลและทำควำมสะอำดตู้โทรศัพท์
รับจ้ำง/บริกำรดูแลรักษำหน้ำต่ำงรถโดยสำร
รับจ้ำง/บริกำรดูดฝุ่นบนลำนวิ่งสนำมบิน
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดเครือ่ งบิน
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดและดูแลรักษำชำยหำด
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดและบำรุงรักษำสระว่ำยนำ
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดโรงฆ่ำสัตว์
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดขวดที่ใช้แล้ว เพื่องำน
อุตสำหกรรม

81300


การบริการฆ่าเชื้อและก้าจัด














รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดตลำด
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดถนน
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดทำงวิ่งเครื่องบิน (runway)
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดรถไฟ
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดรถบัส
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดรถหรือเรือบรรทุกนำมัน
หรือของเหลวอื่นๆ
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดร่องนำหรือรำงนำในอำคำร
รับจ้ำง/บริกำรทำควำมสะอำดลำนจอดรถ
รับจ้ำง/บริกำรล้ำงกระสอบ
รับจ้ำง/บริกำรล้ำงขวด
รับจ้ำง/บริกำรล้ำงพลำสติกเพื่อนำไปทำพลำสติกรีไซเคิล
ร้ำนรับซือของเก่ำ พร้อมคัดแยกและล้ำงทำควำมสะอำด

การบริการดูแลและบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์

บริกำรตัดต้นไม้ข้ำงทำง
บริกำรบำรุงรักษำที่ดินเพื่อให้มสี ภำพนิเวศวิทยำที่ดี
บริกำรปลูก ดูแล และบำรุงรักษำต้นไม้และพืชในสวน
บริกำรปลูก ดูแล และบำรุงรักษำต้นไม้สำหรับป้องกัน
เสียง ลม กำรกัดเซำะ และทัศนวิสัย
รับจ้ำง/บริกำรจัดสวน
รับจ้ำง/บริกำรตัดแต่งต้นไม้
รับจ้ำง/บริกำรตัดหญ้ำในบ้ำน/ทีพ่ ักอำศัยส่วนบุคคล








รับจ้ำง/บริกำรตัดหญ้ำที่ถนนหลวง
รับจ้ำง/บริกำรถำงป่ำและตัดกิ่งไม้ข้ำงทำง
รับจ้ำง/บริกำรถำงหญ้ำตำมไหล่ทำง
รับจ้ำง/บริกำรปลูก ดูแล และบำรุงรักษำสวนและ
สวนสำธำรณะ
รับจ้ำง/บริกำรปลูก ดูแล และบำรุงรักษำสวนหย่อม
รับจ้ำงปลูกต้นไม้ตำมถนน

381

หมวดย่อย 82

การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการด้าเนินงานของส้านักงาน และกิจกรรมอื่นๆ
ที่สนับสนุนทางธุรกิจ
82110




การบริการด้านการบริหารส้านักงานแบบเบ็ดเสร็จ

บริกำรด้ำนกำรบริหำรสำนักงำนแบบเบ็ดเสร็จ
บริกำรบริหำรสำนักงำนประจำวันแบบรวมหลำยบริกำร (เช่น ต้อนรับ เรียกเก็บเงินและทำบันทึกรำยกำร งำนบุคลำกร จัดส่ง
สินค้ำ) โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

82191



บริกำร/รับโรเนียว
บริกำร/รับถ่ำยเอกสำร

82199











บริกำร/รับทำพิมพ์เขียว
บริกำร/รับอัดสำเนำ

บริกำร/รับพิมพ์เอกสำร
บริกำร/รับพิมพ์งำนด้วยคอมพิวเตอร์
บริกำร/รับพิมพ์รำยงำน
บริกำร/รับพิมพ์หน้ำซองจดหมำย






บริกำรเขียนประวัติส่วนตัว (Resume)
บริกำรเขียนสุนทรพจน์
บริกำรเตรียมเอกสำร
บริกำรแก้ไขเอกสำร

นำยหน้ำ/ตัวแทนขำยบัตรเครดิตและบัตรสมำชิกต่ำงๆ
ทีข่ ำยทำงโทรศัพท์
บริกำร telemarketing โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม
สัญญำจ้ำง
บริกำร Voice mail box

82301



ร้ำนถ่ำยเอกสำร






บริกำรแก้ไขต้นฉบับ
บริกำรให้เช่ำตูเ้ ก็บเอกสำรส่วนตัว
บริกำรคัดลอกเอกสำร
บริกำรงำนด้ำนเลขำนุกำร

กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์










การเตรียมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะด้านอื่นๆ ที่สนับสนุนการด้าเนินงานส้านักงาน

82200


การถ่ายเอกสาร

Organizer ด้ำนกำรจัดประชุม
ให้บริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม
บริกำรจัดกำรประชุม

บริกำรชักชวนทำงโทรศัพท์ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือ
ตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรตอบรับทำงโทรศัพท์
บริกำรรับฝำกข้อควำมทำงโทรศัพท์
ศูนย์ให้บริกำรโทรศัพท์
ศูนย์บริกำรลูกค้ำทำงโทรศัพท์

การจัดการประชุม


สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดกำรประชุมและนิทรรศกำร
(สสปน.)

382

82302



Organizer ด้ำนกำรจัดแสดงสินค้ำ
บริกำรจัดงำนแสดงเรือ




บริกำรจัดงำนแสดงดอกไม้
บริกำรจัดงำนแสดงยำนยนต์

82911





















บริกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ
บริกำรจัดงำนแสดงอำกำศยำน




บริกำรจัดเก็บภำษีทดี่ ำเนินงำนโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือ
ตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรทวงหนี

กิจกรรมการบริการข้อมูลเครดิต

บริกำรข้อมูลเครดิต/เครดิตบูโร
บริกำรจัดอันดับและรำยงำนควำมน่ำเชื่อถือของบุคคลหรือ
บริษัท

82920



กิจกรรมของตัวแทนจัดเก็บเงิน

บริกำรเก็บเงิน/เช็ค/สัญญำ/ตั๋วเงินตำมบัญชี และส่งกลับ
คืนลูกค้ำ
บริกำรเก็บเงินตำมใบเสร็จ
บริกำรเก็บค่ำนำ-ค่ำไฟ

82912


การจัดการแสดงสินค้า





บริกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จำกัด
สำนักงำนจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ

กิจกรรมการบรรจุหีบห่อ

โรงงำนบรรจุกำ๊ ซ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
โรงงำนบรรจุกำ๊ ซหุงต้ม โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม
สัญญำจ้ำง
บริกำรติดฉลำก โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรบรรจุเสือใส่ถุง โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม
สัญญำจ้ำง
บริกำรบรรจุแยมเพื่อใช้ในภัตตำคำร โดยได้รับ
ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรบรรจุกระป๋องอำหำรทะเลและผลิตภัณฑ์อำหำร
ทะเล โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรบรรจุกำงเกงใส่ถุง โดยได้รบั ค่ำตอบแทนหรือตำม
สัญญำจ้ำง
บริกำรบรรจุข้ำวโพดใส่ถุง โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม
สัญญำจ้ำง
บริกำรบรรจุผลไม้ส่งออก โดยได้รบั ค่ำตอบแทนหรือตำม
สัญญำจ้ำง
บริกำรบรรจุวุ้นเส้นใส่ห่อ โดยได้รบั ค่ำตอบแทนหรือตำม
สัญญำจ้ำง
บริกำรบรรจุสิ่งของลงกระสอบ โดยได้รับค่ำตอบแทน
หรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรบรรจุสิ่งของลงถุง โดยได้รบั ค่ำตอบแทนหรือตำม
สัญญำจ้ำง














บริกำรบรรจุหีบห่อ (ยกเว้น บรรจุลงลังไม้เพื่อกำรขนส่ง)
โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรบรรจุหีบห่อเครื่องดืม่ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือ
ตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรบรรจุหีบห่อและฆ่ำเชือผลิตภัณฑ์ โดยได้รับ
ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรบรรจุหีบห่อด้วยฟอลย์ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือ
ตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรบรรจุหีบห่อยำ/สิ่งปรุงแต่งทำงเภสัชกรรมเพื่อ
ควำมปลอดภัย โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรบรรจุหีบห่อยำสีฟันและแปรง โดยได้รับ
ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรบรรจุหีบห่ออำหำร โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม
สัญญำจ้ำง
บริกำรประทับตรำสินค้ำ โดยได้รบั ค่ำตอบแทนหรือตำม
สัญญำจ้ำง
บริกำรปิดฉลำกและบรรจุหีบห่อ (ยกเว้น บรรจุลงในลังไม้
เพื่อกำรขนส่ง) โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรพับและบรรจุสิ่งทอ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม
สัญญำจ้ำง
บริกำรห่อของขวัญ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรห่อวัสดุ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
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กิจกรรมการบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

Counter Service
dtac shop (รับชำระค่ำบริกำรเป็นหลัก)
Telewiz (รับชำระค่ำบริกำรเป็นหลัก)
กิจกรรมกำรสมนำคุณลูกค้ำ เช่น แจกคูปองลดรำคำ
สะสมคะแนนแลกของรำงวัล
กิจกรรมของผูด้ ำเนินกำรประมูลอิสระ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพิสูจน์สญ
ั ชำติให้กับแรงงำนต่ำงด้ำว
ดีเทคช็อป (รับชำระค่ำบริกำรเป็นหลัก)
นำยหน้ำ/ตัวแทนขำยบัตรเครดิตและบัตรสมำชิกต่ำงๆ
(ยกเว้นที่ขำยทำงโทรศัพท์)
นำยหน้ำขำยรถยนต์
นำยหน้ำหำลูกค้ำสมำชิกบัตรเครดิต
บริกำรเก็บเงินจำกเครื่องจับเวลำและเก็บเงินในกำรจอดรถ
บริกำรเก็บเหรียญจำกเครื่องเก็บเงิน
บริกำรเขียนตำมคำบอก
บริกำรใส่คำบรรยำยตัวหนังสือกำรประชุมและสัมมนำบน
หน้ำจอโทรทัศน์ในขณะถ่ำยทอดสด
บริกำรใส่ซองจดหมำย
บริกำรให้เช่ำหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวในศำล
บริกำรกำหนดและพิมพ์รหัสสินค้ำหรือบำร์โค้ด
บริกำรจดชวเลข
บริกำรจดบันทึกชวเลขในกระบวนกำรดำเนินงำนของศำล
บริกำรจดบันทึกชวเลขสำหรับบุคคลทั่วไป
บริกำรจดบันทึกรำยงำนแบบคำต่อคำ




















บริกำรจัดเรียงหรือคัดแยกจดหมำย
บริกำรจัดกำรระดมทุน โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม
สัญญำจ้ำง
บริกำรจัดทำรำยงำนศำล
บริกำรจัดประเภทไปรษณีย์ภณ
ั ฑ์
บริกำรจัดหำเงินทุนให้กับองค์กรกำรกุศลที่ดำเนินงำนโดย
ได้รับค่ำธรรมเนียมหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรถอดข้อควำมจำกสื่อบันทึก
บริกำรทำบัตรสมำชิก elite card
บริกำรทำบัตรสมำชิกเพื่อส่งเสริมกำรขำย เช่น บัตร Accor
บริกำรทำบัตรสมำชิกกลุ่มเครือโรงแรม
บริกำรประมูลสินค้ำ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำม
สัญญำจ้ำง
บริกำรรับชำระค่ำสินค้ำและบริกำร
รับจ้ำง/บริกำรต่อทะเบียนรถ
รับจ่ำยค่ำนำ-ค่ำไฟ
รับซือรำงวัลเลขท้ำย
รับทำ พ.ร.บ. โดยไม่ได้เป็นตัวแทนขำยแต่ได้
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรรับทำ
รับทำ พรบ. รถยนต์ (ไม่ได้เป็นตัวแทนขำยประกันแต่ได้
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรรับทำ พรบ.)
รับประมูลอะไหล่เครื่องจักร
ศูนย์ดำรงธรรม

หมวดใหญ่ O

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
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กิจกรรมการบริหารราชการโดยรวม

เจรจำตกลงค่ำสินไหมทดแทนที่ควรได้รับจำกอุบัตเิ หตุ (ที่
ไม่ใช่เชิงพำณิชย์) ที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
เทศกิจ
เทศบำล
เทศบำลเมืองพัทยำ
เทศบำลตำบล/อำเภอ/เมือง
แผนกจัดเก็บภำษี
กรมกำรปกครอง
กรมบัญชีกลำง
กรมประชำสัมพันธ์
กรมศุลกำกร
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพสำมิต
กรมสรรพำกร
กรุงเทพมหำนคร
กำรจัดกำรเงินกองทุนที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
กำรจัดกำรภำษีธุรกิจในท้องถิ่น
กำรบริหำรเรื่องทั่วไปซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น
กำรบริหำรโครงกำรวิจัยที่ดำเนินงำนโดยรัฐ (ยกเว้น
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและอวกำศ)
กำรบริหำรงำนของรัฐในด้ำนกำรบริกำรประกันหนีสิน
(ที่ไม่ใช่เชิงพำณิชย์)
กำรบริหำรงำนจัดเก็บภำษีในท้องถิ่น
กำรบริหำรงำนจัดสรรภำษีในส่วนกลำง
กำรบริหำรงำนด้ำนกำรตรวจสอบบัญชีของรัฐ
กำรบริหำรงำนด้ำนภำษีบำรุงท้องที่ในส่วนท้องถิ่น
กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่เป็นของรัฐ
กำรบริหำรด้ำนกฎระเบียบในเขตเทศบำลนคร
กำรบริหำรด้ำนกฎระเบียบของรัฐ
กำรบริหำรส่วนจังหวัดของคณะกรรมกำรด้ำนกำรคลัง
กำรประสำนงำนของรัฐระหว่ำงส่วนกลำงและภูมิภำค
คณะกรรมกำรเทศบำล
คณะกรรมกำรควบคุมกำรพนัน (ซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย)
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.)
คณะกรรมำธิกำรเพื่อกำรบริกำรประชำชนที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
คณะกรรมำธิกำรเพื่อกำรศึกษำนิติบัญญัติ
คณะกรรมำธิกำรเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
คณะกรรมำธิกำรของประเทศ








































คณะกรรมำธิกำรด้ำนกำรบริหำรกฎหมำยในกำร
บริหำรงำนส่วนเทศบำล
คณะกรรมำธิกำรด้ำนภำษำที่ใช้เป็นทำงกำรที่ดำเนินงำน
โดยรัฐ
คณะกรรมำธิกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
คณะกรรมำธิกำรที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย
คณะกรรมำธิกำรที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำร
คณะกรรมำธิกำรที่ปรึกษำตุลำกำร
คณะกรรมำธิกำรภำษีของรัฐ
คลังจังหวัด
จัดเก็บภำษีทดี่ ำเนินงำนโดยรัฐ
ด่ำนศุลกำกร
ทำเนียบรัฐบำล
ที่ทำกำรปกครองกิ่งอำเภอ
ที่ทำกำรปกครองจังหวัด
ที่ทำกำรปกครองอำเภอ
ประชุมสภำแห่งชำติที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
รัฐบำลท้องถิ่น
รัฐสภำ
วุฒิสภำ
ศูนย์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับคดีอำญำ
ศูนย์ข้อมูลสถิติด้ำนกำรศึกษำ
ศูนย์ข้อมูลสถิติด้ำนข้อบังคับทำงกฎหมำย
ศูนย์ข้อมูลสถิติด้ำนควำมปลอดภัยของสำธำรณะชน
ศูนย์ข้อมูลสถิติด้ำนสุขภำพ
ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์
ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต)
สภำชุมชนเมือง
สภำท้องถิ่น
สภำที่ปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจ
สภำนิตบิ ัญญัติ
สภำพัฒนำกำรสังคมและเศรษฐกิจแห่งชำติ
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
สำนักงบประมำณ
สำนักงำนเขต
สำนักงำนเทศบำล
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
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สำนักงำนกองทุนสนับสนุนงำนวิจยั
สำนักงำนของรัฐในกำรสำรวจและรำยงำนควำมคิดเห็น
ของประชำชนที่มีต่อรัฐ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองผู้บริโภค
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ ประสำนงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ
สำนักงำนคุ้มครองผู้บริโภคที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
สำนักงำนจังหวัด
สำนักงำนด้ำนภำษำที่ใช้เป็นทำงกำรซึ่งดำเนินงำนโดยรัฐ
สำนักงำนด้ำนภำษีศุลกำกร
สำนักงำนตรวจสอบบัญชีของรัฐ
สำนักงำนท้องถิ่นจังหวัด
สำนักงำนท้องถิ่นอำเภอ
สำนักงำนธนำนุเครำะห์
สำนักงำนนำยกเทศมนตรี
สำนักงำนบริหำรหนีสำธำรณะ
สำนักงำนบัญชีทั่วไปที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
สำนักงำนประเมินภำษีทรัพย์สิน
สำนักงำนประเมินภำษีที่ดิน
สำนักงำนประเมินภำษีอสังหำริมทรัพย์
สำนักงำนประชำสัมพันธ์
สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
สำนักงำนผู้ควบคุมที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
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สำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินของรัฐสภำ
สำนักงำนผู้ตรวจสอบด้ำนทั่วๆไปของรัฐ
สำนักงำนผู้บริหำรและควบคุมดูแลประเทศ
สำนักงำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงกำรคลัง
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงมหำดไทย
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
สำนักงำนสถิติจังหวัด
สำนักงำนสภำองคมนตรี
สำนักพระรำชวัง
สำนักรำชเลขำธิกำร
หน่วยงำนเทศบำลนครของรัฐ
หน่วยงำนให้คำปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
หน่วยงำนของรัฐด้ำนกำรประชุมสภำนิติบัญญัติ
หน่วยงำนจัดกำรรวบรวมรำยได้เงินกองทุน
หน่วยงำนด้ำนสถิตแิ รงงำน
หน่วยงำนทำงด้ำนกำรเงินและงบประมำณในจังหวัด
หน่วยงำนที่ให้บริกำรทั่วไปทีด่ ำเนินงำนโดยรัฐ
หน่วยงำนรัฐในกำรจัดเก็บภำษีสินค้ำ
หน่วยงำนรัฐในด้ำนกำรจัดกำรหนีสิน
หน่วยงำนรัฐด้ำนภำษีศุลกำกร
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรเงิน
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจและกำรเงิน
หน่วยงำนรัฐบริหำรด้ำนกำรพัฒนำกำรวำงแผนมำตรวัด
และนโยบำยด้ำนกำรเงิน
หน่วยงำนรัฐบำลที่ทำกำรเก็บรวบรวมสถิติ
หน่วยงำนสืบสวนและสอบสวนกำรกระทำผิดด้ำนภำษี
องค์กำรเพื่อกำรปฏิรูประบบสถำบันกำรเงิน (ปรส.)
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล (อบต.)

กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภาครัฐโดยรวม

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมธนำรักษ์
กำรบริหำรกำรจัดซือสินค้ำของรัฐ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม
บริษัท บริหำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ จำกัด BAM (บสก)
รำชบัณฑิตยสถำน
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง









สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.)
สำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์
หน่วยงำนด้ำนกำรจัดหำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
หน่วยงำนด้ำนบุคลำกรที่ดำเนินงำนโดยรัฐ

389
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โครงกำรกำรศึกษำผู้ใหญ่ในท้องถิ่น
โครงกำรพัฒนำครูในส่วนภูมิภำค
โครงกำรสนับสนุนมหำวิทยำลัย
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ)
กำรบริหำรงำนเพื่อวำงแผนกำรศึกษำที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
กำรบริหำรงำนโครงกำรกำรศึกษำที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
(ยกเว้น กำรศึกษำสำหรับเด็ก)
ผู้ควบคุมตรวจสอบด้ำนกำรศึกษำแห่งชำติ (ยกเว้น
คณะกรรมกำรของโรงเรียน)
พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค
ศูนย์ส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษแห่งชำติ
สถำบันเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ
สถำบันพัฒนำและส่งเสริมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สถำบันวิทยำกำรกำรเรียนรู้
สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ

84122


















การก้าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการด้านการศึกษา


















สำนักงำนเลขำธิกำรคุรสุ ภำ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู
สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
สำนักงำนประถมศึกษำ
สำนักงำนประถมศึกษำจังหวัด
สำนักงำนปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
สำนักงำนศึกษำธิกำร
สำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฎ
หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำประจำจังหวัด

การก้าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ

โครงกำรดูแลทำงด้ำนสุขภำพและเวชภัณฑ์ที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
โครงกำรดูแลสุขภำพในชุมชนที่ดำเนินกำรโดยรัฐบำล
ส่วนท้องถิ่น
โครงกำรบริกำรด้ำนสุขภำพแก่สำธำรณะชนที่ดำเนินงำน
โดยรัฐ
โครงกำรป้องกัน/ส่งเสริมสุขภำพที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
โครงกำรสุขภำพที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
โปรแกรมดูแลสุขภำพจิตของประชำชนที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
กรมกำรแพทย์
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กรมสุขภำพจิต
กรมอนำมัย
กำชำดจังหวัด
กำรบริหำรโครงกำรในส่วนภูมิภำคด้ำนสุขภำพ (ยกเว้น
ส่วนของกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันภัย)
กำรบริหำรงำนโครงกำรเพื่อสุขภำพในเขตเทศบำล
กำรบริหำรงำนโครงกำรโรคติดต่อของรัฐ
กำรบริหำรงำนโครงกำรช่วยเหลือด้ำนกำรแพทย์ที่
ดำเนินงำนโดยรัฐ



















กำรบริหำรงำนโครงกำรสร้ำงภูมิคมุ้ กันโรคที่ดำเนินงำน
โดยรัฐ
กำรบริหำรงำนของรัฐเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินช่วยเหลือ
ด้ำนสุขภำพ
กำรบริหำรงำนของรัฐในโครงกำรป้องกันมะเร็ง
กำรบริหำรงำนของรัฐในกำรออกกฎหมำยบังคับเพื่อตัง
ด่ำนกักกันป้องกันกำรติดเชือ
กำรบริหำรงำนด้ำนกำรกระจำยเงินช่วยเหลือของรัฐใน
กำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
กิ่งกำชำดอำเภอ
คณะกรรมกำรงำนทะเบียนด้ำนกำรประกันสุขภำพที่
ดำเนินงำนโดยรัฐ
ศูนย์/หน่วยงำนด้ำนสุขภำพจิตที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
ศูนย์วัณโรคที่วำงแผนและกำหนดนโยบำย
ศูนย์สุขภำพจิต
ศูนย์อนำมัย
สถำบันกำรแพทย์แผนไทย
สถำบันกำรแพทย์ดำ้ นอุบัติเหตุและสำธำรณภัย
สถำบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่นรำชนครินทร์
สถำบันพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
สภำกำชำดไทย

390










สำธำรณสุขจังหวัด
สำธำรณสุขจังหวัดที่ไม่ใช่ส่วนกำรปฏิบัติงำน
สำธำรณสุขตำบล
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
สำนักงำนจัดระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงสำธำรณสุข
สำนักงำนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
สำนักงำนสำขำเขตพืนที่ (สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ)
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สำนักงำนสำขำจังหวัด (สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ)
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
สำนักป้องกันและควบคุมโรค
หน่วยควบคุมโรคติดต่อ
หน่วยงำนด้ำนสุขภำพของประชำชนที่ไม่ใช่ส่วนกำร
ปฏิบัติงำน
หน่วยงำนวิศวกรรมสำธำรณสุขที่ดำเนินงำนโดยรัฐ

การก้าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการด้านการเคหะ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โครงกำรกำรเคหะที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
โครงกำรควบคุมมลพิษทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
โครงกำรควบคุมมลภำวะของนำ
โครงกำรควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินกำรโดยรัฐบำล
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยำกรนำ
กรมทรัพยำกรนำบำดำล
กรมพัฒนำชุมชน
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
กำรเคหะแห่งชำติ
กำรบริหำรงำนโครงกำรด้ำนควำมปลอดภัยและควำม
เป็นอยู่ในเขตเทศบำล
กำรบริหำรงำนของรัฐในด้ำนนโยบำยเพื่อสิ่งแวดล้อม
กำรบริหำรงำนส่วนท้องถิ่นในโครงกำรเพื่อสิ่งแวดล้อม
วำงแผนและพัฒนำโครงกำรกำรเคหะที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
วิจัยอันตรำยทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
ศูนย์ช่วยเหลือทำงวิชำกำรพัฒนำชุมชนเขต
ศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง ด้ำนนำบำดำลภำค
สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน
สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย
สำนักงำนเลขำนุกำรศูนย์อำนวยกำรปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อ
เอำชนะควำมยำกจนภำคประชำชน
สำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สำนักงำนทรัพยำกรนำภำค





















สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
สำนักงำนบริหำรโครงกำรบ้ำนมั่นคง
สำนักงำนปฏิบัติกำรภำค (สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน)
สำนักงำนประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริด้ำนนำบำดำล
สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงำนปลัดกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด
(พมจ.)
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
สำนักงำนรัฐมนตรีพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
สำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์เด็ก เยำวชน
ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร และผูส้ ูงอำยุ
สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค
หน่วยงำนกำรเคหะที่ไม่ได้ดำเนินกำรโดยรัฐ
หน่วยงำนของรัฐเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงอำคำร
หน่วยงำนควบคุมมลพิษทำงอำกำศ
หน่วยงำนควบคุมมลพิษที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
หน่วยงำนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
องค์กำรจัดกำรนำเสีย
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โครงกำรเกีย่ วกับวัฒนธรรมที่ดำเนินกำรโดยรัฐบำล
โครงกำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย
โครงกำรกีฬำสมัครเล่น
โครงกำรด้ำนนันทนำกำรที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
โครงกำรส่งเสริมนันทนำกำรในชุมชนท้องถิ่น
โครงกำรสนับสนุนเพื่อกำรพัฒนำวัฒนธรรมที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
โครงกำรสนับสนุนงำนศิลปะในส่วนภูมิภำค
โครงกำรสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมของรัฐ
กรมกำรศำสนำ
กรมศิลปำกร
กำรกีฬำแห่งประเทศไทย
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กำรบริหำรงำนโครงกำรทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
กำรบริหำรงำนในเขตเทศบำลในโครงกำรด้ำนนันทนำกำร
กำรบริหำรงำนในโครงกำรสนับสนุนกำรกีฬำและนันทนำกำร
กำรบริหำรงำนในด้ำนกำรกระจำยเงินช่วยเหลือด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรม
กำรบริหำรงำนของรัฐเกี่ยวกับโครงกำรดำเนินงำนด้ำนศิลปะ
กำรบริหำรงำนของรัฐในกำรสนับสนุนกิจกรรมด้ำนศิลปะ
และวัฒนธรรม
กำรบริหำรงำนด้ำนกำรสืบทอดวัฒนธรรมที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
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การก้าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการด้านกีฬา นันทนาการ วัฒนธรรม และศาสนา



















กำรบริหำรงำนส่วนกลำงในด้ำนกำรให้เงินช่วยเหลือ
เกี่ยวกับภำพยนตร์
คณะกรรมำธิกำรด้ำนนันทนำกำรและสวนสำธำรณะที่
เป็นของรัฐ
ที่ว่ำกำรนิคมสร้ำงตนเอง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สถำบันนำฏดุริยำงคศิลป์
สำนักและพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ
สำนักโบรำณคดี
สำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกำรกีฬำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด
สำนักงำนพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำร
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกำรกีฬำ
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงำนของรัฐทำหน้ำที่กำรวำงแผนและกำหนด
นโยบำยด้ำนนันทนำกำร

การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านการเกษตร การป่าไม้
การประมง และการล่าสัตว์

แลกเปลีย่ นสินค้ำหรือพืชผลทำงกำรเกษตรที่ดำเนินกำรโดยรัฐ
โครงกำรพัฒนำกำรทำฟำร์มและที่ดินส่วนภูมภิ ำค
โครงกำรสนับสนุนกำรประมงของรัฐ
โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
โครงกำรอนุรักษ์สัตว์ป่ำทีด่ ำเนินงำนโดยรัฐ
กรมชลประทำน
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่
กรมประมง
กรมปศุสตั ว์
กรมป่ำไม้
กรมพัฒนำที่ดิน
กรมวิชำกำรเกษตร
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช
คณะกรรมกำรงำนแสดงสินค้ำด้ำนกำรเกษตร
ชลประทำนจังหวัดทีไ่ ม่ใช่ส่วนปฏิบัติงำน



















ด่ำนกักกันสัตว์
ด่ำนตรวจพืช
ด่ำนตรวจสัตว์นำ
นิคมสหกรณ์
วำงกฎระเบียบและกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตร
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว
ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล
ศูนย์บริหำรศัตรูพืช
ศูนย์ปฏิบัติกำรที่ดินป่ำไม้
ศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมประมงทะเล
ศูนย์ส่งเสริมเกษตรทีส่ ูง
ศูนย์ส่งเสริมเยำวชนเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร (จักรกลเกษตร)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร (ผึง)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร (พืชพันธุ์เพำะเลียง)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร (พืชสวน)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร (หม่อนไหม)
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ศูนย์ส่งเสริมกำรปลูกป่ำ
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
สถำนีพัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลน
สำนักงำนเกษตรจังหวัด
สำนักงำนเกษตรอำเภอ
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต
สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง (ส.ก.ย.)
สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัด
สำนักงำนปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงำนประมงจังหวัด
สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงำนปศุสตั ว์จังหวัด
สำนักงำนปศุสตั ว์อำเภอ
สำนักงำนป่ำไม้จังหวัด
สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร
สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต
สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
สำนักบริหำรจัดกำรในพืนที่อนุรักษ์
สำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขต
สำนักสุขศำสตร์สตั ว์และสุขอนำมัย
หน่วยงำนรัฐที่ให้บริกำรในกำรส่งเสริมภำคเกษตรกรรม
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรแปรสภำพที่ดิน กำร
ปรับปรุงและกำรขยำยที่ดิน



















หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงเหมำะสม กำรฟื้นฟูสภำพป่ำ
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรกำหนดกฎเกณฑ์ในกำร
ดำเนินกำรด้ำนป่ำไม้ของรัฐ กำรออกใบอนุญำตตัดไม้
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรควบคุมศัตรูพืชและโรค
ระบำด กำรกำจัดหรือควบคุมศัตรูพืช โรคพืช หรือสำร
ทำลำยอื่นๆ
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรเกีย่ วกับที่ดิน
เพื่อกำรเกษตร
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรตลำดเพื่อ
กำรเกษตรให้มีเสถียรภำพ
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรตรวจสอบและกำรคัด
คุณภำพของพืชผลทำงกำรเกษตร
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนเกีย่ วกับกำร
ดำเนินกำรและกำรสนับสนุนกำรอนุรักษ์สัตว์ล่ำและกำร
เพำะพันธุ์สัตว์นำ
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรปฏิรูปและกำรจัดสรร
ที่ดินเพื่อกำรเกษตร
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำและกำรติดตำม
กฎข้อบังคับ กำรอนุญำตในกำรทำประมงและกำรล่ำสัตว์
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ที่ดินเพื่อกำรเกษตร
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ธรรมชำติที่
ดำเนินงำนโดยหน่วยงำนของรัฐ
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนป่ำไม้และเกษตรกรรม
หน่วยป้องกันและรักษำป่ำชำยเลน
องค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
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กรมเชือเพลิงธรรมชำติ
กรมธุรกิจพลังงำน
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
กำรบริหำรงำนของรัฐในโครงกำรเกี่ยวกับพลังงำน
คณะกรรมกำรกำรไฟฟ้ำนครหลวง
คณะกรรมกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
คณะกรรมกำรบริษัท กฟผ. จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมำธิกำรพลังงำนปรมำณู (ยกเว้น กำรตรวจสอบ
และกำรป้องกันประเทศ)
สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรไฟฟ้ำ
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
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การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน










สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
สำนักงำนพลังงำนภูมภิ ำค
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงำน
หน่วยงำนรัฐด้ำนทรัพยำกรพลังงำน
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนเกีย่ วกับเชือเพลิงที่เป็นของแข็ง
กำรกำหนดกฎเกณฑ์ในกำรใช้ประโยชน์หรือกำรอนุรักษ์
เชือเพลิง
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนเกีย่ วกับแร่เชือเพลิง เชือเพลิง
นิวเคลียร์ แอลกอฮอล์ ไม้และเศษไม้
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนเกีย่ วกับปิโตรเลียมและก๊ำซ
ธรรมชำติ

การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านการท้าเหมืองแร่
การผลิต และการก่อสร้าง

โครงกำรทรัพยำกรแร่ธำตุของรัฐในส่วนภูมภิ ำค
โครงกำรพัฒนำเขตอุตสำหกรรมทีด่ ำเนินงำนโดยรัฐ
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
กรมทรัพยำกรธรณี
กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
กรมอุตสำหกรรมพืนฐำนและกำรเหมืองแร่
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
กำรบริหำรโครงกำรด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยใน
กำรทำงำนที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
กิจกรรมที่จดั ทำขึนเพื่อพัฒนำ ขยำย และปรับปรุงสถำน
ประกอบกำรที่ทำกำรผลิตแร่
บริกำรสำรวจทำงธรณีวิทยำของรัฐ
มำตรฐำนกำรทำเหมืองแร่และมำตรฐำนควำมปลอดภัย
สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย












สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและนำตำล
สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงอุตสำหกรรม
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนส่วนท้องถิ่น
ด้ำนกำรออกใบอนุญำตกำรดำเนินธุรกิจ
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำและกำรติดตำม
กฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในสถำนที่ก่อสร้ำง
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำและกำรบริหำร
กฎข้อบังคับของมำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำง กำรออกใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
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การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านการขนส่งและ
โทรคมนาคม

แขวงกำรทำง
โครงกำรด้ำนกำรขนส่งและทำงหลวงของรัฐ
โครงกำรด้ำนกำรควบคุมและควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง
กรมกำรขนส่งทำงนำและพำณิชยนำวี
กรมกำรขนส่งทำงบก
กรมกำรขนส่งทำงอำกำศ
กรมกำรบินพลเรือน
กรมทำงหลวง
กรมทำงหลวงชนบท
กำรดำเนินงำนของรัฐในกำรออกใบอนุญำตด้ำนกำรสื่อสำร
กำรดำเนินงำนของรัฐด้ำนโทรคมนำคมและกำรขนส่ง
กำรดำเนินงำนของรัฐด้ำนมำตรฐำนด้ำนกำรโทรคมนำคม
และกำรขนส่ง
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
กำรบริหำรงำนในโครงกำรด้ำนกำรสื่อสำร
กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรขนส่งยำนยนต์ของรัฐ
กำรบริหำรงำนของรัฐด้ำนกฎระเบียบของกำรบินพลเรือน
กำรบริหำรด้ำนกำรบินที่ดำเนินงำนโดยรัฐ (รวมถึงกำรควบคุม)
กำรบริหำรท่ำอำกำศยำนทังในส่วนกลำง ไม่รวมถึงส่วน
ของงำนด้ำนกำรปฏิบัติกำร
กำรออกใบอนุญำตกำรขนส่งที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
คณะกรรมกำร บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จำกัด
คณะกรรมกำร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
คณะกรรมกำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
คณะกรรมกำรบริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรบริษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรบริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จำกัด
คณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คณะกรรมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะกรรมำธิกำรกำรโทรคมนำคมของรัฐ




























คณะกรรมำธิกำรด้ำนกำรขนส่งของรัฐในท้องถิ่น
คณะกรรมำธิกำรด้ำนกำรสื่อสำรของรัฐ
คณะกรรมำธิกำรด้ำนคลังสินค้ำและกำรรถไฟ ไม่รวมส่วน
ของงำนด้ำนกำรปฏิบัติกำร
บริกำรจดทะเบียนยำนพำหนะของรัฐ
วิจัยด้ำนโทรคมนำคมและกำรขนส่งที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
สำนักก่อสร้ำงทำง
สำนักก่อสร้ำงสะพำน
สำนักงำนกำรขนส่งทำงนำ
สำนักงำนขนส่งจังหวัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช )
สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและกำรจรำจร
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงคมนำคม
สำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน)
สำนักทำงหลวง
สำนักทำงหลวงชนบท
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรขนส่งทำงอำกำศ
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรควบคุมกำรจรำจรทำง
อำกำศ
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนกำรวำงแผน กำรออกแบบ
กำรก่อสร้ำงกำรบำรุงรักษำ และกำรปรับปรุงถนน/ทำงหลวง
หน่วยงำนรัฐที่ดำเนินงำนด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกใน
กำรขนส่งทำงนำ ทำงรถไฟ ทำงวิ่งของเครื่องบิน สถำนี
ปลำยทำง โรงเก็บเครื่องบิน
หน่วยงำนรัฐที่ทำหน้ำที่ตรวจสอบอำกำศยำน
หน่วยงำนรัฐที่วำงนโยบำยด้ำนกำรสื่อสำร
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กำรบริหำรงำนรำชกำรด้ำนกำรขำยส่งและขำยปลีก
พัฒนำและติดตำมกฎข้อบังคับกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก
กำรคุ้มครองผู้บริโภค
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การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านการขายส่ง
และการขายปลีก



การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านการท่องเที่ยว
และบริการที่เกี่ยวข้อง

โครงกำรพัฒนำ/สนับสนุนด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ดำเนินงำน
โดยรัฐ
กำรบริหำรงำนด้ำนกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำงโรงแรม
และภัตตำคำร
กำรบริหำรงำนที่ดำเนินงำนโดยสำนักงำนและหน่วยรำชกำร
เกี่ยวกับกำรรณรงค์โฆษณำ กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยว
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หน่วยงำนควบคุมรำคำที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
ออกใบอนุญำตเพื่อกำรค้ำปลีกในท้องถิ่น

กำรบริหำรงำนส่วนท้องถิ่นในส่วนของสำนักงำนกำร
ท่องเที่ยว
กำรบริหำรรำชกำรเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว
สำนักงำนข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ดำเนินงำนโดยรัฐใน
ท้องถิ่น
สำนักงำนพัฒนำกำรท่องเที่ยว
สำนักงำนส่งเสริมกำรประชุมและนิทรรศกำร

การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานทัว่ ไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
เศรษฐกิจ พาณิชย์ และแรงงาน

โครงกำรขยำยเขตเศรษฐกิจของรัฐ
โครงกำรช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนด้ำน
อุตสำหกรรม
โครงกำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็กที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
กรมกำรค้ำภำยใน
กรมกำรจัดหำงำน
กรมกำรประกันภัย
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
กรมที่ดิน
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
กำรบริหำรเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนด้ำน
สิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ และลิขสิทธิ์
กำรบริหำรโครงกำรค่ำแรงขันต่ำทีด่ ำเนินงำนโดยรัฐ
กำรบริหำรงำนของรัฐในโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม
กำรบริหำรงำนของรัฐในโครงกำรช่วยเหลือเพื่อกำร
พัฒนำวิสำหกิจ
กำรบริหำรงำนส่วนภูมิภำคด้ำนอุตสำหกรรมเพื่อ
กำรพัฒนำกำรค้ำและกำรพำณิชย์

















กำรบริหำรงำนสหพันธ์สินเชื่อแห่งชำติ
กำรบริหำรด้ำนอุตสำหกรรมสัมพันธ์ของรัฐ
กำหนดกฎข้อบังคับทั่วไปสำหรับกำรป้องกันระบบผูกขำด
และรูปแบบอื่นๆ ในกำรเข้ำสู่กำรค้ำและตลำด
คณะกรรมกำรเจรจำด้ำนกำรจัดกำรแรงงำนที่ดำเนินงำน
โดยรัฐ
คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพันธ์ของรัฐ
คณะกรรมกำรของรัฐทำหน้ำที่ควบคุมเครื่องดืม่ ประเภท
แอลกอฮอล์
ตรวจสอบมำตรฐำนแรงงำนที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
บริกำรเป็นสื่อกลำงและไกล่เกลี่ยประนีประนอมที่
ดำเนินงำนโดยรัฐ
บริกำรให้คำแนะนำปรึกษำด้ำนกำรจ้ำงงำนที่ดำเนินงำน
โดยรัฐบำล
บริกำรด้ำนกำรจ้ำงงำนและแรงงำนจังหวัด
บริกำรด้ำนมำตรฐำนสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำร
ประกอบอำชีพที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
บริกำรประนีประนอมของรัฐทังส่วนกลำงและส่วนภูมภิ ำค
ผู้ออกใบอนุญำตโดยสำนักงำนของรัฐ
พัฒนำและวิจัยด้ำนอวกำศที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
รับจดทะเบียนเฟรนไชส์
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รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์เครื่องหมำยกำรค้ำ
รับจดทะเบียนสิทธิบตั ร
ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ของประเทศไทย
สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ
สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (ISO)
สำนักงำนเพื่อโอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงงำนที่
ดำเนินงำนโดยรัฐ
สำนักงำนแรงงำนและสวัสดิกำรสังคมจังหวัด
สำนักงำนกำรค้ำภำยในจังหวัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
สำนักงำนที่ดินกรุงเทพมหำนคร
สำนักงำนที่ดินจังหวัด
สำนักงำนที่ดินอำเภอ
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ
สำนักงำนประกันภัยจังหวัด
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์
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โครงกำรช่วยเหลือด้ำนอำหำรของรัฐ
โครงกำรพัฒนำกำรส่งออกของรัฐ
ให้ควำมช่วยเหลือทำงทหำรแก่ต่ำงประเทศหรือเข้ำร่วม
กับองค์กำรหรือพันธมิตรทำงทหำรระหว่ำงประเทศที่
ดำเนินงำนโดยรัฐ
กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ
กรมเอเชียตะวันออก
กรมกำรกงสุล
กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
กรมพิธีกำรทูต
กรมยุโรป
กรมส่งเสริมกำรส่งออก
กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย
กรมสำรนิเทศ
กรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้
กรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ
กรมอำเซียน
กำรบริหำรรำชกำรระหว่ำงประเทศในส่วนภูมภิ ำค
คณะผู้แทนไทยประจำองค์กำรกำรค้ำโลก
ตัวแทนด้ำนกำรทูต



















สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงำน
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงพำณิชย์
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงำนศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ
สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
สำนักงำนสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำนจังหวัด
สำนักงำนสำขำชั่งตวงวัดเขต
สำนักจัดหำงำน
สำนักบริหำรแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ
หน่วยงำนรัฐเกี่ยวกับโครงกำรวิจยั ทำงเศรษฐกิจเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภำพและกำรแข่งขัน
หน่วยงำนรัฐด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
องค์กำรตลำด
ออกใบอนุญำตเพื่อกำรประกอบวิชำชีพที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
อำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบและออกใบอนุญำต
ในส่วนภูมิภำค

การต่างประเทศ



















ตัวแทนหน่วยงำนระหว่ำงประเทศที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
บริกำรเกีย่ วกับกงสุลของรัฐ
บริกำรเกีย่ วกับหนังสือเดินทำง
บริกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรต่ำงประเทศของรัฐ
บริกำรของรัฐด้ำนกำรต่ำงประเทศ
บริกำรด้ำนกำรทูต
บริกำรด้ำนกำรพัฒนำทำงสังคมและเศรษฐกิจ
ต่ำงประเทศทีด่ ำเนินงำนโดยรัฐ
บริกำรด้ำนงำนวิจัยและพัฒนำระหว่ำงประเทศที่
ดำเนินงำนโดยรัฐ
บริกำรด้ำนทะเบียนของกำรเป็นพลเรือนที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
บริกำรด้ำนวิจัยและพัฒนำระหว่ำงประเทศ
ภำรกิจเกีย่ วกับกงสุลของรัฐ
ภำรกิจที่จดั ตังขึนที่ต่ำงประเทศที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
รับนักท่องเที่ยวเข้ำประเทศ (เข้ำมำแบบนักท่องเที่ยวหรือ
ชั่วครำว)
ศูนย์ส่งเสริมกำรส่งออกในภูมภิ ำค
ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน)
สำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ
สำนักงำนกำรค้ำต่ำงประเทศในภูมิภำค
สำนักงำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ
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สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อน
บ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ)
สำนักงำนที่ปรึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรุงบรัส
เซล ประเทศเบลเยีย่ ม
สำนักงำนที่ปรึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรุงวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

84220












กรมรำชองค์รักษ์
กองกำลังสำรองหรือกองกำลัง
สนับสนุนของกิจกำรทหำร
กองทัพเรือ
กองทัพบก
กองทัพอำกำศ
กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด
กองร้อยอำสำสมัครรักษำดินแดน
กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน)
คณะกรรมกำรวิจัยด้ำนกำรป้องกัน
ประเทศที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
ค่ำยทหำร
ค่ำยทหำรและแคมป์ทหำร



















โครงกำรระงับกำรเกิดอำชญำกรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กองกำลังตำรวจท่ำเรือ
กำหนดกฎข้อบังคับกำรจรำจร
งำนตรวจคนเข้ำเมือง กำรเก็บ
รักษำทะเบียนประวัติอำชญำกร
กิจกรรมของตำรวจ
จัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆ สำหรับภำวะ
ฉุกเฉินภำยในประเทศ ในกรณีที่
เกิดภัยพิบตั ิในยำมสงบสุข















สำนักงำนพำณิชย์ในต่ำงประเทศ
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ
หน่วยงำนของรัฐที่ทำกำรช่วยเหลือด้ำนกำรพัฒนำ
ระหว่ำงประเทศ
อนุญำตให้เดินทำงเข้ำประเทศและลงโทษผู้กระทำผิดจำก
กำรเดินทำงเข้ำประเทศของรัฐ

กิจกรรมการป้องกันประเทศ
ฐำนทัพเรือ
ฐำนทัพอำกำศ
ดูแลสุขภำพของกำลังพลในสนำมรบ
บริกำรด้ำนกำรป้องกันทำงทหำร
บริกำรด้ำนกำรป้องกันประเทศที่
ดำเนินงำนโดยรัฐ
บริกำรด้ำนกำรป้องกันพลเรือน
บัญชำกำร ปฏิบตั ิกำร และสนับสนุน
ของกองกำลังป้องกันฝ่ำยพลเรือน
ศำลทหำร
ส่งกำลังบำรุงทำงทหำร (กำรเตรียม
ยุทโธปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์ต่ำงๆ)
สถำนีเรดำร์เพื่องำนด้ำนกำร
ป้องกันประเทศ

84231
















สนำมบินเพื่อภำรกิจด้ำนกำรทหำร
สนำมบินทหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงกลำโหม
สำนักงำนสัสดี
สำนักงำนสัสดีจังหวัด
สำนักงำนสัสดีอำเภอ
หน่วยกำรข่ำวกรอง
หน่วยทหำรของกองกำลังทหำรบก
เรือ อำกำศ และอวกำศ
หน่วยทหำรช่ำง ทหำรขนส่ง
ทหำรสื่อสำร
องค์กรป้องกันพลเรือนของรัฐ

กิจกรรมของต้ารวจ

ตำรวจชำยฝั่ง
บริกำรฉุกเฉิน 191
บริหำร ควบคุมดูแล และสนับสนุนเพื่อ
ส่งเสริมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
และควำมปลอดภัยของประชำชน
ศูนย์ตำรวจสื่อสำร
สถำนีตำรวจภูธร
สถำบันด้ำนกำรคุมขัง (ผู้ทำผิดกฎหมำย)
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติด








สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
สำนักงำนตำรวจตระเวนชำยแดน
สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน
สำนักงำนสืบสวนอำชญำกรรม
ที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
หน่วยงำนตำรวจ
หน่วยปรำบปรำมพิเศษ
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เรือนจำจังหวัด
เรือนจำที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
โรงเรียนดัดนิสัยของรัฐ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
กรมคุมประพฤติ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
กรมรำชทัณฑ์
กำรบริหำรงำนเกี่ยวกับศำลที่
ดำเนินงำนโดยรัฐ
ทัณฑสถำนและเรือนจำ
บริกำรด้ำนกำรพักฟื้นของสถำบันเพื่อ
กำรลงโทษผู้กระทำผิดที่ดำเนินงำน
โดยรัฐ
บ้ำนเมตตำ
บ้ำนกรุณำ
ศำลเด็กและเยำวชน
ศำลเทศบำล
ศำลแพ่ง
ศำลจังหวัด
ศำลฎีกำ

84233










กิจกรรมของศาลและการบริหารงานยุติธรรม






































สถำบันเพื่อกำรลงโทษผู้กระทำผิด
สถำบันอนุญำโตตุลำกำร
สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
(ป.ป.ช.)
สำนักงำนคุมประพฤติ
สำนักงำนช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
ผู้เสียหำยและจำเลยในคดีอำญำ
สำนักงำนทนำยควำมที่ดำเนินงำน
โดยรัฐ
สำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย
ของรัฐ
สำนักงำนบังคับคดีและวำงทรัพย์
ภูมิภำค
สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
สำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด

กิจกรรมอื่นๆ ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน

แผนกอัคคีภัยทีด่ ำเนินงำนโดยรัฐ
โครงกำรป้องกันกำรเกิดอัคคีภยั ของรัฐ
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
บริกำรดับเพลิงในจังหวัด/ท้องถิ่น
บริกำรด้ำนกำรป้องกันและตรวจสอบด้ำนกำรประมง
บริกำรตรวจสอบเกี่ยวกับไฟไหม้ของรัฐ ทังในท้องถิ่นและภูมิภำค
บริกำรลำดตระเวนด้ำนกำรประมง
บริกำรวำงแผนโครงกำรเกี่ยวกับภำวะฉุกเฉินของรัฐ
มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

84300


ศำลด้ำนภำษีศุลกำกรและสิทธิบตั ร
ศำลตรวจพิสูจน์พินัยกรรม
ศำลตัดสินเกีย่ วกับกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ
ศำลตัดสินเกีย่ วกับอำณำเขตของ
เขตแดน
ศำลตัดสินตำมหลักศำสนำ
ศำลตุลำกำรท้องถิ่น
ศำลที่เกี่ยวกับอัตรำพิกัดภำษีศุลกำกร
ศำลปกครอง
ศำลยุติธรรม
ศำลรัฐธรรมนูญ
ศำลสูง
ศำลอำญำ
ศำลอุทธรณ์
ศูนย์กักกันที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
ศูนย์ปฏิบัติกำรยำเสพติดแห่งชำติ
(ศ.ปส.ช.)
ศูนย์ลงโทษในภูมภิ ำค
สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยำวชนประจำจังหวัด










มูลนิธิร่วมกตัญญู
ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต
ศูนย์อำนวยกำรบรรเทำสำธำรณภัย
สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำณภัยจังหวัด
สำนักงำนป้องกันอัคคีภัย
หน่วยงำนเกี่ยวกับไฟไหม้ของรัฐในท้องถิ่น
หน่วยรักษำกำรชำยฝั่ง
อำสำสมัครดับเพลิง

การประกันสังคมภาคบังคับ

แผนกำรบริกำรรักษำพยำบำลที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
แผนประกันสังคมที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
โครงกำรสวัสดิกำรแก่ผู้สูงอำยุของรัฐ
โครงกำรสวัสดิกำรสังคมที่ให้ควำมช่วยเหลือประกันกำร
รักษำพยำบำลในโรงพยำบำลแก่ประชำชนที่มีอำยุตังแต่
65 ปีขึนไป








กำรจ่ำยเบียประกันสังคมของรัฐ
กำรบริหำรงำนของรัฐในโครงกำรเงินช่วยเหลือครอบครัว
กำรบริหำรงำนของรัฐในโครงกำรประกันรำยได้
บริกำรประกันอำชีพกำรงำน
สำนักงำนประกันสังคม
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด

หมวดใหญ่ P

การศึกษา

401

หมวดย่อย 85
85101









ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนระดับประถมศึกษำแบบ
ทำงไกล

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาในชั้นเรียนปกติส้าหรับบุคคลทั่วไป



โรงเรียนมัธยมศึกษำประเภทสำมัญศึกษำที่จัดกำรเรียน
กำรสอนในชันเรียนสำหรับเด็กทั่วไป
ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำประเภท
สำมัญศึกษำแบบพบกลุ่ม (มีกำรเข้ำชันเรียน)

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาในชั้นเรียนปกติส้าหรับผู้พิการ

โรงเรียนมัธยมศึกษำประเภทสำมัญศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนในชันเรียนสำหรับเด็กพิกำร

85213


การศึกษาระดับประถมศึกษาทีไ่ ม่ได้สอนในชั้นเรียนปกติ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมระดับมัธยมศึกษำประเภท
สำมัญศึกษำ
โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์

85212


ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนระดับประถมศึกษำแบบ
พบกลุ่ม (มีกำรเข้ำชันเรียน)

การศึกษาระดับประถมศึกษาในชั้นเรียนปกติสา้ หรับเด็กพิการ

ศึกษำระดับประถมศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำง
วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์ หรือที่บ้ำน

85211




โรงเรียนประถมศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนในชันเรียนสำหรับเด็กพิกำร

85103


การศึกษาระดับประถมศึกษาในชั้นเรียนปกติสา้ หรับเด็กทั่วไป

โรงเรียนประถมศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนในชันเรียน
สำหรับเด็กทั่วไป

85102

การศึกษา

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาที่ไม่ได้สอนในชั้นเรียนปกติ

กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำประเภทสำมัญศึกษำที่จัดกำร
เรียนกำรสอนผ่ำนทำงวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์
หรือที่บ้ำน



ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำประเภท
สำมัญศึกษำแบบทำงไกล
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โรงเรียนเลขำนุกำร ที่สำมำรถเทียบระดับกำรศึกษำได้
โรงเรียนพยำบำลฝึกหัด ที่สำมำรถเทียบระดับกำรศึกษำได้
โรงเรียนพลตำรวจภูธร
โรงเรียนพำณิชย์
โรงเรียนมัธยมศึกษำด้ำนเทคนิค
โรงเรียนมัธยมศึกษำประเภทอำชีวศึกษำ

85301




การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา

โรงเรียนไทยวิจติ รศิลป์
โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี














โรงเรียนนำยเรือ
โรงเรียนนำยเรืออำกำศ
โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
กรุงเทพ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ศรีวิชัย
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน
มหำวิทยำลัยชินวัตร
มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธุ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ




โรงเรียนสอนกำรเดินเรือทำงทะเล ที่สำมำรถเทียบระดับ
กำรศึกษำได้
สถำบันฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ ทีส่ ำมำรถเทียบระดับ
กำรศึกษำได้
สถำบันวิชำชีพที่ระดับสูงกว่ำมัธยมศึกษำแต่มิใช่อุดมศึกษำ
ที่ออกใบประกำศนียบัตรวิชำชีพที่สำมำรถเทียบระดับ
กำรศึกษำได้

การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่้ากว่าปริญญาตรี



วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิทยำลัยนำฏศิลป์
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วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำล
นครปฐม
วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถ์

การศึกษาระดับปริญญาตรี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร
วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุขกำญจนำภิเษก
สถำบันพระบรมรำชชนก
วิทยำลัยแพทยศำสตร์
กรุงเทพมหำนครและวชิรพยำบำล
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
วิทยำลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร
สถำบันพระบรมรำชชนก
วิทยำลัยบัณฑิตสกลนคร
วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรือ
วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก
วิทยำลัยพยำบำลตำรวจ

















วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี
สถำบันพระบรมรำชชนก
วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย
วิทยำลัยรัตภูมิ
วิทยำลัยลุม่ นำปิง
วิทยำลัยศำสนศึกษำ
วิทยำลัยสยำมบัณฑิต
ศูนย์ฝึกพำณิชยนำวี
สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถำบันกำรบินพลเรือน (CATC)
สถำบันกำรพลศึกษำ
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถำบันพระบรมรำชชนก
สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน
สถำบันพำณิชยนำวีนำนำชำติ
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จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
บัณฑิตวิทยำลัยร่วมด้ำนพลังงำน
และสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
มหำวิทยำลัยเกริก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต
มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี (บำงมด)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
(MUT)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
พระนคร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สุวรรณภูมิ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
มหำวิทยำลัยเว็บสเตอร์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
มหำวิทยำลัยเอเชียน (Asian U)
มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
มหำวิทยำลัยโยนก
มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยคริสเตียน
มหำวิทยำลัยทักษิณ
มหำวิทยำลัยธนบุรี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหำวิทยำลัยนเรศวร









































การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
มหำวิทยำลัยนครพนม
มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหำวิทยำลัยนำนำชำติแสตมฟอร์ด
มหำวิทยำลัยบูรพำ
มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
มหำวิทยำลัยพำยัพ
มหำวิทยำลัยภำคกลำง
มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์
รำชวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยมหิดล
มหำวิทยำลัยรังสิต
มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต (อำร์แบค
- RBAC)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรรี ัมย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง









































มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
มหำวิทยำลัยสยำม
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหำวิทยำลัยหำดใหญ่
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ (เอแบค ABAC)
มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
วิทยำลัย เซนต์เทเรซำ อินติ
วิทยำลัยเฉลิมกำญจนำ
วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
วิทยำลัยเซำธ์อีสบำงกอก
วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
วิทยำลัยเทคโนโลยีรำชธำนี
วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำร
สำธำรณสุข
วิทยำลัยแสงธรรม
วิทยำลัยโปลีเทคนิคภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยำลัยกำรจัดกำร
วิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ
วิทยำลัยดนตรีวิทยำชีพ
วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์
วิทยำลัยตำปี
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วิทยำลัยทองสุข
วิทยำลัยนครรำชสีมำ
วิทยำลัยนวัตกรรมอุดมศึกษำ
วิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ
วิทยำลัยนำนำชำติ
วิทยำลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยำลัยประชำกรศำสตร์
วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
วิทยำลัยพลังงำนทดแทน
วิทยำลัยพิษณุโลก
วิทยำลัยมิชชั่น
วิทยำลัยรัชต์ภำคย์












85410








โรงเรียน/สถำบันฝึกม้ำแข่ง
โรงเรียน/สถำบันสอนเชียร์กีฬำ
โรงเรียน/สถำบันสอนเล่นกอล์ฟ
โรงเรียน/สถำบันสอนเล่นยิมนำสติก
โรงเรียน/สถำบันสอนโยคะ
โรงเรียน/สถำบันสอนกำรเล่นไพ่บริดส์
โรงเรียน/สถำบันสอนกำรเล่นสเก็ต
นำแข็ง








85421
โรงเรียน/สตูดโิ อ/สถำบัน/ชันเรียน/
บริกำรสอนเต้นรำ



85422




โรงเรียน/สถำบันสอนเปียโน
โรงเรียน/สถำบันสอนดนตรีไทย
โรงเรียน/สถำบันสอนดนตรีสำกล









สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสริ ินธร (SIIT)
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
สถำบันทักษิณคดีศึกษำ
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ศศินทร์
- GIBA)
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
(นิด้ำ - NIDA)
สถำบันบัณฑิตวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีไทย (TGIST)

การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ





วิทยำลัยรำชพฤกษ์
วิทยำลัยรำชสุดำ
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรกีฬำ
วิทยำลัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข
วิทยำลัยศรีโสภณ
วิทยำลัยสหวิทยำกำร
วิทยำลัยสันตพล
วิทยำลัยสิ่งแวดล้อม
วิทยำลัยอิสลำมยะลำ
สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
(เอไอที - AIT)





โรงเรียน/สถำบันสอนกำรใช้ร่มชูชีพ
สำหรับแสดงควำมยินดี
โรงเรียน/สถำบันสอนกีฬำโบว์ลิ่ง
โรงเรียน/สถำบันสอนขี่ม้ำ
โรงเรียน/สถำบันสอนคำรำเต้
โรงเรียน/สถำบันสอนด้ำนกำรกีฬำ
(เบสบอล บำสเกตบอล ฟุตบอล)
โรงเรียน/สถำบันสอนดำนำ
โรงเรียน/สถำบันสอนยิงปืน










โรงเรียน/สถำบันสอนว่ำยนำ
โรงเรียน/สถำบันสอนศิลปะกำร
ป้องกันตัว
โรงเรียน/สถำบันสอนฮอกกี
ค่ำยพักแรมสอนกำรกีฬำ
ผู้ฝึกสอน ครู หรือโค้ชกีฬำอำชีพ
ผู้ฝึกสอนเต้นแอโรบิค
ผู้ฝึกสอนยูโด
ศูนย์ฝึกอบรมกีฬำยกนำหนัก

กิจกรรมการเรียนการสอนเต้นร้า
โรงเรียน/สตูดโิ อ/สถำบัน/ชันเรียน/
บริกำรสอนบัลเล่ต์



โรงเรียน/สตูดโิ อ/สถำบัน/ชันเรียน/
บริกำรสอนลีลำศ



สถำบันมหิดลวิทยำนุสรณ์

กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี
โรงเรียนสอนดนตรีสยำมกลกำร
สถำบันดนตรีเคพีเอ็น
สถำบันดนตรีมีฟ้ำ
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85423





กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ

โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมเกีย่ วกับจิตรกรรม
(ภำพเขียนสี ภำพลำยเส้น)
โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมเกีย่ วกับประติมำกรรม
(งำนปั้น แกะสลัก)
โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมเกีย่ วกับภำพพิมพ์ ศิลปะ
กำรพิมพ์
โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมเกีย่ วกับศิลปะเชิงพำณิชย์

85429



โรงเรียนกำรแสดงอุปรำกร
โรงเรียนสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรม




โรงเรียน/สถำบันสอนภำษำจีน
โรงเรียน/สถำบันสอนภำษำญี่ปุ่น
โรงเรียน/สถำบันสอนภำษำอังกฤษ





85492













โรงเรียนสอนภำษำบริติช เคำนซิล
โรงเรียนสอนภำษำสมำคมนักเรียน
เก่ำสหรัฐอเมริกำ (AUA)



สถำบัน/โรงเรียนสอนศิลปะกำร
ละคร/กำรแสดง



สอนภำษำทำงอินเทอร์เน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียน/สถำบันสอนคอมพิวเตอร์
สถำบันฝึกอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์




สถำบันฝึกอบรมซ่อมคอมพิวเตอร์
สถำบันฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงำนคอมพิวเตอร์

กิจกรรมการกวดวิชาทั่วไป

โรงเรียนกวดวิชำ
โรงเรียนกวดวิชำภำษำอังกฤษ Enconcept
โรงเรียนกวดวิชำภำษำอังกฤษครูสมศรี

85494



กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา

85493




โรงเรียนสอนกำรเดินแบบ
โรงเรียนสอนกำรถ่ำยภำพ







โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมเกีย่ วกับศิลปะและงำน
ประดิษฐ์
โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมเกีย่ วกับหัตถกรรม
โรงเรียนสอนทำเครื่องเคลือบ
โรงเรียนสอนทำเครื่องปั้นดินเผำ
โรงเรียนสอนทำเซรำมิก
สถำบันศิลปกรรม ที่ไม่สำมำรถเทียบระดับกำรศึกษำได้

การศึกษาด้านวัฒนธรรมอื่นๆ

85491







โรงเรียนกวดวิชำวรรณสรณ์ (เคมี อำจำรย์ อุ๊)
สถำบันกวดวิชำเดอะเบรน (The Brain)

กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสื้อผ้าและเสริมสวย

โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมแต่งหน้ำ
โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมกำรนวดหน้ำและนวดตัว
เพื่อกำรเสริมสวย
โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมด้ำนกำรออกแบบและ
ตัดเย็บเสือผ้ำเครื่องแต่งกำย





โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมตัดเย็บเสือผ้ำ
โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนกำรเสริมสวย
โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมออกแบบและตัดแต่งทรงผม
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85495



โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมโภชนบำบัด
โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมกำรบำบัดด้วยกลิ่นหอมธรรมชำติ
(สุคนธบำบัด)

85496
































โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมสปำบำบัด
โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมกำรบำบัดด้วยนำ (วำรีบำบัด)
โรงเรียน/สถำบันสอน/ฝึกอบรมสมำธิบำบัด

กิจกรรมการเรียนการสอนนวด

กิจกรรมการเรียนการสอนขับขี่

โรงเรียน/สถำบันสอนขับเครื่องบิน
โรงเรียน/สถำบันสอนขับรถยนต์

85499




โรงเรียนสอน/ฝึกอบรมกำรนวด (นวดกดจุด นวดคลำยเส้น นวดฝ่ำเท้ำ นวดแผนไทย)

85497


กิจกรรมการเรียนการสอนสปาบ้าบัด



โรงเรียนฝึกอบรมกำรดูแลบุคคล

การศึกษาประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

โรงเรียนเพื่อกำรปฏิบัติงำนในภัตตำคำร
โรงเรียนด้ำนอัญมณี
โรงเรียนปรับปรุงกำรอ่ำน
โรงเรียนผู้ช่วยพยำบำล
โรงเรียนฝึกอบรมในกำรผจญเพลิง
โรงเรียนพัฒนำ/สอนด้ำนบุคลิกภำพ
โรงเรียนพิมพ์ดีด
โรงเรียนศึกษำพระคริสต์ธรรม (ยกเว้น กำรศึกษำที่ได้รับปริญญำ)
โรงเรียนสอนกำรช่วยชีวิต
โรงเรียนสอนกำรดูแลบ้ำน
โรงเรียนสอนกำรทำรำยงำนต่อศำล
โรงเรียนสอนกำรประมวลผลข้อมูล
โรงเรียนสอนกำรพูดในที่สำธำรณะ
โรงเรียนสอนกำรสะกดจิต
โรงเรียนสอนกำรอ่ำนเร็ว
โรงเรียนสอนกำรอ่ำนสุนทรพจน์
โรงเรียนสอนด้ำนกำรปฏิบัติงำนอุปกรณ์ก่อสร้ำง
โรงเรียนสอนทำอำหำร
โรงเรียนสอนวิชำชีพ
โรงเรียนสอนศำสนำวันอำทิตย์
บริกำร/โครงกำร/คอร์สเพื่อกำรศึกษำด้ำนป่ำไม้สำหรับเด็ก
บริกำร/โครงกำร/คอร์สฝึกสอนเจ้ำหน้ำที่ช่วยชีวิตคนตกนำ
บริกำร/โครงกำร/คอร์สฝึกอบรมเพื่อค้นหำและช่วยชีวิต
บริกำร/โครงกำร/คอร์สฝึกอบรมในกำรปฐมพยำบำล
บริกำร/โครงกำร/คอร์สฝึกอบรมกำรพัฒนำบุคลิกภำพ


























บริกำร/โครงกำร/คอร์สฝึกอบรมด้ำนกำรขำย
บริกำร/โครงกำร/คอร์สฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัยใน
อุตสำหกรรม
บริกำร/โครงกำร/คอร์สฝึกอบรมด้ำนธุรกิจสำหรับเยำวชน
บริกำร/โครงกำร/คอร์สฝึกอบรมผู้ฝึกงำน
บริกำร/โครงกำร/คอร์สฝึกอบรมภำคพืนดินสำหรับลูกเรืออำกำศ
บริกำร/โครงกำร/คอร์สพัฒนำหลักสูตรทำงกำรศึกษำ
รับจัดอบรมสัมมนำ
วิทยำลัยกำรปกครอง
ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์
ศูนย์ฝึกอำชีพ อผศ.
ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำน
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษำจังหวัด
สถำบันไทย-เยอรมัน
สถำบันดำรงรำชำนุภำพ
สถำบันฝึกอบรมลูกเรือกำรบิน
สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรพัฒนำเมือง
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน
สถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ
สถำบันสอนกำรพูด
สอนกำรเข้ำฌำน
สอนกำรทำสมำธิ
สำนักงำนอำสำกำชำด

407

85500




โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ
ให้บริกำรทดสอบด้ำนกำรศึกษำ
บริกำรให้คำปรึกษำ/แนะแนวด้ำนกำรศึกษำ

85601







โรงเรียนเตรียมประถม สำหรับเด็กพิกำร
โรงเรียนเตรียมอนุบำล สำหรับเด็กพิกำร




บริกำรประเมินผลทำงกำรศึกษำ
ศูนย์ให้คำแนะนำเด็กด้ำนกำรศึกษำ

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส้าหรับเด็กทัว่ ไป

โรงเรียนเตรียมประถม สำหรับเด็กทั่วไป
โรงเรียนเตรียมอนุบำล สำหรับเด็กทั่วไป
โรงเรียนกินนอนสำหรับเด็กก่อนขึนชันประถมศึกษำ
สำหรับเด็กทั่วไป

85602

การบริการที่สนับสนุนการศึกษา




โรงเรียนอนุบำล สำหรับเด็กทั่วไป
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส้าหรับเด็กพิการ



โรงเรียนกินนอนสำหรับเด็กก่อนขึนชันประถมศึกษำ
สำหรับเด็กพิกำร
โรงเรียนอนุบำล สำหรับเด็กพิกำร

หมวดใหญ่ Q

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

411

หมวดย่อย 86
86101


















กิจกรรมโรงพยาบาล (ยกเว้นโรงพยาบาลเฉพาะทาง)

แพทย์หลวงสวนจิตรลดำ
โรงพยำบำลเกษมรำษฏร์
โรงพยำบำลเจ้ำพระยำ
โรงพยำบำลเชียงใหม่
โรงพยำบำลเซนต์คำร์ลอส
โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์
โรงพยำบำลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
โรงพยำบำลเดชำ
โรงพยำบำลเทพธำรินทร์
โรงพยำบำลเมตตำประชำรักษ์
โรงพยำบำลเลิดสิน
โรงพยำบำลเอกชนทั่วไป
โรงพยำบำลเอกชนที่ให้บริกำร
รักษำโรคทั่วไปเป็นหลัก
โรงพยำบำลไทยนครินทร์
โรงพยำบำลกรุงเทพ
โรงพยำบำลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยำบำลกรุงธน

















86102


















กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์

โรงพยำบำล ตำ หู คอ จมูก
โรงพยำบำลเจตนิน
โรงพยำบำลเฉพำะโรค (จิตเวชศำสตร์)
โรงพยำบำลเด็ก
โรงพยำบำลเอกชนเฉพำะทำง
โรงพยำบำลแม่และเด็ก
โรงพยำบำลโรคทรวงอก
โรงพยำบำลจักษุรัตนิน
โรงพยำบำลจิตเวช
โรงพยำบำลดูแลรักษำผูส้ ูงอำยุ
โรงพยำบำลทันตกรรม
โรงพยำบำลประสำท
โรงพยำบำลประสำทสงขลำ
โรงพยำบำลผู้เป็นโรคเรือรัง
โรงพยำบำลผู้ป่วยโรคติดเชือ
โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์
โรงพยำบำลมะเร็ง


















โรงพยำบำลกรุณำพิทักษ์
โรงพยำบำลกล้วยนำไท
โรงพยำบำลกองทัพเรือ
โรงพยำบำลกำชำด
โรงพยำบำลขององค์กรศำสนำ
คริสต์ระหว่ำงประเทศ
โรงพยำบำลขอนแก่น
โรงพยำบำลคำมิลเลียน
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
โรงพยำบำลตำรวจ
โรงพยำบำลทหำร
โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึก
โรงพยำบำลที่ให้บริกำรรักษำโรค
ทั่วไปเป็นหลัก
โรงพยำบำลธนบุรี
โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิม
พระเกียรติ
โรงพยำบำลนครธน















โรงพยำบำลนพรัตน์รำชธำนี
โรงพยำบำลนวมินทร์
โรงพยำบำลบำงปะกอก 9
อินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยำบำลรัฐที่ให้บริกำรรักษำ
โรคทั่วไปเป็นหลัก
โรงพยำบำลรำชวิถี
โรงพยำบำลรำมำธิบดี
โรงพยำบำลศิริรำช
โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์
โรงพยำบำลสงฆ์
โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี
ณ ศรีรำชำ
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช
ศูนย์เวชศำสตร์ฟื้นฟู
สถำนพยำบำลที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน

กิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง
โรงพยำบำลยุวประสำทไวทโยปถัมภ์
โรงพยำบำลรักษำโรคเกี่ยวกับกระดูก
โรงพยำบำลรักษำผูต้ ิดเชือเรือรัง
โรงพยำบำลรักษำผูต้ ิดยำเสพติด
โรงพยำบำลรักษำผู้ป่วยวัณโรค
โรงพยำบำลศรีธัญญำ
โรงพยำบำลศัลยกรรม
โรงพยำบำลสมเด็จฯ ณ ศรีรำชำ
โรงพยำบำลสวนปรุง
โรงพยำบำลสวนสรำญรมย์
โรงพยำบำลสำหรับเด็กทีม่ ีควำม
กระทบกระเทือนทำงอำรมณ์
โรงพยำบำลสำหรับคนไข้โรคจิต
โรงพยำบำลสำหรับคนพิกำรทำงสมอง
โรงพยำบำลสำหรับผู้พักฟื้น
โรงพยำบำลสูตเิ วช
โรงพยำบำลหญิง

















ศูนย์บำบัดรักษำยำเสพติด
ศูนย์ป้องกันและควบคุม
โรคมะเร็ง จังหวัด
ศูนย์ฟอกไต
ศูนย์วัณโรคที่ให้กำรรักษำพยำบำล
ศูนย์สิรินธรเพื่อกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
ทำงกำรแพทย์แห่งชำติ
สถำบันโรคทรวงอก
สถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์
สถำบันกุมำรเวช
สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ
สถำบันประสำทวิทยำ
สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
สถำบันมะเร็งแห่งชำติ
สถำบันยำเสพติดธัญญำรักษ์
สถำบันรำชำนุกลู
สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี
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86201




คลินิกเอกชนที่รักษำโรคทั่วไป
คลินิกแพทย์เพื่อกำรปฐมพยำบำล
คลินิกแพทย์แผนโบรำณที่รักษำ
ด้วยสมุนไพร






คลินิกในโรงเรียนโดยแพทย์เวช
ปฏิบัติทั่วไป
คลินิกในบริษัทที่ดำเนินงำนโดยแพทย์
คลินิกที่ดำเนินงำนโดยอำยุรแพทย์
คลินิกสุขภำพสำหรับประชำชน

86202




คลินิกแพทย์กระดูก
คลินิกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญในกำรวัด
สำยตำประกอบแว่น
คลินิกแพทย์รักษำโรคพิษสุรำเรือรัง
และผูต้ ิดยำเสพติด









กิจกรรมทันตกรรมในห้องผ่ำตัด
คลินิกทันตกรรมทั่วไป



86901








คลินิกจิตวิทยำ
คลินิกรักษำเพื่อกำรสืบพันธุ์
คลินิกศัลยกรรมตกแต่งด้วยเลเซอร์
นิติพล คลินิก
ศูนย์ผ่ำตัดเคลื่อนที่









ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์บริกำรสุขภำพในท้องที่
สถำนพยำบำลรับรักษำโรคทั่วไป
ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน



ศูนย์วำงแผนครอบครัวที่ให้กำรดูแล
ทำงกำรแพทย์ที่ไม่มีที่พัก เช่น
กำรทำหมันและกำรทำแท้ง
สถำบันจักษุแพทย์
สถำบันด้ำนกำรใช้จิตวิเครำะห์ในกำรศึกษำ



สถำบันทันตกรรม





กิจกรรมทางทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน เช่น กำร
รักษำฟันยืน่ กำรสบฟันแบบไขว้

กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์

บริกำรเสริมด้ำนกำรพยำบำลที่ดำเนินงำนโดยอิสระ
บริกำรด้ำนผู้ช่วยพยำบำลที่ดำเนินงำนด้วยตนเอง
บริกำรดูแลมำรดำหลังจำกคลอดบุตร (ยกเว้น ที่
ดำเนินกำรโดยแพทย์)
บริกำรดูแลระหว่ำงกำรตังครรภ์และกำรคลอดบุตร
(ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
บริกำรดูแลรักษำพยำบำล (ที่ไม่มที ี่พัก) (ยกเว้น
ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
บริกำรดูแลรักษำสุขภำพที่บ้ำน (ยกเว้น ที่ดำเนินกำร
โดยแพทย์)
บริกำรตรวจร่ำงกำย (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)

86902



กิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง

86203


กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป











บริกำรตรวจร่ำงกำยเพื่อกำรประกันภัย (ยกเว้น
ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
บริกำรพยำบำลที่ได้รับกำรจดทะเบียนที่ดำเนินงำน
ด้วยตนเอง
พยำบำลดูแลที่บ้ำนสำหรับผู้สูงอำยุ
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข สำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร
ศูนย์สุขภำพชุมชน
สถำนผดุงครรภ์ (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
สถำนีอนำมัยตำบล
สำนักงำนพยำบำลทีไ่ ด้รับกำรจดทะเบียน
องค์กรที่ทำกำรตรวจเยี่ยมเพื่องำนพยำบำล

กิจกรรมด้านกายภาพบ้าบัด

ให้บริกำรกำยภำพบำบัดที่บ้ำน (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
ให้บริกำรอำชีวบำบัดที่บ้ำน (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับกำรกำยภำพบำบัด (ยกเว้น ที่
ดำเนินกำรโดยแพทย์)
คลินิกเวชศำสตร์ฟื้นฟู (ยกเว้น ทีด่ ำเนินกำรโดยแพทย์)




บริกำรบำบัดแบบเออร์โกเธอรำพี (ยกเว้น ที่ดำเนินกำร
โดยแพทย์)
บริกำรบำบัดแบบไคโรแพรคติค (ยกเว้น ที่ดำเนินกำร
โดยแพทย์)
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บริกำรรักษำโรคด้วยวิธีกำรจับกระดูกสันหลัง (ยกเว้น
ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
สถำบันกำยภำพบำบัด (ยกเว้น ทีด่ ำเนินกำรโดยแพทย์)

86903
































สถำบันหัตถบำบัด (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
สถำบันอำชีวบำบัด (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
หัตถเวช (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)

กิจกรรมของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

กิจกรรมของห้องปฏิบัติกำร/ห้องทดลองด้ำนกำรวิเครำะห์เลือด
บริกำรเอ็กซเรย์ทำงกำรแพทย์
บริกำรตรวจด้วยเครื่องสนำมแม่เหล็กแรงสูง (MRI) เอกซเรย์
อัลตร้ำซำวด์ (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
ห้องทดลองเกี่ยวกับเซลล์วิทยำ
ห้องทดลองเกี่ยวกับพยำธิวิทยำเพือ่ งำนด้ำนสุขภำพ
ห้องทดลองเกี่ยวกับพิษวิทยำ

86909











ห้องทดลองเพื่อกำรตรวจปัสสำวะ
ห้องทดลองในกำรวิเครำะห์และวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับฟัน
ห้องทดลองด้ำนเอกซเรย์เพื่อทำงกำรแพทย์
ห้องทดลองด้ำนแบคทีเรียวิทยำเพือ่ งำนวิเครำะห์
ห้องทดลองที่มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์และกำรฉำยแสง
ห้องทดลองพฤกษศำสตร์เกี่ยวกับเห็ดและรำเพื่อสุขภำพ
ห้องปฏิบัติกำรเอกซเรย์ฟัน

กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

โภชนำกำรบำบัด
ให้บริกำรรถพยำบำล
คลินิกบำบัด/แก้ไขกำรพูด (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
คลินิกบำบัดเกี่ยวกับกำรหำยใจ (ยกเว้น ที่ดำเนินกำร
โดยแพทย์)
คลินิกบำบัดโดยกำรนวดที่ได้รับกำรจดทะเบียน (ยกเว้น
ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
คลินิกรักษำควำมบกพร่องในกำรพูด
ธนำคำรเก็บรักษำสำยพันธุ์
ธนำคำรเนือเยื่อ
ธนำคำรเลือด
ธนำคำรอสุจ/ิ นำเชือ
บริกำรเต็นท์ออกซิเจน
บริกำรโรงพยำบำลเคลื่อนที่บนถนน/ทำงอำกำศ
บริกำรกู้ภยั หรือช่วยชีวิตทำงกำรแพทย์
บริกำรด้ำนโลหิตวิทยำในห้องทดลองของธนำคำรเลือด
บริกำรทดสอบกำรได้ยิน
บริกำรธำรำบำบัด (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
บริกำรนวดเพื่อบำบัดโรค (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
บริกำรนวดแผนโบรำณเพื่อกำรบำบัดรักษำโรคที่ไม่ได้
ดำเนินกำรโดยแพทย์
บริกำรนวดแผนไทยเพื่อกำรบำบัดรักษำโรคทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำร
โดยแพทย์
บริกำรนวดตำมบ้ำน (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
บริกำรนวดฝ่ำเท้ำ (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)






















บริกำรบำบัดแบบโฮมิโอพำธี
บริกำรบำบัดด้วยกลิ่นหอม (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
บริกำรบำบัดด้วยกำรฝังเข็ม (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
บริกำรรักษำโรคด้วยสมุนไพร (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
บริกำรรักษำโรคทีเ่ กี่ยวกับมือหรือเท้ำ (ยกเว้น ที่ดำเนิน
กำรโดยแพทย์)
บริกำรห้องทดลองเพื่อกำรฉำยแสงทำงกำรแพทย์
บริกำรห้องปฏิบตั ิกำรของธนำคำรเลือด
ศูนย์เอรำวัณ
ศูนย์ขจัดและล้ำงพิษสำหรับผู้ป่วยนอก
ศูนย์ดวงตำ สภำกำชำดไทย
ศูนย์นเรนทร
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
ศูนย์รับบริจำคอวัยวะ สภำกำชำดไทย
สถำบันของผู้เชี่ยวชำญในกำรวัดสำยตำประกอบแว่น
สถำบันด้ำนโสตประสำทวิทยำ
สถำบันนักโภชนำกำร
สถำบันบำบัดโดยกำรสะกดจิต (ยกเว้น ที่ดำเนินกำร
โดยแพทย์)
สถำบันฝังเข็มเพื่อบำบัดโรค (ยกเว้น ที่ดำเนินกำรโดยแพทย์)
สถำบันรักษำโรคเกีย่ วกับกำรพูด (ยกเว้น ที่ดำเนินกำร
โดยแพทย์)
สถำบันรักษำโรคด้ำนมือและเท้ำ (ยกเว้น ที่ดำเนินกำร
โดยแพทย์)
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หมวดย่อย 87
87100




กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พัก
สถานบริการด้านการพยาบาลที่ให้ที่พัก

บ้ำนพักคนชรำที่ให้บริกำรพยำบำลเป็นหลัก
ศูนย์พักฟื้นสำหรับผู้ป่วยนอก
สถำนที่อำศัยสำหรับผู้พักฟื้น





87201




กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้พิการทางสติปัญญา

กิจกรรมกำรให้กำรดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้ที่มีควำมบกพร่อง
ทำงด้ำนสติปญ
ั ญำ
สถำนสงเครำะห์เด็กพิกำรทำงสมองและปัญญำ
สถำนสงเครำะห์เด็กพิกำรทำงสมองและปัญญำ (หญิง) /
บ้ำนรำชำวดีหญิง






87202















สถำนพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยโรคจิตทีม่ ีกำรดูแลรักษำ
กำรพยำบำล
สถำนสงเครำะห์บำ้ นกึ่งวิถีชำย
สถำนสงเครำะห์บำ้ นกึ่งวิถีที่ดูแลด้ำนสุขภำพจิต

กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้ตดิ ยาเสพติด

กิจกรรมกำรให้กำรดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้ติดยำเสพติดและ
แอลกอฮอล์
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดที่มีที่พักอำศัย

87301

สถำนสงเครำะห์เด็กพิกำรทำงสมองและปัญญำ
จังหวัดรำชบุรี
สถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนพิกำรทำงสมองและปัญญำ
(บ้ำนเฟื่องฟ้ำ)
สถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนพิกำรทำงสมองและปัญญำ
สถำนสงเครำะห์ผู้พิกำรทำงสมอง

กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้มีปญ
ั หาสุขภาพจิต

กิจกรรมกำรให้กำรดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้ที่มีอำกำรป่วย
ทำงจิตหรือมีปญ
ั หำทำงอำรมณ์
บ้ำนพักฟื้นสำหรับผู้มีปญ
ั หำด้ำนสุขภำพจิต
บ้ำนพักฟื้นสำหรับผู้มีปญ
ั หำทำงอำรมณ์
บ้ำนพักสำหรับผู้ป่วยทำงจิต

87203

สถำนบริกำรด้ำนกำรพยำบำลที่ให้ที่พักแก่ผู้ป่วย คนชรำ
และบุคคลอื่นๆ โดยให้กำรดูแลรักษำพยำบำลเป็นหลัก
สถำนพักฟื้นที่มีบริกำรดูแลสุขภำพ
สถำบันดูแลรักษำที่ต่อเนื่องมำจำกโรงพยำบำล





ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยพิษสุรำเรือรังที่มีที่พักอำศัย
สถำนที่พักฟื้นสำหรับผู้ตดิ ยำเสพติด
สถำนบริกำรที่ให้กำรรักษำผู้ตดิ สุรำเรือรังและผูต้ ิดยำเสพติด

กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุ

กิจกรรมกำรให้กำรดูแลและช่วยเหลือทำงสังคมที่ให้ที่พัก
แก่ผู้สูงอำยุ
กิจกรรมกำรบริกำรที่จัดให้โดยชุมชนที่ให้กำรดูแล
อย่ำงต่อเนื่องสำหรับผู้เกษียณอำยุ




บ้ำนพักคนชรำ/ผูส้ ูงอำยุที่ไม่มีกำรดูแลรักษำพยำบำล
หรือมีกำรดูแลรักษำพยำบำลเล็กน้อย
สถำนสงเครำะห์คนชรำ

415

87302



กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่เด็กและเยาวชนที่พิการ

กิจกรรมกำรให้กำรดูแลและช่วยเหลือทำงสังคมที่ให้ที่พัก
แก่เด็กและเยำวชนที่พิกำร
สถำนสงเครำะห์เด็กพิกำรและทุพพลภำพ

87303













กิจกรรมกำรให้กำรดูแลและช่วยเหลือทำงสังคมที่ให้ที่พักแก่
เด็กและเยำวชนตลอด 24 ชั่วโมง
บ้ำนพักสำหรับเด็กที่ต้องกำรกำรปกป้องคุ้มครอง
บ้ำนพักสำหรับเด็กที่ถูกกระทบกระเทือนทำงอำรมณ์
มูลนิธิสงเครำะห์เด็ก สภำกำชำด
สถำนรับเลียงเด็กกำพร้ำ









มูลนิธิสำยใจไทย
สถำนสงเครำะห์คนพิกำรและทุพพลภำพ
สถำนสงเครำะห์คนพิกำรและทุพพลภำพพระประแดง
สถำนสงเครำะห์คนพิกำรกำรุณยเวศม์








สถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำนบำงละมุง
สถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำนปำกเกร็ด
สถำนสงเครำะห์เด็กหญิงบ้ำนรำชวิถี
สถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนปำกเกร็ด
สถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนพญำไท
สถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนรังสิต

กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่หญิงที่ประสบปัญหาทางสังคม

กิจกรรมกำรให้กำรดูแลและช่วยเหลือทำงสังคมที่ให้ที่พักแก่
หญิงที่ประสบปัญหำ
บ้ำนพักสำหรับแม่ที่เลียงลูกตำมลำพัง

87909




กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่เด็กและเยาวชน (ยกเว้น ที่พิการ มีปัญหาสุขภาพจิต และติดยาเสพติด)

87902


สถำนสงเครำะห์เด็กพิกำรและทุพพลภำพปำกเกร็ด/
บ้ำนนนทภูมิ

กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้ใหญ่ที่พิการ

กิจกรรมกำรให้กำรดูแลและควำมช่วยเหลือทำงสังคมที่ให้
ที่พักแก่ผู้ใหญ่ที่พิกำร
บ้ำนพักสำหรับคนตำบอด
บ้ำนพักสำหรับคนหูหนวก
บ้ำนพักสำหรับผู้ใหญ่ที่พิกำรทำงร่ำงกำย

87901






บ้ำนพักสำหรับหญิงที่ถูกทำรุณกรรม
สถำนที่พักพิงสำหรับหญิงที่ถูกทำรุณกรรม

กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่บุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

สถำนสงเครำะห์คนไร้ที่พึ่ง
สถำนสงเครำะห์คนไร้ที่พึ่งชำยธัญญบุรี
สถำนสงเครำะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวำง
สถำนสงเครำะห์บำ้ นกึ่งวิถี/สถำนที่พักฟื้นทำงจิตใจ
สำหรับเยำวชนและบุคคลที่ทำผิดกฎหมำย




สถำนสงเครำะห์บำ้ นกึ่งวิถี/สถำนที่พักฟื้นทำงจิตใจ
สำหรับบุคคลที่มีปญ
ั หำทำงสังคมหรือปัญหำส่วนตัว
สถำนสงเครำะห์ผู้ไร้ที่อยู่อำศัย

416

หมวดย่อย 88
88101



กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุ

กิจกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงสังคมที่ไม่ให้ที่พักแก่
ผู้สูงอำยุในเวลำกลำงวัน
กิจกรรมกำรดูแลและเยี่ยมผูส้ ูงอำยุตำมบ้ำน

88102
























บริกำรดูแลคนพิกำรในเวลำกลำงวัน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุในตอนกลำงวัน




กิจกรรมกำรฟื้นฟูอำชีพแก่ผู้พิกำรที่มีข้อจำกัดทำง
กำรศึกษำ (เน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนสังคมเป็นหลัก)
ศูนย์ดูแลผู้พิกำรในตอนกลำงวัน

กิจกรรมการดูแลเด็กเวลากลางวัน

กิจกรรมกำรให้กำรดูแลเด็กปกติทวั่ ไปและเด็กที่มีควำม
บกพร่องทังด้ำนร่ำงกำยและสติปญ
ั ญำในเวลำกลำงวัน
บริกำรรับเลียงเด็กในตอนกลำงวัน
รับเลียงเด็กในตอนกลำงวันที่บ้ำนตัวเอง
รับจ้ำงเลียงเด็กที่บ้ำนตัวเอง
ศูนย์กิจกรรมสำหรับเยำวชน

88909



กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พักแก่ผู้พิการ

กิจกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงสังคมที่ไม่ให้ที่พักแก่
ผู้พิกำรในเวลำกลำงวัน
กิจกรรมกำรดูแลและเยี่ยมผู้พิกำรตำมบ้ำน

88901


กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก






ศูนย์ดูแลเด็กในตอนกลำงวัน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่ไม่ให้ที่พัก
ศูนย์พัฒนำเด็กที่มีควำมบกพร่องทังด้ำนร่ำงกำยและ
สติปัญญำที่ไม่ให้ที่พัก
สถำนรับเลียงเด็กเวลำกลำงวัน/เนอร์สเซอรี่

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์อื่นๆ ที่ไม่ให้ที่พัก ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

แคมป์และที่พักอำศัยชั่วครำวสำหรับผู้อพยพ
โครงกำรช่วยเหลือลูกจ้ำงหรือพนักงำน
โครงกำรนมโรงเรียน
โครงงำนฝึกอบรมกำรจ้ำงงำนเพื่อให้บริกำรในชุมชน
ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนศีลธรรมและจิตวิทยำแก่ผู้ป่วย
โรคมะเร็ง
ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรฆ่ำตัวตำย
ให้คำปรึกษำแก่ผตู้ ิดสุรำเรือรังที่ไม่ให้ที่พัก
ให้ที่พักฉุกเฉินแก่ผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงที่เกิดขึนในครอบครัว
ให้ที่พักฉุกเฉินแก่ผู้ถูกกระทำชำเรำ
ให้บริกำรแก่ผปู้ ระสบภัย
กำรจัดหำเงินกองทุนโดยองค์กรกำรกุศล
กิจกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงสังคมแก่ผู้ประสบภัย
ผู้ลภัี ย ผู้อพยพ รวมถึงกำรจัดหำทีพ่ ักชั่วครำว
กิจกรรมกำรกุศล เช่น กำรระดมเงินทุน หรือกิจกรรม
สนับสนุนอื่นๆ ที่มจี ุดมุ่งหมำยเพื่องำนสังคม
















กิจกรรมกำรบริกำรฟื้นฟูอำชีพแก่ผู้ว่ำงงำนที่มีกำรศึกษำ
จำกัด โดยเน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนสังคมเป็นหลัก
กิจกรรมกำรป้องกันกำรกระทำทำรุณกรรมต่อเด็กและผู้อื่น
กิจกรรมกำรรับเป็นบุตรบุญธรรม/กำรอุปถัมภ์
คลินิกคุมกำเนิด
คลินิกวำงแผนครอบครัว
งำนสวัสดิกำรและกำรบริกำรคำปรึกษำแนะนำแก่เด็ก
และวัยรุ่น
ธนำคำรอำหำร
บริกำรให้กำรปกป้องคุ้มครองเด็ก
บริกำรให้ควำมช่วยเหลือในกรณีของกำรหย่ำร้ำง
บริกำรให้คำปรึกษำ/แนะนำเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในตนเอง
บริกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับชีวิตสมรส
บริกำรให้คำปรึกษำเรื่องครอบครัว
บริกำรให้คำปรึกษำแนะนำเกี่ยวกับงบประมำณของครัวเรือน
สินเชื่อและหนีสินทำงโทรศัพท์
บริกำรให้คำปรึกษำในเรื่องหนีสิน

417














บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจ้ำงงำนที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรวำงแผนครอบครัว
บริกำรค้นหำสำเหตุของปัญหำทำงบุคคลและปัญหำทำงสังคม
บริกำรด้ำนกำรสงเครำะห์เป็นกำรชั่วครำว
บริกำรด้ำนกำรอพยพเข้ำประเทศที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรอพยพเข้ำมำในประเทศ
มูลนิธิเพื่อนหญิง
ศูนย์แนะนำเด็กเพื่อฝึกอำชีพ
ศูนย์ให้คำปรึกษำ/คำแนะนำสำหรับผู้ถูกข่มขืนกระทำชำเรำ
ศูนย์ให้บริกำรทำงสังคมบริเวณชำยแดน
ศูนย์ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ศูนย์ที่จัดตังขึนในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์วิกฤต
ศูนย์บริกำรให้คำปรึกษำ/คำแนะนำด้ำนวิชำชีพ














ศูนย์บริกำรชุมชน
ศูนย์บริกำรทำงสังคม
ศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนสุขภำพให้แก่ชุมชน
ศูนย์สำหรับเหตุวิกฤติเกี่ยวกับกำรฆ่ำตัวตำย
สถำนที่พักอำศัยชั่วครำวเพื่อหลบภัย
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
หำที่พักชั่วครำวให้กับผู้อพยพที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
องค์กรช่วยเหลือผูต้ ิดสุรำเรือรังและยำเสพติดให้สำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้
องค์กรที่ให้บริกำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพ
องค์กรสำหรับผู้กระทำผิดให้สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้
องค์กรอำสำสมัครด้ำนสุขภำพ
องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปถัมป์

หมวดใหญ่ R

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ

421

หมวดย่อย 90

กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง

90001











กิจกรรมของกวีอิสระ
กิจกรรมของจิตรกร
กิจกรรมของช่ำงแกะสลักลำยไทย
ในโบสถ์อิสระ
กิจกรรมของช่ำงแกะสลักอิสระ
กิจกรรมของช่ำงซ่อมพระพุทธรูป
กิจกรรมของช่ำงทำพิมพ์
กิจกรรมของช่ำงปั้น
กิจกรรมของนักเขียนเพลงอิสระ
กิจกรรมของนักเขียนกำร์ตูนอิสระ
กิจกรรมของนักเขียนคอลัมน์
หนังสือพิมพ์อิสระ











กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ
กิจกรรมของนักเขียนด้ำนเทคนิคอิสระ
กิจกรรมของนักเขียนบท
ภำพยนตร์อสิ ระ
กิจกรรมของนักเขียนบทละครอิสระ
กิจกรรมของนักเขียนอิสระ
กิจกรรมของนักข่ำวอิสระ
กิจกรรมของนักปฏิสังขรณ์
เกี่ยวกับภำพวำดอิสระ
กิจกรรมของนักประพันธ์เพลงอิสระ
กิจกรรมของนักประพันธ์อิสระ
กิจกรรมของนักวำดกำร์ตูนทำง
กำรเมืองอิสระ

90002

































กิจกรรมของนักหนังสือพิมพ์อิสระ
กิจกรรมของประติมำกร
กิจกรรมของผู้ซ่อมงำนศิลปะ
ทีด่ ำเนินงำนอิสระ
กิจกรรมของผูร้ ำยงำนข่ำวอิสระ
กิจกรรมของศิลปินแต่งแต้มสี
บนแก้วอิสระ
กิจกรรมของศิลปินปั้นหุ่นขีผึง
บูรณะซ่อมแซมงำนศิลปะ

กิจกรรมด้านความบันเทิง

แสดงละครเวที
แสดงละครสด
แสดงละครสัตว์
แสดงหุ่นกระบอก
โรงละครแห่งชำติ
โรงละครสัตว์
ให้เช่ำเวที ไฟแสงสี ตำมงำน
กิจกรรมกำรประกวดร้องเพลง
กิจกรรมของโฆษก/พิธิกรตำมงำนวัด
กิจกรรมของโฆษกตำมงำนวัด
กิจกรรมของคนเล่ำนิยำยหรือนิทำนอิสระ
กิจกรรมของช่ำงเทคนิคด้ำนแสงในโรงละครที่ทำงำนอิสระ
กิจกรรมของช่ำงเทคนิคพิเศษสเปเชียลเอฟเฟ็คอิสระ
กิจกรรมของช่ำงเทคนิคภำพยนตร์อิสระ
กิจกรรมของช่ำงแต่งหน้ำอิสระ
กิจกรรมของตัวตลกอิสระ
กิจกรรมของนักเต้นบัลเลต์อสิ ระ
กิจกรรมของนักเต้นรำพืนเมืองอิสระ
กิจกรรมของนักเต้นอิสระ
กิจกรรมของนักเล่นกลอิสระ
กิจกรรมของนักแสดงผำดโผน
กิจกรรมของนักแสดงละครโทรทัศน์
กิจกรรมของนักแสดงอิสระ
กิจกรรมของนักดนตรีอิสระ


























กิจกรรมของนักถ่ำยรูปอิสระ
กิจกรรมของนักปำฐกถำอิสระ
กิจกรรมของนักพำกย์สระ
กิจกรรมของนักพูดอิสระ
กิจกรรมของนักร้องอิสระ
กิจกรรมของนักอนุรักษ์ศลิ ปะและดนตรีอสิ ระ
กิจกรรมของนักออกแบบและจัดฉำก/เวทีในกำรแสดงสด
กิจกรรมของนักออกแบบฉำกโรงละครอิสระ
กิจกรรมของนำงแบบอิสระ
กิจกรรมของผู้กระจำยเสียงที่ทำงำนอิสระ
กิจกรรมของผู้กำกับเพลงอิสระ
กิจกรรมของผู้กำกับฟิล์มและวีดโิ ออิสระ
กิจกรรมของผู้กำกับภำพยนตร์อิสระ
กิจกรรมของผู้ควบคุมเวทีกำรแสดงสด
กิจกรรมของผู้จดั แสดงงำนศิลปะ
กิจกรรมของผู้จดั กำรแสดงคอนเสิร์ต
กิจกรรมของผู้จดั งำนเทศกำลดนตรี/เทศกำลเต้นรำ
กิจกรรมของผู้จดั งำนเทศกำลทำงศิลปะ (ยกเว้น ฟิลม์ )
กิจกรรมของผู้จดั งำนเทศกำลละคร
กิจกรรมของผู้จดั งำนศิลปะ
กิจกรรมของผู้จดั ละคร
กิจกรรมของผู้ถ่ำยภำพยนตร์ที่ทำงำนอิสระ
กิจกรรมของผู้นำวงดนตรีออเคสตร้ำอิสระ
กิจกรรมของผู้บรรเลงเพลงเดี่ยวอิสระ

422

















กิจกรรมของผู้บรรยำยข่ำววิทยุอิสระ
กิจกรรมของผู้บรรยำยศิลปะ
กิจกรรมของผู้ประเมินระดับทักษะเกี่ยวกับนักกีฬำที่
ดำเนินงำนอิสระ
กิจกรรมของผู้ประกำศทำงวิทยุและโทรทัศน์ที่ดำเนินงำนอิสระ
กิจกรรมของผูผ้ ลิตภำพยนตร์อสิ ระ
กิจกรรมของผูผ้ ลิตรำยกำรโทรทัศน์อิสระ
กิจกรรมของผูร้ วบรวมกำรแสดงดนตรี
กิจกรรมของผู้ออกแบบจังหวะเต้นรำอิสระ
กิจกรรมของวงดนตรีไทย/สำกล/ออเคสตร้ำ
กิจกรรมของวิทยำกรอิสระ
กิจกรรมของศิลปินดนตรีแจ๊ส/คลำสสิก/คันทรี/ป๊อป/
ร็อกอิสระ
กิจกรรมติดตังและรือถอนเวทีกำรแสดงเสียงดนตรีและ
อุปกรณ์แสงเสียง ที่ดำเนินงำนตำมสัญญำจ้ำง
คณะโขน
คณะกลองและแตรเดียว (ทีมนำร่อง)
คณะกำยกรรม
คณะซิมโฟนี ออเคสตร้ำ




















คณะดนตรี
คณะนักแสดงเพลง
คณะนักแสดงตลก
คณะนักร้องประสำนเสียง
คณะลำตัด
คณะหมอลำ
คำบำเร่
จัดแสดงดนตรีในหอประชุม
จัดแสดงด้วยแสงเลเซอร์
ตัวแทนผู้ผลิตภำพยนตร์
บริกำรให้เช่ำเครื่องเสียง โดยมีผู้ควบคุม
บริกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับภำพยนตร์
บริษัททำรำยกำรละคร
รับจ้ำงเล่นดนตรีตำมงำนเลียง
รับจ้ำงรำแก้บน/รำละคร
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สถำนที่จัดแสดงคอนเสิร์ต
หอแสดงมหรสพ

423

หมวดย่อย 91

กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ
91011






สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้
ห้องเก็บและแสดงภำพยนตร์
ห้องเก็บและแสดงวีดิโอ
ห้องสมุด






ห้องสมุดเก็บฟิล์มภำพยนตร์
ห้องสมุดเคลื่อนที่
ห้องสมุดประชำชน
ห้องสมุดภำพยนตร์

91012




หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ
หอจดหมำยเหตุด้ำนภำพยนตร์
หอจดหมำยเหตุดิจิทัล

















หอจดหมำยเหตุประวัตศิ ำสตร์
หอจดหมำยเหตุฟลิ ์มภำพยนตร์
หอจดหมำยเหตุภำพถ่ำย
















เมืองโบรำณ
โบรำณสถำนและอำคำรทำงประวัติศำสตร์




ซำฟำรีเวิลด์
ปำงช้ำง
สวนพฤกษชำติ

หอภำพยนตร์แห่งชำติ

พิพิธภัณฑสถำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
พิพิธภัณฑสถำนทำงสงครำม
พิพิธภัณฑ์สตั ว์นำ
พิพิธภัณฑ์หุ่นขีผึง
สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ
ห้องแสดงผลงำนศิลปะ (ยกเว้น กำรขำยปลีก)
ห้องจัดแสดงภำพทีไ่ ม่ใช่เพื่อกำรขำยภำพ
หอประชุมเกียรติคณ
ุ ด้ำนกำรกีฬำ
หอศิลป์
หออัครศิลปิน
องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ

การด้าเนินงานเกี่ยวกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์



91031






กิจกรรมพิพิธภัณฑ์

แกลลอรีด่ ้ำนศิลปะ (ยกเว้น กำรขำยปลีก)
ท้องฟ้ำจำลอง
พิพิธภัณฑ์แมลง
พิพิธภัณฑ์กองทัพอำกำศ
พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์
พิพิธภัณฑ์ศลิ ปะ
พิพิธภัณฑสถำน
พิพิธภัณฑสถำนด้ำนวิจิตรศิลป์
พิพิธภัณฑสถำนด้ำนศิลปะ
พิพิธภัณฑสถำนทำงเรือ
พิพธิ ภัณฑสถำนทำงทหำร
พิพิธภัณฑสถำนทำงประวัติศำสตร์

91022



ห้องสมุดวีดโิ อเทป
ห้องสมุดสำธำรณะ
หอสมุดแห่งชำติ



กิจกรรมหอจดหมายเหตุ

91021


กิจกรรมห้องสมุด

ป้อมปรำกำรทำงประวัติศำสตร์
สถำนที่สำคัญในประวัติศำสตร์

กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์




สวนพฤษศำสตร์
สวนสัตว์
สวนสัตว์เปิด





สวนสัตว์นำ
องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์
องค์กำรสวนสัตว์

424

91032





เขต/พืนที่รักษำพันธุส์ ัตว์ป่ำ
เขต/พืนที่อนุรักษ์สตั ว์ป่ำ
มูลนิธิเพื่อนช้ำง
วนอุทยำนแห่งชำติ






กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย
ศูนย์อนุรักษ์ป่ำไม้
สถำบันคชบำลแห่งชำติ
หน่วยพิทักษ์ป่ำ




อุทยำนแห่งชำติ
อุทยำนพุทธมณฑล

425
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กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค

92001





เจ้ำมือหวย
เร่ขำยล็อตเตอรี่ตำมถนน (สลำก
กินแบ่งรัฐบำล)
แผงลอยขำยปลีกสลำกกินแบ่งรัฐบำล
ขำยหวยใต้ดิน

92009









การด้าเนินงานเกี่ยวกับสลากกินแบ่ง






ขำยหวยบนดิน
ขำยหวยออนไลน์
จำหน่ำยล็อตเตอร์ร/ี่ สลำกกินแบ่ง
ตัวแทนขำยล็อตเตอร์รี่
ตู้ขำยล็อตเตอร์รี่ชนิดหยอดเหรียญ






ตู้ขำยล็อตเตอร์รี่ออนไลน์
รับแทงหวย
ร้ำนขำยสลำกกินรวบ
สำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล

กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชคอื่นๆ

เจ้ำมือรับแทงพนัน
เจ้ำมือรับแทงม้ำ
เรือท่องเที่ยวแบบมีบ่อนคำสิโน
โต๊ะบอล
ให้บริกำรเครื่องเล่นกำรพนันชนิดหยอดเหรียญ
ให้บริกำรกำรพนันและกำรเสี่ยงโชคแบบออนไลน์
(ยกเว้นลอตเตอรี่ออนไลน์)
ให้บริกำรอุปกรณ์เสี่ยงโชคแบบหยอดเหรียญ
กำรดำเนินกำรให้สมั ปทำนสล็อตแมทชีน










กำรดำเนินงำนเกีย่ วกับเว็บไซต์เล่นกำรพนัน
คำสิโน (ยกเว้น โรงแรมคำสิโน)
คำสิโนลอยนำ
บ่อนกำรพนัน
ร้ำนขำยเบอร์จับฉลำก
ร้ำนขำยสลำกเรียงเบอร์
ห้องเล่นบิงโก
ห้องเล่นสล็อตแมทชีน

426
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93111














โต๊ะสนุกเกอร์
โรงยิมหรือสถำนที่ออกกำลังกำย
ให้บริกำรสระว่ำยนำ
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับสนำมแข่ง
รถยนต์
กำรดำเนินกำรของลำนแข่งม้ำ
กำรดำเนินกำรลู่วิ่งมอเตอร์ไซค์
กำรดำเนินงำนเกีย่ วกับกำรแข่งสุนัข
คอร์ดเทนนิส
คอร์ดแบดมินตัน
คันทรีคลับ
ค่ำยมวย
บริกำรโต๊ะสนุกเกอร์
ร้ำนสนุกเกอร์

93112




กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ
การด้าเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการกีฬา















รีสอร์ทสกี ที่ไม่ให้ที่พัก
ลำนสเก็ตนำแข็ง
ศูนย์/ลำนโบว์ลิ่ง
ศูนย์เต้นแอโรบิค
ศูนย์พลศึกษำและกีฬำ
สถำนที่ไดร์ฟกอล์ฟ
สนำมเทนนิส
สนำมเบสบอล
สนำมแข่งม้ำ
สนำมแข่งรถ
สนำมแข่งสุนัข
สนำมไก่ชน
สนำมกอล์ฟ
สนำมกอล์ฟรำชธำนี กองทัพเรือ

























สนำมกีฬำประเภทลู่และลำนที่มีกำร
จัดกำรแข่งขันโดยเจ้ำของสนำมกีฬำ
สนำมคริกเก็ต
สนำมฟิตเกอร์สเก็ต
สนำมฟุตบอล
สนำมมวย
สนำมยิงเป้ำ
สนำมยิงปืน
สนำมรักบี
สนำมฮอกกี
สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกีฬำยิง
เป้ำบินเพื่อกำรนันทนำกำร
ห้องเล่นบิลเลียด
ห้องเล่นปิงปอง

การด้าเนินงานของศูนย์ฟิตเนสและการออกก้าลังกายเพื่อฝึกความยืดหยุ่นของร่างกาย

ให้บริกำรห้องเพำะกำย
ให้บริกำรห้องโยคะ
ให้บริกำรห้องบอดีคอมแบท





ศูนย์ฝึกไทชิ
ศูนย์พิลำทิส
ศูนย์ฟิตเนส

93120




ชมรมเรือยอร์ช ที่ไม่มีที่จอดเรือสำหรับซ่อมและบริกำร
ชมรมกำรกีฬำเพื่อกำรนันทนำกำร ที่ไม่มสี ิ่งอำนวยควำม
สะดวกของตนเอง
สโมสรเทนนิส ที่ไม่มีสนำมของตนเอง
สโมสรเบสบอล ที่ไม่มสี นำมของตนเอง
สโมสรเรือแคนู ที่ไม่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกของตนเอง
สโมสรเรือพำย ที่ไม่มีที่จอดเรือสำหรับซ่อมและบริกำร
สโมสรแฮนด์บอล ที่ไม่มสี นำมของตนเอง
สโมสรโบว์ลิ่ง ที่ไม่มีลำนโบว์ลิ่งของตนเอง
สโมสรไพ่บริดจ์ ที่ไม่มสี ิ่งอำนวยควำมสะดวกของตนเอง
สโมสรกอล์ฟ ที่ไม่มสี นำมของตนเอง
สโมสรกำรเดินเรือ ที่ไม่มีที่จอดเรือสำหรับซ่อมและ
บริกำรเรือ
สโมสรกำรกีฬำเกี่ยวกับสถำนที่ออกกำลังกำย พร้อม
สิ่งอำนวยควำมสะดวก





ศูนย์ฟิตบอล
ศูนย์ออกกำลังกำย
สปอร์ตคลับ

กิจกรรมสโมสรกีฬา














สโมสรกำรบิน ที่ไม่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกของตนเอง
สโมสรกีฬำ ที่ไม่มสี ิ่งอำนวยควำมสะดวกของตนเอง
สโมสรกีฬำมืออำชีพหรือกึ่งมืออำชีพ
สโมสรขี่มำ้ ที่ไม่มสี นำมของตนเอง
สโมสรตกปลำ ที่ไม่มสี ิ่งอำนวยควำมสะดวกของตนเอง
สโมสรนักกีฬำ รวมทังสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่ใช้ในกำร
บริหำรร่ำงกำย
สโมสรนักมวย ที่ไม่มสี ิ่งอำนวยควำมสะดวกของตนเอง
สโมสรบำสเกตบอล ที่ไม่มีสนำมของตนเอง
สโมสรปืนไรเฟิล ที่ไม่มีสนำมยิงปืนของตนเอง
สโมสรพำยเรือ ที่ไม่มีที่จอดเรือสำหรับซ่อมและบริกำร
สโมสรฟุตบอล ที่ไม่มีสนำมของตนเอง
สโมสรยิงปืน ที่ไม่มสี นำมยิงปืนของตนเอง
สโมสรศิลปะกำรต่อสู้ป้องกันตัว ที่ไม่มี
สิ่งอำนวยควำมสะดวกของตนเอง
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สโมสรสควอซ ที่ไม่มีสนำมของตนเอง
สโมสรฮอกกี ที่ไม่มสี นำมของตนเอง
สโมสรฮอกกีนำแข็ง ที่ไม่มสี นำมของตนเอง
สมำคมกีฬำเพื่อกำรนันทนำกำร ที่ไม่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ของตนเอง

93191



ผู้จัดกำรแข่งขันกอล์ฟ
ผู้จัดกำรแข่งขันกีฬำ



93192


































สมำคมส่งเสริมกำรกีฬำ ที่ไม่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ของตนเอง
สมำคมสนุกเกอร์ ที่ไม่มสี ิ่งอำนวยควำมสะดวกของตนเอง

กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
ผู้จัดกำรแข่งขันกีฬำชกมวย
ไม่รวมสิ่งอำนวยควำมสะดวก




ผู้จัดกำรแข่งขันฟุตบอล
ผู้สนับสนุนด้ำนกีฬำ

กิจกรรมของสมาคม/สมาพันธ์กีฬา

รำชยำนยนต์สมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมป์
ลอนเทนนิสสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมป์
สมำคม/สมำพันธ์กีฬำ
สมำคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย
สมำคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
สมำคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
สมำคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
สมำคมเปตองแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมป์
สมำคมเรือพำยแห่งประเทศไทย
สมำคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย
สมำคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย
สมำคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ใสพระบรมรำชูปถัมป์
สมำคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
สมำคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
สมำคมไตรกีฬำแห่งประเทศไทย
สมำคมกรีฑำแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมป์
สมำคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
สมำคมกอล์ฟอำชีพแห่งประเทศไทย
สมำคมกำบัดดีแห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำเจ๊ตสกีแห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำเนตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำเพำะกำยและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำแข่งรถจักรยำนยนต์แห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำไทยแห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำขี่ม้ำแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมป์
สมำคมกีฬำคนพิกำรแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมป์
สมำคมกีฬำทำงอำกำศและกำรบินแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมป์
สมำคมกีฬำบิลเลียดแห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำปีนหน้ำผำแห่งประเทศไทย































สมำคมกีฬำผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำฟิกเกอร์และสปิีดสเก็ตติงแห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำมวยอำชีพแห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำยิงธนูแห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำยิงปืนแห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำยิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมป์
สมำคมกีฬำยิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำลีลำศแห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำหมำกล้อมแห่งประเทศไทย
สมำคมกีฬำฮอกกีนำแข็งแห่งประเทศไทย
สมำคมขีม่ ้ำแห่งประเทศไทย
สมำคมขีม่ ้ำโปโลแห่งประเทศไทย
สมำคมคริกเกตแห่งประเทศไทย
สมำคมคำรำเต้แห่งประเทศไทย
สมำคมคูรำชแห่งประเทศไทย
สมำคมจักรยำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมป์
สมำคมซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย
สมำคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
สมำคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
สมำคมบริดจ์แห่งประเทศไทย
สมำคมบำสเกตบอลแห่งประเทศไทย
สมำคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
สมำคมฟันดำบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมป์
สมำคมฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย
สมำคมมวยไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สมำคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมป์
สมำคมมวยปลำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
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สมำคมมวยสำกลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สมำคมยกนำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
สมำคมยิมนำสติกแห่งประเทศไทย
สมำคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สมำคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย
สมำคมรักบีฟุตบอลแห่งประเทศไทย
สมำคมรักบีฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สมำคมลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย

93199












กำรดำเนินกำรท่ำนำสำหรับตกปลำ
กิจกรรมกำรกระโดดร่ม ร่มร่อนและปีกร่อน
กิจกรรมกำรดำนำ
กิจกรรมกีฬำตกปลำและกีฬำล่ำสัตว์เชิงอนุรักษ์
กิจกรรมของไกด์/ผู้นำทำงในกำรล่ำสัตว์ กำรตกปลำ
และกำรปีนเขำ
กิจกรรมของคอกม้ำและคอกม้ำแข่ง คอกสุนัขและคอก
สุนัขแข่ง
กิจกรรมของนักเทนนิสอำชีพ
กิจกรรมของนักกอล์ฟอิสระ
กิจกรรมของนักกีฬำและนักกรีฑำอิสระ

ดรีมเวิลด์
ธีมปำร์ค




93291













สมำคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
สมำคมว่ำยนำแห่งประเทศไทย
สมำคมวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทย
สมำคมวูซูแห่งประเทศไทย
สมำคมวูด้ บอลแห่งประเทศไทย
สมำคมสควอชแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สมำคมหมำกรุกสำกลแห่งประเทศไทย
สมำคมฮอกกีแห่งประเทศไทย
องค์กรด้ำนกีฬำ

กิจกรรมอื่นๆ ด้านการกีฬา ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

93210














กิจกรรมของนักกีฬำสมัครเล่นอิสระ
กิจกรรมของนักกีฬำอำชีพอิสระ
กิจกรรมของนักมวยปลำอำชีพ
กิจกรรมของบ่อตกปลำ
กิจกรรมของผูต้ ัดสินกีฬำ/ผู้จับเวลำ
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับกำรฝึกสัตว์เพื่อกำรกีฬำและควำม
บันเทิง
ตัวแทนจัดหำนักกีฬำ
บริกำรให้คำแนะนำในกำรตกปลำ
อูร่ ถแข่ง

กิจกรรมสวนสนุกและธีมปาร์ค
สวนนำที่ทำเป็นสวนสนุก
สวนสนุก



กิจกรรมสวนสาะรณะและชายหาด

บริกำรให้เช่ำสิ่งอำนวยควำมสะดวก เช่น เก้ำอี ห้องอำบนำ
ตู้เก็บของ ฯลฯ ที่ดำเนินงำนโดยสวนสำธำรณะ/ชำยหำด
ผู้ดำเนินกิจกำรด้ำนอุปกรณ์กิจกรรมเพื่อกำรสันทนำกำร
สวนเบญจสิริ






สวนลุมพินี
สวนสมเด็จย่ำจตุจักร
สวนสำธำรณะแห่งชำติ
สวนหลวง ร.9

สวนสยำม

429
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แสดงในงำนเทศกำลเพื่อกำรท่องเที่ยว
บริกำรจัดแสดงโชว์ตำมเทศกำลงำนรื่นเริง
บริกำรจัดกำรแสดงแสง สี เสียง
บริกำรจัดกำรแสดงดอกไม้เพลิง
บริกำรจัดกำรแสดงที่มีสตั ว์เกี่ยวข้อง
บริกำรจัดกำรแสดงม้ำ
บริกำรจัดกำรแสดงละครสัตว์
บริกำรจัดกำรแสดงสเก็ตนำแข็ง (ยกเว้น แสดงในโรงละคร)

93293






















ปลำโลมำโชว์
ผู้จัดงำนเกษตรแฟร์ ไม่รวมสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ผู้จัดงำนแสดงทำงอำกำศ พร้อมสิง่ อำนวยควำมสะดวก
ผู้จัดงำนแสดงม้ำ
ผู้จัดตลำดนัดกำรเกษตร ไม่รวมสิง่ อำนวยควำมสะดวก
มอเตอร์ไซค์ไต่ถัง
องค์กรจัดงำนแสดงสินค้ำกำรเกษตร

กิจกรรมการด้าเนินงานร้านเกมและตู้เกมหยอดเหรียญ

เกมเซ็นเตอร์
เกมอิเล็กทรอนิกส์อำเขต
ตู้เกมหยอดเหรียญ
ผู้ดำเนินกำรห้องที่มีอุปกรณ์เพื่อกำรสันทนำกำรแบบ
หยอดเหรียญ

93299


กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ







ผู้ดำเนินกิจกำรด้ำนกำรเล่นพินบอล
ผู้ดำเนินกิจกำรอุปกรณ์กำรเล่นวีดโิ อเกม
ร้ำนเกมคอมพิวเตอร์ทังออนไลน์และไม่ออนไลน์
ร้ำนเล่นวีดิโอเกม
วีดิโอเกมอำเขต

กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เร่ให้เล่นเกมตักปลำเงินปลำทอง
ให้บริกำรผจญภัยกลำงแจ้ง (เช่น กำรเดินทำงนำโดยแพเปล่ำ)
ซึ่งไม่รวมสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ให้บริกำรรำงแข่งรถขนำดเล็ก
ไนต์คลับ ที่ไม่มบี ริกำรแอลกอฮอล์
กิจกรรมนันทนำกำรในกำรเดินทำงนำโดยแพ
ดิสโก้เทค ที่ไม่มีบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม
ทำงวิ่งรถโกคำร์ท (กำรขับขี่ที่เป็นกิจกรรมนันทนำกำร)
ท่ำจอดเรือยอร์ชที่มีอู่เรือให้กับลูกค้ำที่มำจอดเรือ
ท่ำจอดเรือสำรำญที่มีสโมสรสำหรับบริกำรลูกค้ำที่มำจอดเรือ












ที่จอดและซ่อมเรือสำรำญ
บริกำรให้เช่ำเครื่องเล่นตำมงำนวัด
บริกำรของเล่นเบำะลม
บริกำรบ้ำนลม
บริกำรปำลูกโป่งในงำนวัด
บริกำรล่องแพในแม่นำเพื่อกำรนันทนำกำร
ผู้ดำเนินกิจกำรตูเ้ พลง ไม่รวมสิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่นๆ
สโมสรเรือยอร์ช (ที่มีที่จอดเรือ สำหรับซ่อมและบริกำร)
สถำนที่เต้นรำหรือห้องเต้นรำที่ไม่มีบริกำรเครื่องดืม่
ห้องลีลำศเต้นรำ (Ballroom)

หมวดใหญ่ S

กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

433

หมวดย่อย 94
94110













ส่งเสริมกำรพัฒนำพืนที่ทำงเศรษฐกิจ
ที่ไม่ได้ดำเนินงำนโดยรัฐบำล
สภำกำรเหมืองแร่
สภำหอกำรค้ำไทย
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
สมำคมโรงพยำบำล
สมำคมกำรก่อสร้ำง
สมำคมกำรค้ำ
สมำคมกำรทำเหมือง
สมำคมกำรบริกำรด้ำนสำธำรณะ
สมำคมกำรประกันภัย
สมำคมคลังสินค้ำ
สมำคมจัดจำหน่ำยอุปกรณ์

กิจกรรมองค์การทางธุรกิจและองค์การนายจ้าง
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เนติบัณฑิตยสภำ
ชมรมธนำคำร
สโมสรนักเขียน
สภำทนำยควำม
สมำคมเภสัชกร
สมำคมแพทย์
สมำคมกฎหมำย
สมำคมช่ำงภำพ
สมำคมช่ำงภำพสื่อมวลชน
แห่งประเทศไทย
สมำคมทนำยควำม
สมำคมทันตกรรม
สมำคมนักแสดง
สมำคมนักโภชนำกำร
สมำคมนักข่ำวช่ำงภำพกีฬำ
แห่งประเทศไทย

กิจกรรมองค์การสมาชิก

















สมำคมชำวไร่-ชำวนำ
สมำคมชำวประมง
สมำคมตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์
สมำคมทำงธุรกิจ
สมำคมที่ปรึกษำ
สมำคมนำยธนำคำร
สมำคมนำยหน้ำซือขำย
สมำคมผู้เพำะปลูก
สมำคมผู้เลียงปศุสัตว์
สมำคมผู้เลียงสัตว์
สมำคมผู้ขนส่งสินค้ำทำงเรือ
สมำคมผู้ค้ำปลีก
สมำคมผู้ค้ำส่ง














สมำคมผู้จดั กำรศพ
สมำคมผู้ดำเนินธุรกิจรถบรรทุก
สมำคมผู้ประกอบกำรธุรกิจ
คอนโดมิเนียม
สมำคมผูผ้ ลิต
สมำคมผูผ้ ลิตไฟฟ้ำ
สมำคมภัตตำคำร
สมำคมอุตสำหกรรม
สมำคมอุตสำหกรรมกำรให้บริกำร
สหพันธ์เพื่อกำรเกษตร
หอกำรค้ำไทย
หอกำรค้ำจังหวัด
องค์กรต่อรองรำคำค่ำจ้ำง

กิจกรรมองค์การทางวิชาชีพ
สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมำคมนักจิตวิทยำ
สมำคมนักบัญชี
สมำคมนักประวัติศำสตร์
สมำคมนักพูด
สมำคมนักร้อง
สมำคมนักศึกษำศำสตร์
สมำคมนักหนังสือพิมพ์
สมำคมนักหนังสือพิมพ์ภูมภิ ำค
แห่งประเทศไทย
สมำคมผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพ
สมำคมผู้ทำงำนด้ำนสังคม
สมำคมผูผ้ ลิตภำพยนตร์
สมำคมผูส้ ื่อข่ำว
สมำคมผูส้ ื่อข่ำวเศรษฐกิจ














สมำคมผู้สื่อข่ำวกีฬำแห่งประเทศไทย
สมำคมผูส้ ื่อข่ำวบันเทิง
แห่งประเทศไทย
สมำคมพยำบำล
สมำคมวิชำชีพ
สมำคมวิศวกร
สมำคมสถำปนิก
สมำคมสมำชิกภำพนักวิทยำศำสตร์
สมำคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สมำคมอำจำรย์
สมำคมอำยุรแพทย์
สมำคมอำสำสมัครดูแลมำตรฐำน
ด้ำนสุขภำพ
สำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
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94200



สหพันธ์แรงงำน
สหภำพแรงงำน




สหภำพแรงงำนอุตสำหกรรม
สหภำพกำรไฟฟ้ำ

94910






โบสถ์ (Baptist)
คณะผู้แทนองค์กรศำสนำ
มัสยิด
วัด
สถำนที่ทำงศำสนำสำหรับกำร
สักกำระบูชำ











คณะกรรมกำรดำเนินงำนทำงกำรเมือง
(PACs)
จัดหำเงินกองทุนทำงกำรเมือง
ที่ทำกำรพรรคกำรเมือง
พรรคเพื่อไทย







สถำบันเกี่ยวกับนิกำยคริสเตียน
สำนักชี
สำนักสงฆ์
สุเหร่ำ
หมอสอนศำสนำที่ดำเนินงำนตำม
สัญญำจ้ำง



พรรคกำรเมือง
พรรคชำติไทยพัฒนำ
พรรคประชำกรไทย
พรรคประชำธิปัตย์
องค์กรกำรเมืองท้องถิ่น

สมำคมชนกลุ่มน้อย
สมำคมสนับสนุนเพื่อควำมถูกต้องด้ำนมนุษยชน





สโมสรนักเรียน
สโมสรนักศึกษำ
สโมสรนิสิต
สมำคมเยำวชน





94993



กลุ่มสนับสนุนเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
สมำคมพิทักษ์รักษำทรัพยำกรธรรมชำติ



องค์กรเกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู
องค์กรเลื่อมใสในศำสนำ
องค์กรทำงศำสนำ









องค์กรกำรเลือกตังเกี่ยวกับ
พรรคกำรเมือง
องค์กรควบคุมพรรคกำรเมือง
องค์กรสนับสนุนทำงกำรเมือง
องค์กรหรือสมำคมทำงกำรเมือง

กิจกรรมองค์การสิทธิมนุษยชน

94992


สหภำพพนักงำนดับเพลิง

กิจกรรมองค์การทางการเมือง

94991




กิจกรรมองค์การทางศาสนา

94920


กิจกรรมสหภาพแรงงาน




องค์กรสิทธิมนุษยชน
องค์กำรคุ้มครองกลุม่ ชนพิเศษ

กิจกรรมสมาคมเยาวชน

สมำคมโรงเรียนอำชีวศึกษำเอกชน
แห่งประเทศไทย
สมำคมลูกเสือ
สำนักงำนยุวกำชำด





องค์กรเนตรนำรี
องค์กรภรำดรภำพ
องค์กรยุวชนเมือง

กิจกรรมองค์การด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา



องค์กรสนับสนุนป้องกันสัตว์ป่ำ
องค์กรสิ่งแวดล้อม
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สโมสรดนตรีและศิลปะ
สโมสรประวัติศำสตร์
สมำคมกวีนิพนธ์
สมำคมสมำพันธ์ภำพยนตร์แห่งชำติ

94999
























กิจกรรมสมาคมด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ




สมำคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์
สมำคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภำคแห่งประเทศไทย
สมำพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมองค์การสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

โครงกำรตำมพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี
กลุ่มเสรีภำพพลเรือน
กลุ่มผูส้ นับสนุนกิจกรรมในชุมชน
กลุ่มสนับสนุนเพื่อป้องกันกำรทำทำรุณกรรม
กลุ่มสนับสนุนเพื่อสันติภำพ
กลุ่มสนับสนุนนักอนุรักษ์นิยม
กองทุนนักอนุรักษ์นิยม
ชมรมคนรักคอมพิวเตอร์
ชมรมคนรักรถยนต์
ชมรมจักรยำน
ชมรมนักบิน
ชมรมล้อเลื่อน
มูลนิธิโครงกำรหลวง
มูลนิธิชัยพัฒนำ
มูลนิธิรักษ์ไทย
มูลนิธิรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
มูลนิธสิ งเครำะห์ครอบครัวทหำรผ่ำนศึก
มูลนิธิอำนันทมหิดล
สโมสรโรตำรี
สโมสรทำงสังคม
สโมสรนักเดินทำงด้วยยำนยนต์
สภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย
สมำคมเจ้ำของกรรมสิทธิ์

























สมำคมแม่บ้ำนองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก
สมำคมและตัวแทนประชำสัมพันธ์ด้ำนควำมปลอดภัย
ในที่สำธำรณะ
สมำคมกำรป้องกันอุบัติเหตุ
สมำคมครู-ผู้ปกครอง
สมำคมฌำปนกิจ
สมำคมด้ำนมนุษยธรรม
สมำคมทหำรผ่ำนศึก
สมำคมทหำรผ่ำนศึกเกำหลี
สมำคมปฏิสังขรณ์มรดกสิ่งก่อสร้ำง
สมำคมผู้เกษียณอำยุ
สมำคมสงเครำะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สมำคมสตรีอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย
สมำคมสหำยสงครำม
องค์กรแลกเปลี่ยนทำงสังคม
องค์กรควบคุมอำวุธปืน
องค์กรชุมชน
องค์กรป้องกันกำรทำรุณสัตว์
องค์กรพัฒนำผู้พิกำร
องค์กรสนับสนุนเพื่อป้องกันกำรเมำแล้วขับรถ
องค์กรสนับสนุนเพื่อป้องกันกำรใช้ยำในทำงที่ผิด
องค์กรสนับสนุนด้ำนบริกำรทำงสังคม
องค์กรสนับสนุนด้ำนอำวุธปืน
องค์กรอำสำสมัครทำงสังคม

436

หมวดย่อย 95

การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
95110













บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องฉำยภำพคอมพิวเตอร์
(computer projectors)
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องบริกำรถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM)
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องพิมพ์
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องสแกนเนอร์
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องอ่ำนแถบรหัสแท่ง
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องอ่ำนสมำร์ทกำร์ด
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องอ่ำนหรือบันทึก
ข้อมูลบนจำนแม่เหล็ก
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องอ่ำนหรือบันทึก
ข้อมูลบนจำนแสง
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเทอร์มินอลสำหรับเครื่อง
ชำระเงิน ณ จุดขำย (POS)
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำแฟลชไดรฟว์
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำโมเด็มคอมพิวเตอร์

95120









การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง












บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป/โน๊ตบุ๊ค
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยที่
ทำงำนเฉพำะอย่ำง
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำจอคอมพิวเตอร์
แป้นพิมพ์ เมำส์
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำซีด/ี ดีวีดีที่รองรับกำรเขียน
และลบข้อมูลได้หลำยๆ ครัง
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำซีดรี อม/ดีวดี ีรอม
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำพีดเี อ
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำหมวกฉำยภำพเสมือนจริง
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

การซ่อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องโทรสำร
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องอุปกรณ์โทรคมนำคม
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องอุปกรณ์สื่อสำร
ข้อมูล (เช่น บริดจ์ เรำเตอร์ และเกตเวย์)
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำโทรศัพท์บ้ำน/โทรศัพท์ไร้สำย
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำโทรศัพท์มือถือ
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำโมเด็มชนิดใช้ในเครื่องเล่น
MP3 (iTouch)
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำโมเด็มชนิดใช้ใน
โทรศัพท์มือถือ (GPRS และ UMTS)
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำโมเด็มที่เป็นเครื่องอุปกรณ์
นำสัญญำณ









บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำกล้องโทรทัศน์และกล้อง
วีดิโอที่ใช้ในเชิงพำนิชย์
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำจำนดำวเทียม
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำระบบเสียงตำมสำย
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำวิทยุสื่อสำรแบบสองทำง
(วิทยุที่ทังรับและส่งข่ำวสำรได้)
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำสำยอำกำศที่ใช้ติดต่อสื่อสำร
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำอุปกรณ์ตดิ ต่อสื่อสำรทัง
ภำยในครัวเรือนและเพื่อกำรพำณิชย์
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำอุปกรณ์วิทยุอำกำศยำน

437

95210








ซ่อมเกมเพลย์สเตย์ชั่น
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องเล่น MP3
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องเล่น MP4
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องเล่นซีดี
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องเล่นดีวดี ี
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องเล่นหรือเครื่อง
บันทึกเทปวีดิโอ
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องเสียง สเตอริโอ
ไฮ-ไฟ และเครื่องบันทึกเทป

95220









การซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน

















บริกำร/รับซ่อมเครื่องเป่ำใบไม้
บริกำร/รับซ่อมเครื่องแต่งขอบ
บริกำร/รับซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือน
บริกำร/รับซ่อมเครื่องซักผ้ำ
บริกำร/รับซ่อมเครื่องตัดหญ้ำที่ใช้ในครัวเรือน
บริกำร/รับซ่อมเครื่องปรับอำกำศในครัวเรือน
บริกำร/รับซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ในครัวเรือน
บริกำร/รับซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ก๊ำซ









บริกำร/รับซ่อมเครื่องมือไฟฟ้ำ
บริกำร/รับซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ำยลำเรือ
บริกำร/รับซ่อมเครื่องอบผ้ำแห้ง
บริกำร/รับซ่อมเครื่องอุปกรณ์สำหรับบ้ำนและสวน
บริกำร/รับซ่อมเตำอบที่ใช้ในครัวเรือน
บริกำร/รับซ่อมแอร์ที่ใช้ในครัวเรือน
บริกำร/รับซ่อมตู้เย็นที่ใช้ในครัวเรือน

การซ่อมรองเท้าและเครื่องหนัง

บริกำร/รับเปลี่ยนส้นรองเท้ำ
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องเทียมลำกม้ำ
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องหนัง
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องอำนม้ำ
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำกระเป๋ำเดินทำง

95240




บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ใน
ครัวเรือน
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำโทรทัศน์
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำกล้องถ่ำยรูป
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำกล้องวิดีโอชนิดใช้ใน
ครัวเรือน
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำวิทยุ
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำวิทยุติดรถยนต์
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำอุปกรณ์สเตอริโอ

การซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์ส้าหรับบ้านและสวน

95230









บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำกระเป๋ำถือ
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำกระเป๋ำหนัง
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำรองเท้ำ รองเท้ำบูท
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำสินค้ำเครื่องหนัง

การซ่อมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน

บริกำร/รับซ่อมเก้ำอีสำนักงำนหรือนำมำหุ้มเบำะนวมใหม่
บริกำร/รับซ่อมเครื่องเรือน
บริกำร/รับซ่อมเฟอร์นิเจอร์เก่ำ
บริกำร/รับซ่อมเฟอร์นิเจอร์สำนักงำน
บริกำร/รับซ่อมและปรับปรุงเครื่องรองหรือที่นอน







บริกำร/รับประกอบเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปชนิดเคลื่อนย้ำยได้
บริกำร/รับปรับปรุงตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เก่ำ
บริกำร/รับรือและตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ใหม่
บริกำร/รับหุ้มเบำะเก้ำอี
บริกำร/รับหุ้มเบำะเฟอร์นิเจอร์

438

95291



บริกำร/รับซ่อมโครงและกรอบนำฬิกำที่ทำจำกวัสดุทุกชนิด
บริกำร/รับซ่อมนำฬิกำข้อมือ นำฬิกำแขวนหรือตัง และ
อะไหล่ของนำฬิกำ

95292





บริกำร/รับแก้ทรงกำงเกง
บริกำร/รับซ่อม ดัดแปลง แก้ไขเสือผ้ำ เครื่องแต่งกำย และ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ (ที่ไม่ได้ดำเนินกำรอยู่ในกิจกำรซักรีด)

บริกำร/รับซ่อมและดัดแปลงรถจักรยำน
บริกำร/รับซ่อมรถสำหรับคนพิกำร



บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องดนตรีไทยและสำกล
(ยกเว้น ออร์แกนและเครื่องดนตรีโบรำณอื่นๆ)
บริกำร/รับปรับและตังเสียงเปียโน

95295










บริกำร/รับซ่อมระบบกลไกและระบบควำมเที่ยงตรงนำฬิกำ

บริกำร/รับขึนสำยไม้เทนนิส
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำไม้แบดมินตัน
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำไม้กอล์ฟ
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำกระดำนเล่นวินด์เซิร์ฟและ
กระดำนโต้คลื่น
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำกระดำนเล่นอุปกรณ์เล่นสกี

บริกำร/รับปะชุนเสือและกำงเกง
บริกำร/รับปะชุนเสือผ้ำ
บริกำรซ่อมแซมเสือผ้ำ

การซ่อมรถจักรยาน


95294




การซ่อมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

95293


การซ่อมนาฬิกา

บริกำร/รับปะยำงรถจักรยำน

การซ่อมเครื่องดนตรี


บริกำร/รับปรับและตังครื่องดนตรี (ยกเว้น ออร์แกนและ
เครื่องดนตรีโบรำณอื่นๆ)

การซ่อมเครื่องกีฬา






บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำอุปกรณ์เล่นสเก็ตนำแข็ง
และสเก็ตลูกล้อ
บริกำร/รับซ่อมและบำรุงรักษำอุปกรณ์สำหรับกีฬำ
กลำงแจ้ง
บริกำร/รับซ่อมพินโบว์ลิ่ง
บริกำร/รับซ่อมอุปกรณ์สำหรับเล่นกอล์ฟ
บริกำร/รับลับคมรองเท้ำสเก็ต

439

95299












การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

บริกำร/รับซ่อม ดัดแปลง แก้ไขเครื่องเพชรพลอยและ
รูปพรรณ
บริกำร/รับซ่อมเครื่องโกนหนวดไฟฟ้ำ
บริกำร/รับซ่อมเครื่องช่วยฟัง
บริกำร/รับซ่อมเครื่องประดับตกแต่งที่ทำจำกของมีค่ำ
บริกำร/รับซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรดูแลสุขภำพ
ส่วนบุคคล
บริกำร/รับซ่อมเต็นท์
บริกำร/รับซ่อมและเติมก๊ำซไฟแช็ก
บริกำร/รับซ่อมและทำควำมสะอำดเครื่องเงิน
บริกำร/รับซ่อมกระจกเงำ
บริกำร/รับซ่อมของเล่น
บริกำร/รับซ่อมจักรเย็บผ้ำชนิดใช้ในครัวเรือน














บริกำร/รับซ่อมตะเกียงหรือโคมไฟ
บริกำร/รับซ่อมตุ๊กตำ
บริกำร/รับซ่อมปำกกำหมึกซึม
บริกำร/รับซ่อมผ้ำใบบังแดด
บริกำร/รับซ่อมพรม ไม่รวมกำรทำควำมสะอำด
บริกำร/รับซ่อมร่ม
บริกำร/รับซ่อมหนังสือ
บริกำร/รับทำและปัม๊ กุญแจ
บริกำร/รับฝนมีดและกรรไกร
บริกำร/รับลับคมกรรไกร
บริกำร/รับลับคมมีด เลื่อย และเครื่องตัด
บริกำรซ่อมแว่นตำ

440

หมวดย่อย 96
96101








กิจกรรมสปาและการนวด

บริกำรซำวน่ำและอบไอนำ
บริกำรนวดแผนโบรำณ เพื่อควำมผ่อนคลำย
บริกำรนวดแผนไทย เพื่อควำมผ่อนคลำย
บริกำรนวดจับเส้น เพื่อควำมผ่อนคลำย





96102


กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ

กิจกรรมบริการลดน้้าหนัก

คลินิกควบคุมนำหนัก ที่ไม่ได้ดำเนินงำนโดยแพทย์
บริกำรลดนำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน และกระชับสัดส่วน
ที่ไม่ได้ดำเนินงำนโดยแพทย์
ศูนย์ลดควำมอ้วน ที่ไม่ได้ดำเนินงำนโดยแพทย์

96103



บริกำรแต่งผม
บริกำรโกน/แต่งหนวดและเครำ




96104










กิจกรรมการแต่งผม








ร้ำนเสริมสวยที่เน้นทำงด้ำนกำรแต่งผม
ร้ำนตัดผม

กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า








ศูนย์ลดนำหนัก ที่ไม่ได้ดำเนินงำนโดยแพทย์
สถำนลดนำหนัก ที่ไม่ได้ดำเนินงำนโดยแพทย์
สถำบันนวดลดควำมอ้วนและปั้นรูปร่ำงด้วยมือ

บริกำรสระ ตัด เซต ย้อมสี แต่งสี
ดัด ยืดผม
บริกำรออกแบบทรงผม

บริกำรแต่งเล็บมือและเล็บเท้ำ
บริกำรแต่งหน้ำ
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนควำมงำม
บริกำรกำจัดไฝ-ขีแมลงวัน
บริกำรดูแลควำมงำม

96109

บริกำรนวดผ่อนคลำย
บริกำรอบโอโซน
สปำเพื่อควำมผ่อนคลำย (ยกเว้น ที่เป็นส่วนหนึ่งในกำร
ให้บริกำรของโรงแรม รีสอร์ท)

บริกำรดูแลผิวพรรณ รักษำสิว ฝ้ำ กระ จุดด่ำงดำ ที่ไม่ได้
ดำเนินงำนโดยแพทย์
บริกำรทำเล็บ
บริกำรปรึกษำปัญหำสิวฝ้ำ
บริกำรสักคิว
ร้ำนเสริมสวยที่เน้นด้ำนกำรดูแลควำมงำม แต่งเล็บมือเล็บเท้ำ

กิจกรรมบริการอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)

กิจกรรมบริกำรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพร่ำงกำย
บริกำรกำจัดขนบนร่ำงกำย
บริกำรดูแลร่ำงกำย
บริกำรบำบัดด้วยรังสีอัลตร้ำไวโอเล็ตและรังสีอินฟรำเรด




บริกำรปรึกษำปัญหำเส้นผม
บริกำรปลูกผม รักษำผมร่วง ทอผม ที่ไม่ได้ดำเนินงำน
โดยแพทย์

441

96201






บริกำร/รับจัดหำผ้ำ เครื่องแบบ เครื่องแต่งกำย ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกำรซักรีด
บริกำร/รับซ่อม ดัดแปลง แก้ไขเสือผ้ำหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ที่ดำเนินกำรอยู่ในกิจกำรซักรีด
บริกำร/รับซักแห้งเสือผ้ำเครื่องแต่งกำย
บริกำร/รับซักแห้งสิ่งทอและขนสัตว์
บริกำร/รับซักรีดและทำควำมสะอำดผ้ำม่ำน เครื่องนอน
พรมและเครื่องปูลำด

96202


การบริการซักรีดและซักแห้ง (ยกเว้นโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ)


















การบริการฟอกและย้อมสี

บริกำร/รับฟอกและย้อมสีเครื่องแต่งกำยและของอื่นๆ ที่ทำจำกสิ่งทอ

การท้าศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ให้เช่ำที่ฝังศพ
ให้เช่ำสถำนที่จัดพิธีศพ
ขำยที่ฝังศพ
บริกำรแต่งหน้ำศพ
บริกำรให้เช่ำสถำนที่พร้อมอุปกรณ์ในกำรประกอบพิธีฌำปนกิจ
บริกำรให้คำแนะนำเกี่ยวกับงำนศพ
บริกำรขนส่งศพ
บริกำรของผู้จดั กำรศพ
บริกำรของสัปเหร่อ

96302




บริกำร/รับซักผ้ำหรือทำควำมสะอำดสิ่งทอด้วยเครื่องซักผ้ำแบบหยอดเหรียญ

96301




บริกำร/รับทำควำมสะอำดเบำะ
บริกำร/รับอัดกลีบเครื่องแต่งกำยและของอื่นๆ
ที่ทำจำกสิ่งทอ
บริกำรรับและกำรส่งเสือผ้ำเพื่อกำรซักรีด
ร้ำนซักแห้ง
ร้ำนซักรีดเสือผ้ำ
ร้ำนซักอบรีด

การบริการซักรีดและซักแห้ง โดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ

96203




บริกำรจัดที่พักพร้อมอำหำรสำหรับสัตว์เลียง
บริกำรตัดแต่งขนสัตว์เลียง
บริกำรที่พัก/คอกสำหรับสัตว์เลียง
บริกำรฝึกสัตว์เลียง










บริกำรจัดกำรและบำรุงรักษำสถำนที่ฝังศพ/ดูแลสุสำน
บริกำรจัดกำรหลุมฝังศพ
บริกำรจัดพิธีเผำและเก็บเถ้ำกระดูกสัตว์เลียง
บริกำรจัดพิธีศพและพิธีฌำปนกิจ
บริกำรฉีดยำศพ
บริกำรฝังและเผำศพคนหรือสัตว์
บริกำรสถำนที่เก็บศพเพื่อรอกำรฝัง/เผำ
สุสำน

กิจกรรมการดูแลสัตว์เลี้ยง




บริกำรฝึกสุนัข (ที่ไม่ใช่เพื่อกำรอำรักขำ)
บริกำรอำบนำ/ตัดแต่งขนสุนัข
รับตัดขนสุนัข
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96303







กิจกรรมบริการด้วยเครื่องหยอดเหรียญ

บริกำรเก้ำอีนวดไฟฟ้ำแบบหยอดเหรียญ
บริกำรเครื่องคำรำโอเกะแบบหยอดเหรียญ
บริกำรเครื่องชั่งนำหนักแบบหยอดเหรียญ
บริกำรเครื่องตรวจวัดควำมดันโลหิตแบบหยอดเหรียญ
บริกำรเติมเงินมือถือผ่ำนตู้หยอดเหรียญ
บริกำรให้เช่ำล็อกเกอร์แบบหยอดเหรียญ

96304




บริกำรเกีย่ วกับโหรำศำสตร์และ
ไสยศำสตร์
บริกำรเข้ำทรง
บริกำรของหมอทำขวัญนำค

96305



บริกำรเป็นเพื่อนเข้ำสังคม
บริกำรของชำยบริกำร

96309



















บริกำรตูเ้ ก็บของแบบหยอดเหรียญ
บริกำรตูเ้ ติมเงินมือถือหยอดเหรียญ
บริกำรตู้ถ่ำยภำพแบบหยอดเหรียญ
บริกำรถ่ำยภำพด้วยเครื่องถ่ำยแบบหยอดเหรียญ
บริกำรส่วนบุคคลด้วยเครื่องหยอดเหรียญ
ผู้ดำเนินกิจกำรเครื่องถ่ำยภำพแบบหยอดเหรียญ

กิจกรรมโหราศาสตร์และไสยศาสตร์





บริกำรของหมอผี
บริกำรดูดวงชะตำ/กำหนดฤกษ์ยำม
บริกำรดูลำยมือ
บริกำรดูฮวงจุ้ย




บริกำรทำนำยโชคชะตำ
บริกำรทำพิธีบวงสรวง

กิจกรรมบริการอาบ อบ นวด และบริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน


บริกำรของหญิงบริกำร



บริกำรอำบ อบ นวด

กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เวดดิงสตูดิโอ (wedding studio) ที่ให้บริกำรวำงแผนจัด
งำนแต่งงำนร่วมกับบริกำรอื่นๆ เช่น ถ่ำยภำพ แต่งหน้ำ
ถ่ำยวีดิโอ ฯลฯ
บริกำรเจำะหู
บริกำรแห่นำค
บริกำรขนของ
บริกำรขัดรองเท้ำ (ยกเว้นด้วยเครือ่ งหยอดเหรียญ)
บริกำรตัดกุญแจ/สะเดำะกุญแจ
บริกำรถือของ
บริกำรนัดหมำย
บริกำรนำรถไปจอด (valet parking)
บริกำรลำดับหรือสืบวงศ์ตระกูลหรือเครือญำติ














บริกำรวำงแผนกำรแต่งงำน
บริกำรวำงแผนจัดงำนเลียง
บริกำรสัก (tattoo) และเจำะตำมร่ำงกำย
บริกำรสักลำยตำมร่ำงกำย
บริกำรห้องนำ/ห้องสุขำสำธำรณะ
บริกำรห้องอำบนำสำธำรณะ
รับจัดงำนเซอร์ไพรส์ให้กับบุคคลทัว่ ไป
รับจัดงำนแต่งงำน
รับจ้ำงเข็นของในตลำด
รับจ้ำงเข็นผัก
รับจ้ำงทั่วไป
สำนักงำนจัดหำคู่

หมวดใหญ่ T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้าและ
บริการที่ท้าขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจ้าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
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หมวดย่อย 97 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
97000 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล







แม่บ้ำนในครัวเรือนส่วนบุคคล
กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือนส่วนบุคคล
คนเลียงเด็กที่อำศัยอยู่ด้วยกัน
คนขับรถในครัวเรือนส่วนบุคคล
คนงำนดูแลสวนในบ้ำน
คนรับใช้ในครัวเรือนส่วนบุคคล








บริกำรทำควำมสะอำดบ้ำนในครัวเรือนส่วนบุคคล
บริกำรทำงำนบ้ำนในครัวเรือนส่วนบุคคล
พี่เลียงเด็กในครัวเรือนส่วนบุคคล
รับเลียงเด็กในตอนกลำงวันที่บ้ำนนำยจ้ำง
รับจ้ำงเลียงเด็กให้ที่บ้ำนนำยจ้ำง
ลูกจ้ำงในครัวเรือนส่วนบุคคล

446

หมวดย่อย 98 กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ท้าขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจ้าแนกกิจกรรม
ได้อย่างชัดเจน
98100 กิจกรรมการผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจ้าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน


กิจกรรมกำรผลิตสินค้ำเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สำมำรถจำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน

98200 กิจกรรมการบริการเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจ้าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน


กิจกรรมกำรบริกำรเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สำมำรถจำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน

หมวดใหญ่ U

กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก

449

หมวดย่อย 99 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
99001 กิจกรรมของคณะผู้แทนทางการทูตและกงสุลจากประเทศต่างๆ




กิจกรรมของคณะผู้แทนทำงกำรทูตและกงสุลจำกประเทศต่ำงๆ
บริกำรเกีย่ วกับกำรทูตของรัฐบำลต่ำงประเทศ
บริกำรของเจ้ำหน้ำที่กงสุลของรัฐบำลต่ำงประเทศ





สถำนเอกอัครรำชทูตของรัฐบำลต่ำงประเทศ
สถำนกงสุลของรัฐบำลต่ำงประเทศ
สถำนทูตของรัฐบำลต่ำงประเทศ

99009 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิกอื่นๆ














กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ (UNICEF)
กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF)
กองทุนประชำกรแห่งสหประชำชำติ (UNFPA)
คณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิค
(ESCAP)
ธนำคำรโลก (World Bank)
บริกำรขององค์กำรระหว่ำงประเทศ
บริกำรขององค์กำรระหว่ำงประเทศ
ประชำคมยุโรป
ประชำคมยุโรป
สภำควำมช่วยเหลือร่วมกันทำงเศรษฐกิจ
สภำควำมช่วยเหลือร่วมกันทำงเศรษฐกิจ
สภำควำมร่วมมือด้ำนภำษีศุลกำกร
สหภำพสำกลไปรษณีย์ (UPU)
















สำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP)
องค์กำร International Rescue Committee (IRC)
องค์กำรเพื่อควำมเป็นหนึ่งเดียวกันของชำวอำฟริกำ
องค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) (Trade)
องค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (ICAO)
องค์กำรของประเทศผูผ้ ลิตและส่งออกนำมัน (OPEC)
องค์กำรของประเทศผูผ้ ลิตและส่งออกนำมัน (OPEC)
องค์กำรควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ
องค์กำรประเทศผู้ส่งออกนำมัน
องค์กำรสหประชำชำติ
องค์กำรสิ่งแวดล้อมโลก (UNEP)
องค์กำรอนำมัยโลก (WHO)
องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO)
องค์กำรอุตุนิยมวิทยำโลก (WMO)

