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คำนำ
หนัง สือ “การจัด ประเภทมาตรฐานอุต สาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (ฉบับ ปรับ ปรุง โดย
สานักงานสถิติแห่งชาติ)” นี้ ได้ปรับปรุงจากเอกสาร “การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552
(Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) ที่จัดทาร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
โดยจัดทาในระดับ 5 หลัก ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ทั้งในระดับ
ประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยจัดทาขึ้นบนพื้นฐานของมาตรฐานการจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ฉบับสากล 3 ฉบับ คือ
1. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities,
Revision 4 (ISIC Rev.4) จัดทาโดย United Nations Statistics Division (UNSD)
2. ASEAN Common Industrial Classification (ACIC) จั ด ท าโดยส านั ก งานเลขาธิ ก าร
ASEAN เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
3. East Asia Manufacturing Industrial Classification (EAMIC) Ver.1 จั ด ท าโดย EAMS
Secretariat ร่ ว มกั บ ส านั ก งานเลขาธิ ก าร ASEAN เพื่ อ ใช้ ในการบู ร ณาการข้ อ มู ล สถิ ติ
อุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก ASEAN +3 (ประเทศสมาชิก ASEAN รวมถึงประเทศจีน
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)
ทั้งนี้ ส านั กงานสถิติแห่ งชาติได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในโครงการสามะโนและสารวจต่างๆ ของสานักงานฯ เพื่อนาไปวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และครัวเรือน นอกจากนี้ยังสามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกในการวางแผนและกาหนด
ยุทธศาสตร์รองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศได้
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การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC)
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC) เป็นการจัดประเภทข้อมูลอุตสาหกรรม
ตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activities) เพื่อจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะ
การดาเนินกิจกรรมเหมือนกันหรือคล้ ายคลึงกันเข้าด้วยกัน และจัดกลุ่มหน่วยงาน (Unit) ตามประเภทกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่หน่วยงานดังกล่าวดาเนินการ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการนาเสนอข้อมูลสถิติ
ทั้งในสถิติประชากร สถิติการผลิต สถิติแรงงาน และสถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ รวมถึงการจัดทาระบบบัญชีประชาชาติ
(System of National Account: SNA) อีกทั้งเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกันระหว่างประเทศได้ทั้งในระดับสากล
และระดับภูมิภาคอาเซียน ในการจัดทา TSIC ฉบับนี้จึงจัดทาขึ้นบนพื้นฐานของมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 3 ฉบับคือ
 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4
(ISIC Rev.4)1/
2/
 ASEAN Common Industrial Classification (ACIC)
3/
 East Asia Manufacturing Industrial Classification (EAMIC) Ver.1
TSIC เป็นการจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของแนวคิด production-oriented หรือ
supply-based โดยจัดกลุ่มหน่วยงานที่ทาการผลิตสินค้า/บริการบนพื้นฐานของ “ความเหมือนกันของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ” โดยพิจารณาจากปัจจัยการผลิต กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต คุณลักษณะของผลผลิต และการนา
ผลผลิตไปใช้งาน โดยให้น้าหนักกับแต่ละปัจจัยไม่เท่ากัน
เกณฑ์ การแบ่ งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ออกเป็นระดับ ต่างๆ นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การใช้
ประโยชน์และความเหมาะสมของข้อมูล ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของโครงสร้างของการจัดประเภท เกณฑ์ที่ใช้
ในการจัดกลุ่มกิจกรรมในระดับ ย่อยที่สุด คือ “ความเหมือนกันของกระบวนการผลิตสินค้า/บริการ” เป็นสาคัญ
ในขณะทีก่ ารจัดกลุ่มในระดับใหญ่ขึ้นไปจะไม่ให้ความสาคัญกับประเด็นดังกล่าวมากนัก
“กระบวนการผลิต” เป็นเกณฑ์ที่ TSIC พยายามนามาใช้ในการจัดกลุ่มกิจกรรมในระดับย่อยที่สุด
ดังนั้นกิจกรรมที่มีกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการเหมือนกันและใช้เทคโนโลยีการผลิตที่คล้ายกันจะถูกจัดประเภท
ไว้ด้วยกัน แต่พบว่ายังมีหลายกลุ่มที่ต้องการรักษาความต่อเนื่องของข้อมูลเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับการจัด
ประเภทในฉบับเก่าได้ จึงทาให้ไม่สามารถใช้เกณฑ์ดังกล่าวได้ เช่น การผลิตอาหาร การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์
หรืออุตสาหกรรมการบริการ ลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวมีความหลากหลายมาก จึงไม่สามารถให้ น้าหนักกับ
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือเน้นเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตเพียงอย่างเดียว
1/

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4 (ISIC Rev.4) ฉบับเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี
ค.ศ. 2008 จัดทาโดย กองสถิติแห่งสหประชาชาติ United Nations Statistics Division (UNSD)
2/ ASEAN Common Industrial Classification (ACIC) จัดทาโดยสานักงานเลขาธิการอาเซียน เป็นมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมในระดับ 3 หลัก
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา National SIC และสามารถนาไปขยายต่อในระดับ 4 หลัก หรือ 5 หลักต่อไป มาตรฐานดังกล่าวจัดทาขึ้นภายใต้โครงการ ASEAN Task
Force on Harmonization of Statistical Classifications (TFSC) โดยได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN-EU Program for Regional Integration
Support (APRIS)
3/ East Asia Manufacturing Industrial Classification (EAMIC) Ver.1 จัดทาโดย EAMS Secretariat ร่วมกับสานักงานเลขาธิการ ASEAN ภายใต้
การสนับสนุนจาก Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ประเทศญี่ปุ่น เป็นมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (เฉพาะภาคการผลิต)
ในระดับ 4 หลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก ASEAN +3 (ประเทศสมาชิก ASEAN รวมถึง
ประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และเพื่อใช้ในการบูรณาการข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมในภูมิภาค
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TSIC ไม่ได้จัดประเภทตามลักษณะของการเป็นเจ้าของหน่วยที่ทาการผลิต หรือบริการ รูปแบบของ
การจัดตั้งตามกฎหมาย หรือวิธีการปฏิบัติงาน เนื่องจากเกณฑ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการในการดาเนิน
กิจกรรมแต่อย่างไร หน่วยที่ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คล้ายกันจึงจะถูกจัดประเภทไว้ด้วยกัน โดยไม่คานึงว่า
จะมีรูปแบบเป็นวิสาหกิจที่ไม่ได้อยู่ในรูปบริษั ท วิสาหกิจในรูปบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การควบคุม
ของต่างชาติ หรือมีห น่วยงานแม่ที่ประกอบด้วยสถานประกอบการมากกว่าหนึ่งสถานประกอบการก็ได้ ดังนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่าง TSIC กับหน่วยสถาบัน4/ ตามความหมายของ SNA จึงไม่เกี่ยวข้องกัน
ในทานองเดียวกัน หน่วยที่ดาเนินกิจกรรมการผลิตได้จัดประเภทตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หน่วย
ดังกล่าวดาเนินงาน โดยไม่คานึงว่าจะดาเนินงานโดยใช้เครื่องจักรหรือโดยมือ หรือดาเนินงานในโรงงานหรือในครัวเรือน
ก็ตาม ความแตกต่างระหว่างวิธีการผลิตแบบสมัยใหม่หรือแบบพื้นบ้านจึงไม่ใช่เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดประเภทตาม TSIC
แม้ว่าความแตกต่างดังกล่าวอาจมีนัยสาคัญทางสถิติก็ตาม
นอกจากนี้ TSIC ไม่ได้จาแนกตามความแตกต่างของการดาเนินงานว่าอยู่ในระบบหรือนอกระบบ
ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าต้องการจาแนกข้อมูลตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ประเภทขององค์กร
หรือวิธีการดาเนินงาน อาจทาการจัดจาแนกโดยแยกต่างหากจากการจัดประเภทตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ต้องการ การจาแนกความแตกต่างว่าเป็นกิจกรรมที่ดาเนินงานเพื่อธุรกิจหรือไม่ใช่เพื่อธุรกิจ โดยทั่วไปแล้ว
ไม่ใช่ประเด็นสาคัญสาหรับ TSIC แต่สาคัญสาหรับการใช้ข้อมูลในการจัดทา SNA ซึ่งการดาเนินงานที่ไม่ใช่เพื่อธุรกิจ
ส่ ว นใหญ่ แล้ ว จะด าเนิ น งานโดยหน่ วยงานภาครั ฐ หรือ องค์ กรที่ไม่ แสวงหากาไรที่ ให้ บ ริการครัว เรือน เช่น ด้าน
การศึกษา สุขภาพ งานสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC) ได้จัดจาแนกอุต สาหกรรมออกเป็น
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย และกิจกรรม โดยใช้แทนด้วยเลขรหัส 5 ตัว ดังนี้
หมวดใหญ่
หมวดย่อย
หมู่ใหญ่
หมู่ย่อย
กิจกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด
กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจากหมวดใหญ่
กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจากหมวดย่อย
กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจากหมู่ใหญ่
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ย่อยที่สุด

21 หมวดใหญ่
88 หมวดย่อย
243 หมู่ใหญ่
440 หมู่ย่อย
1,089 กิจกรรม

แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-U
แทนด้วยเลขรหัส 2 ตัวแรก
แทนด้วยเลขรหัส 3 ตัวแรก
แทนด้วยเลขรหัส 4 ตัวแรก
แทนด้วยเลขรหัส 5 ตัว

ตัวอย่างโครงสร้างรหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถแสดงรายละเอียดในระดับต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
หมวดใหญ่
หมวดย่อย
หมู่ใหญ่
หมู่ย่อย
กิจกรรม
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง
การปลูกพืชล้มลุก
การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดให้น้ามัน
การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่

รหัส
A
01
011
0111
01111

หน่วยสถาบัน (Institutional Units) หมายถึงหน่วยเศรษฐกิจที่ดาเนินงานในนามของตนเอง ทรัพย์สินของตนเอง ก่อให้เกิดหนี้สิน และดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกรรมกับหน่วยอื่นๆ อาจเป็นเจ้าของและทาการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและสินทรัพย์ ซึ่งในทางกฎหมายแล้วต้อง
รับผิดชอบในการดาเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้ นและอาจมีผลต่อสัญญาตามกฎหมาย ลักษณะที่สาคัญของหน่วยสถาบันคือ ต้องมีข้อมูลทาง
บัญชีของหน่วยดังกล่าวหรือสามารถเก็บรวบรวมได้ ซึ่งข้อมูลทางบัญชี รวมถึงบัญชีการเงินหรืองบดุลของสินทรัพย์และหนี้สิน หน่วยสถาบัน รวมถึง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในรูปของครัวเรือนหรือนิติบุคคลหรือหน่วยทางสังคม ที่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายหรือทางสังคม เป็นอิสระจากบุคคลหรือ
หน่วยอื่นๆ ที่อาจครอบครองหรือควบคุมหน่วยสถาบัน
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TSIC ฉบับนี้มีการแตกรายละเอียดของกิจกรรมมากกว่าฉบับ เก่า ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูลสถิติแต่วิธีการลงรหัสยังคงเหมือนเดิม ความต้องการใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นทาให้เกิดการแบ่งกลุ่ม
ในระดับหมวดใหญ่ (Sections) และหมวดย่อย (Divisions) มากขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมการบริการ
ระดับใหญ่สุดของโครงสร้างแสดงด้วยตัวอักษร เรีย กว่า “หมวดใหญ่ (Sections)” ระดับ 2 หลัก
เรียกว่า “หมวดย่อย (Divisions)” ระดับ 3 หลักเรียกว่า “หมู่ใหญ่ (Groups)” ระดับ 4 หลักเรียกว่า “หมู่ย่อย
(Classes)” และระดั บ 5 หลั ก เรี ย กว่ า “กิ จ กรรม (Activities)” ในขณะที่ บ างกิ จ กรรมของ TSIC ยั ง คงเดิ ม
บางกิจกรรมแตกออกเป็นกิจกรรมใหม่โดยยกระดับให้สูงขึ้น เช่น ในระดับหมวดใหญ่บางหมวดสามารถเปรียบเทียบ
กับ ฉบั บ เก่าได้ง่าย แต่ห มวดใหญ่ บางหมวดถูกจัดทาขึ้นใหม่ (เช่น หมวดใหญ่ J ข้อมูล ข่าวสารและการสื่อสาร)
ทาให้ยากต่อการเปรียบเทียบกับฉบับเก่าจึงต้องใช้ตารางเปรียบเทียบเป็นเครื่องมือช่วย
เลข “0” จะใช้เป็นเลขตัวสุดท้ายของรหัสในกรณีที่ไม่มีการแบ่งย่อยรายการออกเป็นหลายรหัส เช่น
รหัสของหมู่ใหญ่ “การผลิตเครื่องดื่ม ” คือ 110 เนื่องจากหมวดย่อย 11 “การผลิตเครื่องดื่ม” ไม่มีการแบ่งย่อย
รายการออกไปอีก เช่นเดียวกับรหัสของหมู่ย่อย “การผลิตเฟอร์นิเจอร์” คือ 3100 เนื่องจากทั้งหมวดย่อย 31 และ
หมู่ใหญ่ 310 “การผลิตเฟอร์นิเจอร์” ไม่มีการแบ่งย่อยรายการออกไปอีกเช่นกัน
เนื่องจาก TSIC เป็นมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมที่จัดทาขึ้นบนพื้นฐานของ International
Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4 (ISIC Rev.4) เป็ น หลั ก ดั ง นั้ น
เพื่อให้การใช้งาน TSIC เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นที่จะต้องศึกษาถึงเกณฑ์การจัดประเภทอุตสาหกรรม
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC) เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาและแนวคิดของการจัดทามาตรฐานดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
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เกณฑ์การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC)
วัตถุประสงค์ของการจัดประเภทอุตสาหกรรม
การศึกษาสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจไม่สามารถที่จะศึกษาทุกเรื่องที่สนใจได้ในคราวเดียวกัน ดังนั้น
ในการวิเคราะห์จึงจาเป็นต้องเลือกและจัดกลุ่มเพื่อศึกษาเฉพาะสิ่งที่สนใจ โดยอธิบายในรูปของข้อมูลสถิติที่มี
การจัดประเภทอย่างเป็นระบบ การจัดประเภทข้อมูลเป็น เหมือนกับระบบของภาษาที่ใช้เพื่อการสื่อสารและการ
ประมวลผลข้อมูลสถิติที่สนใจศึกษา ซึ่งการจัดประเภทดังกล่าวเป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ โดยให้ในแต่ละกลุ่ม
มีความเหมือนกันมากที่สุดเท่าที่จะทาได้เพื่อให้ได้คุณลักษณะของสิ่งที่สนใจศึกษา
ISIC เป็ น การจัดประเภทตามชนิดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่การจัดประเภทตามชนิดของ
สินค้าหรือบริการ กิจกรรมการผลิตที่เหมือนกันที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานต่างๆ จะถูกนามาจัดประเภทรวมไว้ ใน
กลุ่มเดียวกันเพื่อก่อให้เกิดเป็น “อุตสาหกรรม” ซึ่งอุตสาหกรรมในที่นี้หมายถึง กลุ่มของหน่วยผลิตทั้งหมดที่ดาเนิน
กิจกรรมการผลิตหลักที่เหมือนหรือคล้ายกัน
การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC) เป็นมาตรฐานการจัดประเภทกิจกรรม
ทั้งการผลิตสินค้าและบริการ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้กลุ่มของกิจกรรมที่นามาใช้ในการจัดเก็บและนาเสนอ
ข้อมูลสถิติตามกิจกรรมที่ต้องการ ดังนั้น ISIC จึงมีเป้าหมายในการนากลุ่มของกิจกรรมที่หน่วยสถิติ (สถานประกอบการ,
วิสาหกิจ, ฯลฯ) ดาเนินการอยู่มาจัดประเภทตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยจัดประเภทของกิจกรรมตามกระบวนการ
ที่หน่วยงานดาเนิน การเพื่อนามาอธิบายในรูปของข้อมูลสถิติ เชิงเศรษฐกิจ รายการข้อมูล ต่างๆ ที่จัดแบ่งใน ISIC
จึงเป็นการจัดประเภทตามกิจกรรมที่หน่วยสถิติดาเนินการ ไม่ได้จัดประเภทตามชื่อหรือชนิดของหน่วยงาน ด้วยเหตุผล
2 ประการ คือ




การจัดประเภทโดยพิจารณาจากชื่อของหน่วยงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ ถูกต้อง เนื่องจากชื่อ
เหมือนกันแต่อาจดาเนินกิจกรรมต่างกัน เช่น การตั้งชื่อว่า “อินเตอร์เน็ตคาเฟต์ ” อาจดาเนิน
กิจกรรมภัตตาคาร/ร้านอาหารที่มีบริการอิน เตอร์เน็ตทั้งแบบ wired และ wireless แก่ลูกค้า
หรื อ อาจเป็ น บริ ก ารทางธุ ร กิ จ ที่ ให้ เช่ า เวลาเพื่ อ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใช้ อิ น เตอร์ เน็ ต หรื อ เพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่นก็ได้ หรืออาจเป็นหน่วยธุรกิจที่ให้บริการเพื่อการบันเทิงโดยให้เล่นเกมผ่านทาง
อิน เตอร์เน็ต จะเห็น ว่าชื่อเหมือนกันอาจดาเนินกิจกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่ง ถ้านาหน่ว ยงาน
เหล่านี้มาจัดประเภทไว้ด้วยกัน จะทาให้ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
อย่างแท้จริง
การจัดประเภทโดยพิจารณาจากชื่อ ของหน่วยงาน ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานดังกล่าวดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามชื่อ ดังกล่าว เช่น “อู่ต่อเรือ” โดยส่วนใหญ่แล้ว ดาเนินกิจ กรรม
การต่อเรื อ แต่ ในทางปฏิบั ติ ส ามารถใช้ เครื่องจักร อุ ปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวกที่ ใช้
สาหรับการต่อเรือมาใช้เพื่อการรื้อ/แยกชิ้นส่วนเรือก็ได้ ถ้าอู่ต่อเรือ ถูกนามาใช้เพื่อการรื้อ/แยก
ชิ้ น ส่ ว นเรื อ เป็ น หลั ก ก็ ไม่ ค วรจะจั ด ประเภทหน่ ว ยงานดั ง กล่ า วไว้ ในกิ จ กรรมการต่ อ เรื อ
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ “สถานีบริการน้ามัน” ที่มีร้านสะดวกซื้อด้วย การมีหมู่ย่อย “สถานีบริการ
น้ามันที่มีร้านสะดวกซื้อ” ดูเหมือนว่าจะช่วยให้สามารถจัดประเภทได้ง่ายขึ้น แต่กลับพบว่า
ไม่สะท้อนถึ งการดาเนิ น กิจกรรมที่แท้จริง เนื่องจาก ISIC เป็นการจัดประเภทหน่วยงานตาม
“กิจกรรมหลัก” จึงควรจัดประเภทไว้ใน “การขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิง ” หรือ “ร้านขายปลีก
สินค้าทั่วไปทีม่ ีอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบเป็นสินค้าหลัก” อย่างใดอย่างหนึ่งตามกิจกรรมหลัก
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ในทางทฤษฎี ถ้า ISIC มีจานวนรายการกิจกรรมมากเท่ากับจานวนกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง
หรือในแต่ละหน่วยงานมีการดาเนินกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว การจัดประเภทกิจกรรมของหน่วยงานลงในรายการใด
รายการหนึ่งใน ISIC ก็เป็นเรื่องง่าย แต่ในความเป็นจริง ISIC มีจานวนรายการกิจกรรมทีจ่ ากัด อีกทั้งการกาหนดให้
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ที่ดาเนินกิจกรรมมากกว่าหนึ่งกิจกรรมแต่ไม่สามารถแยกบัญชีได้ ต้องจัดประเภทไว้ใน
กิจกรรมเดียว ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริงในรายงานทางบัญชี เพราะข้อมูลที่นามาใช้คือข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็น
ข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดของหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ทาให้ข้อมูลที่ได้ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงของ
แต่ละกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในการจัดประเภทกิจกรรมตาม ISIC นอกจากจะสามารถนามาวิเคราะห์ในแง่มุมของความเหมือนกัน
ของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ แล้ ว การวิเคราะห์ ข้อ มู ล จะมี ป ระโยชน์ ม ากขึ้ น ถ้ าน าข้อ มู ล ที่ จัด ประเภทตาม ISIC
มาวิเคราะห์เพิ่มเติมในแง่มุมของพื้นที่ภูมิศาสตร์ ซึ่งถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรมสนับสนุน
คาว่า “กิจกรรม” หมายถึง กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานที่ใช้ปัจจัย
การผลิต เช่น ทุน แรงงาน พลังงาน วัตถุดิบ ฯลฯ เพื่อก่อให้เกิดผลผลิต ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการดาเนินกิจกรรม
สามารถโอนย้ายหรือจาหน่ายให้กับหน่วยอื่น (ทั้งเพื่อธุรกิจหรือไม่ใช่เพื่อธุรกิจ) เก็บไว้ในคลังสินค้า หรือนาไปใช้
โดยหน่วยผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ขั้นสุดท้าย บางกิจกรรมใน ISIC เป็นเพียงกระบวนการง่ายๆ ในการแปรรูปปัจจัย
การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น การย้อมผ้า ในขณะที่บางกิจกรรมมีความยุ่งยากซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน เช่น
การผลิตยานยนต์หรือการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์
กิจกรรมหลัก คือ “กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุด” ซึ่งวิธีการพิจารณากิจกรรมหลักได้กาหนดให้
ใช้วิธีการแบบบนลงล่าง (top-down method) แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วกิจกรรมที่เป็น “กิจกรรมหลัก” ส่วนใหญ่
จะมีมูลค่าเพิ่ม 50 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า หรือมีมูลค่าเพิ่มสูงสุดของกิจกรรมที่ ดาเนินงานทั้งหมดในหน่วยนั้นๆ
แต่ในบางกรณีเมื่อใช้วิธีการแบบบนลงล่างแล้วผลที่ได้นั้นอาจไม่เป็นแบบที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้จาก
การดาเนินกิจกรรมหลักอาจได้เป็นผลิตภัณฑ์หลักหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้ก็ได้ เนื่องจากผลพลอยได้เป็น
ผลผลิตที่สาคัญที่ได้มาพร้อมกับการผลิตผลิตภัณฑ์หลัก เช่น หนังดิบซึ่งได้จากการผลิตเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
กิจกรรมรอง คือ กิจกรรมที่แยกต่างหากเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลที่สาม และต้องไม่ใช่
กิจกรรมหลัก ผลผลิตของกิจกรรมรองคือผลิตภัณฑ์รอง ซึ่งหน่วยธุรกิจส่วนใหญ่จะมีการผลิตผลิตภัณฑ์รอง
กิ จ กรรมสนั บ สนุ น คื อ กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยให้ กิ จ กรรมหลั ก และกิ จ กรรมรองสามารถด าเนิ น การได้
ทาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมหลัก โดยการจัดหาสินค้าและบริการทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อใช้
ภายในหน่วยงาน เช่น การทาบัญชี การขนส่ง การจัดเก็บสินค้า การจัดซื้อ การส่งเสริมการขาย การทาความสะอาด
การซ่อมแซมและบารุงรักษา การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีอยู่ในทุกๆ หน่วยงาน
การกาหนดกิจกรรม ควรแยกกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองออกจากกิจกรรมสนับสนุน ให้ ชัดเจน
เนื่องจากผลผลิตของกิจกรรมหลักและกิจกรรมรอง คือ ผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์รองที่ทาขึ้นเพื่อขายสู่ตลาด
หรือเพื่อการใช้ประโยชน์ของผู้อื่น เช่น อาจเก็บไว้เพื่อ ขายในอนาคตหรือเพื่อการแปรรูปต่อไป แต่สาหรับกิจกรรม
สนับสนุนมีไว้เพื่ออานวยความสะดวกให้กิจกรรมหลักและกิจกรรมรองสามารถดาเนินงานได้
ลักษณะของกิจกรรมที่บ่งบอกว่าเป็น กิจกรรมสนับสนุนที่มักพบเห็นได้โดยทั่วไป คือ ผลผลิตที่ได้
จะถูกนาไปใช้เพื่อการบริโภคขั้นกลางภายในหน่วยงานเดียวกัน และไม่ได้มีการจดบันทึกทางบัญชีแยกไว้อย่างชัดเจน
แม้ว่ากิจ กรรมสนับ สนุน ส่ว นใหญ่จะเป็น การบริการ แต่บางกรณีการผลิตสินค้า ก็อาจเป็นกิจกรรมสนับสนุนได้
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แต่ อาจไม่ได้ป รากฏให้ เห็ น เป็ น ส่ วนหนึ่ งของผลิ ตภัณ ฑ์ห ลั กอย่างชัดเจน เช่น เครื่องมือกล นั่งร้าน ฯลฯ ซึ่ง เมื่อ
เปรียบเทียบแล้วพบว่ากิจกรรมสนับสนุนถือเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมหลัก
ถ้ากิจกรรมสนับสนุน ที่สถานประกอบการดาเนิน งานมีความโดดเด่นและชัดเจนในเชิงสถิติ นั่นคือ
สามารถแยกบัญชีการดาเนินกิจกรรมสนับสนุนดังกล่าวได้ หรือถ้า สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน
ในเชิงภูมิศาสตร์ ก็เป็นการสมควรและมีประโยชน์ที่จะแยกสถานประกอบการออกเป็นหน่วยต่างหากและจัดประเภท
อุตสาหกรรมไว้ตามกิจกรรมหลักที่ดาเนินงาน แต่ถ้าข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมก็ไม่ควรแยก
สถานประกอบการลักษณะนี้ออกมา
จากคาจากัดความที่แสดงในข้างต้น กิจกรรมต่อไปนี้จะไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมสนับสนุน








การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของการสะสมทุน เช่น ธุรกิจที่ทาการก่อสร้างให้กับ
หน่ ว ยงานแม่ ให้ จั ด ประเภทไว้ เหมื อ นกั บ เป็ น หน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น งานก่ อ สร้ างของตนเอง
เนื่องจากมีข้อมูลทางบัญชีทเี่ หมาะสม
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่นามาใช้เพื่อการบริโภคขั้นกลางสาหรับ กิจกรรมหลักหรือกิจกรรมรองของ
หน่วยงาน แต่ส่วนใหญ่ของผลผลิตที่ผลิตได้นาไปจาหน่ายสู่ตลาด
สินค้าที่ผลิตได้กลายเป็นส่วนสาคัญของผลผลิตของกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน เช่น แผนกบรรจุภัณ ฑ์ ที่ทาการผลิตกล่อง กระป๋องดีบุก หรือบรรจุภัณ ฑ์ อื่นๆ เพื่อใช้
ภายในหน่วยงานของตนเอง
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่เป็นส่วนหนึ่งของการสะสมทุนในแง่ของ SNA

หน่วยสถิติ (Statistical Unit)
สถิติเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ใช้อธิบายถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานที่ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในความเป็นจริงหน่วยธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการนั้นมีหลายรูปแบบทั้งในทางกฎหมาย
ทางบั ญ ชี องค์กร และการปฏิบั ติงาน เพื่ อจัดทาข้อมูล สถิติ ให้ ส อดคล้ องตามลั กษณะของธุรกิจและสามารถ
เปรียบเทียบในระดับสากลได้ จาเป็นต้องกาหนดและอธิบายรายละเอียดของหน่วยสถิติที่เป็นมาตรฐาน (ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยสาหรับการศึกษาหรือเพื่อการวิเคราะห์) สาหรับการเก็บข้ อมูลและการจัดกลุ่ม ดังนั้น ถ้าหน่วยสถิติที่เก็บ
รวบรวมมานั้นมีนิยามและการจัดกลุ่มที่เหมือนกัน การเปรียบเทียบข้อมูลก็จะสามารถทาได้ดียิ่งขึ้น
หน่วยสถิติในระบบบัญชีประชาชาติ (SNA)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ดาเนินธุรกรรมกับธุรกรรมในระบบบัญชีประชาชาติ
(SNA) ใช้หน่วยสถิติ 2 ประเภท คือ วิสาหกิจ เป็นหน่วยสถิติที่ใช้รวบรวมบัญชีรายได้ บัญชีสะสมทุน และบัญชีงบดุล
และสถานประกอบการ เป็ น หน่ วยสถิติที่ ใช้ส าหรับ วิเคราะห์ กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ สิ น ค้าและบริการและเพื่ อ
รวบรวมบัญชีด้านการผลิต
วิสาหกิจ (Enterprises) หมายถึง หน่วยสถาบันที่ผลิตสินค้าและบริการ เป็น หน่วยงานที่ดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอานาจในการตัดสินใจทางด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงอานาจในการบริหารงานและ
ความรับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งวิสาหกิจอาจดาเนินกิจกรรมการผลิต
ได้ตั้งแต่ 1 กิจกรรมขึ้นไป อาจอยู่ในรูปบริษัท (หรือกึ่งบริษัท) สถาบันที่ไม่แสวงหากาไร หรือกิจการที่ไม่ใช่นิติบุคคล
ซึ่งนับว่าเป็นหน่วยสถาบันทั้งสิ้น ในอีกแง่หนึ่งคาว่ากิจการที่ไม่ใช่นิติบุคคลจะหมายถึง หน่วยสถาบัน (ครัวเรือนหรือ
หน่วยงานของรัฐ) ก็ต่อเมื่อมีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ
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วิส าหกิ จ เป็ น หน่ ว ยสถิติ ที่ มีข้อ มูล ทั้ งหมดเกี่ ยวข้องกับ กิจ กรรมหรือ การด าเนิ นงานในหน่ว ยงาน
รวมถึงบัญชีการเงินและบัญชีงบดุล การดาเนินงานระหว่างประเทศ สถานการณ์การลงทุนระหว่างประเทศ (ถ้ามี)
สถานะทางการเงินรวม และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
สถานประกอบการ (Establishments) ในระบบบัญชีประชาชาติ (SNA) เป็นหน่วยสถิติเพื่อกาหนด
และอธิบายข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมหรือสถิติการผลิต สถานประกอบการเป็นวิสาหกิจหรือส่วนหนึ่งของวิสาหกิจ
ที่ตั้งอยู่ ณ สถานที่ใดที่หนึ่งและดาเนินกิจกรรมการผลิต (ที่ไม่ใช่กิจกรรมสนับสนุน) เพียงอย่างเดียว หรือกิจกรรม
การผลิตหลักที่ให้มูลค่าเพิ่มสูงสุด
ISIC ถูกออกแบบมาเพื่อจัดประเภทหน่วยงานที่ดาเนินกิจกรรมที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน ไว้ด้วยกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลสถิติการผลิต แม้ว่า จะสามารถนา ISIC มาจัดประเภทวิสาหกิจ
ตามกิจกรรมหลั กและจั ดกลุ่ม ไปตามประเภทอุตสาหกรรมได้ก็ตาม แต่ เมื่อนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ พบว่าในบาง
อุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากใน 1 วิสาหกิจอาจมีกิจกรรมรองที่มีความแตกต่างจากกิจกรรมหลัก
อยู่เป็ นจานวนมาก จึงจาเป็ นที่จะต้ องแตกวิสาหกิจที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่ห ลากหลายออกเป็นหน่วยย่อยๆ
เพื่อให้ได้ข้อมูลการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรมที่แท้จริง ข้อจากัดทีส่ าคัญของการใช้หน่วยสถิติเป็นวิสาหกิจก็คือทา
ให้มูลค่าเพิ่มสูงสุดของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งถูกตีความหมายให้เป็นมูลค่าเพิ่มทั้งหมดของวิสาหกิจ
แม้ว่าความหมายของคาว่าสถานประกอบการ อาจจะมีกิจกรรมรองได้มากกว่า 1 กิจกรรม แต่
กิจกรรมรองก็ควรจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับกิจกรรมหลัก ในกรณีที่กิจกรรมรองมีความสาคัญหรือค่อนข้างสาคัญ
เทีย บเท่า กิจ กรรมหลัก จะทาให้ห น่ว ยสถิติดังกล่าวมีลักษณะเป็น หน่ว ยพื้น ที่5/ มากกว่าจะเป็น ลักษณะของ
สถานประกอบการ ดังนั้น จึงควรแยกกิจกรรมรองออกจากกิจกรรมหลักเป็นอีกหนึ่งสถานประกอบการ
ในกรณีของหน่วยงานที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง การกาหนดให้หน่วยงานนั้นๆ เป็นวิสาหกิจหรือ
สถานประกอบการจะสามารถทาได้ง่าย แต่ในกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน
ในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างในอุตสาหกรรมหลายประเภท ซึ่งเราเรียกหน่วยงานลักษณะนี้ว่า
“วิส าหกิจ ” เมื่อนาหน่ว ยงานดังกล่าวมาจัดประเภทตาม ISIC แล้ว พบว่าวิส าหกิจนั้น สามารถแยกออกเป็น
สถานประกอบการได้มากกว่า 1 สถานประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีความถูกต้องและครบถ้วน
มากกว่าการเก็บข้อมูลเป็นวิสาหกิจ

5/

หน่วยพื้นที่ (Local unit) มีหลายวิสาหกิจที่ดาเนินกิจกรรมการผลิตมากกว่า 1 สถานที่ ดังนั้นหน่วยพื้นที่จะหมายถึง วิสาหกิจหรื อส่วนหนึ่งของ
วิสาหกิจ (เช่น ห้องปฏิบัติการ โรงงาน คลังสินค้า สานักงาน เหมือง หรือโกดัง) ที่ดาเนินกิจกรรมการผลิต ณ สถานที่ใดที่หนึ่งหรืออยู่ห่างออกไป
อีกที่หนึ่ง ซึ่งจากความหมายข้างต้นหน่วยพื้นที่จะให้แง่มุมเพียงด้านเดียวโดยไม่ได้สนใจถึงประเภทกิจกรรมที่ ดาเนินงาน เมื่อหลักเกณฑ์ของหน่วย
ประเภทกิจกรรมและหน่วยพื้นที่ถูกนามารวมกัน ก็จะได้เป็นความหมายที่สอดคล้องกับการดาเนินงานของ “สถานประกอบการ”
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การจัดประเภทหน่วยสถิติ
หลักเกณฑ์การจัดประเภทของ ISIC ได้กาหนดให้จัดประเภทกิจกรรมของหน่วยสถิติตามกิจกรรมหลัก
แต่ในทางปฏิบัติมักพบว่า ใน 1 หน่วยสถิติอาจดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าหนึ่งกิจกรรม และเมื่อนามา
จัดประเภทตาม ISIC แล้วพบว่าจะสามารถจัดประเภทได้มากกว่า 1 รายการ การกาหนดกิจกรรมหลักจึงเป็นสิ่งสาคัญ
เพื่อใช้ในการจัดประเภทหน่วยสถิติดังกล่าวว่าควรจะจัดอยู่ในรายการใดใน ISIC
การก าหนดว่ากิ จ กรรมใดเป็ น กิ จกรรมหลั ก ของหน่ ว ยสถิ ติ ต้ อ งน ากิ จ กรรมทั้ งหมดมาพิ จ ารณา
แต่การจัดประเภทหน่วยสถิติว่าควรจัดประเภทไว้ในกิจกรรมใดจะพิจารณาเฉพาะกิจกรรมหลักเท่านั้น ซึ่งในทาง
ทฤษฎี “กิ จ กรรมหลั ก คื อ กิ จ กรรมการผลิ ต สิ น ค้าและบริก ารที่ ก่อ ให้ เกิด มู ล ค่ าเพิ่ ม สู งสุ ด ” ซึ่ งมู ล ค่ าเพิ่ ม คื อ
มูลค่าเพิ่มรวมทีไ่ ด้จากค่าความต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตกับค่าใช้จ่ายของสินค้าขั้นกลาง
สิ่งที่ใช้แทนมูลค่าเพิ่ม
เนื่ องจากในทางปฏิ บั ตินั้ น การหาข้อมู ล มูล ค่ าเพิ่ มของกิจกรรมต่างๆ ของหน่ว ยสถิติ ท าได้ยาก
จึงจาเป็นต้องหาวิธีการเพื่อมาทดแทนค่าของมูลค่าเพิ่ม




แทนค่าด้วยมูลค่าผลผลิต เช่น
 ผลผลิตมวลรวมของหน่วยสถิติที่ได้จากการผลิตสินค้าหรือบริการของแต่ละกิจกรรม
 มูลค่าขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดประเภทไว้ในกลุ่มกิจกรรมเดียวกัน
แทนค่าด้วยปัจจัยการผลิต เช่น
 ค่าจ้างและเงินเดือนของกิจกรรมประเภทต่างๆ
 จานวนชั่วโมงการทางานของกิจกรรมประเภทต่างๆ
 การจ้างงานตามสัดส่วนของจานวนคนที่ทางานในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน

หลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วสามารถใช้ เพื่ อ ประมาณค่ า มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ ไม่ ส ามารถหาข้ อ มู ล ได้ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ค่าประมาณที่ใกล้เคีย งที่สุดโดยเปรีย บเทียบกับค่าของข้อมูลที่เป็นพื้ นฐานของมูลค่าเพิ่ม หลักเกณฑ์นี้สามารถ
นาไปใช้ได้ไม่ว่าจะใช้วิธีการหากิจกรรมหลั กแบบทั่วไปหรือวิธีการแบบบนลงล่ าง แต่ อย่างไรก็ตามการใช้วิธีการ
ข้างต้นอาจทาให้เกิดค่าที่ผิดพลาดได้ จึงควรใช้เมื่อไม่สามารถหาค่ามูลค่าเพิ่มได้เท่านั้น
ปัญหาจากการใช้มูลค่าผลผลิตแทนมูลค่าเพิ่ม
ในกรณีที่ใช้มูลค่าผลผลิตที่ขายได้มาแทนมูลค่าเพิ่ม ถ้ามูลค่าการซื้อขายสินค้าและบริการและมูลค่าเพิ่ม
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เป็นสัดส่วนกันอย่างชัดเจนจะทาให้เกิดปัญหาในการประมาณค่า เช่น มูลค่าผลตอบแทนจาก
การขายสินค้ามีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มต่ากว่าภาคการผลิตมาก แม้แต่ภายในภาคการผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่า
ผลผลิตกับมูลค่าเพิ่มยังไม่มีความสัมพันธ์ที่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ภายในกิจกรรมประเภทเดียวกันหรือ
ต่างกิจกรรมกันก็ตาม ยิ่งถ้าพบว่าสินค้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ไม่ได้นาออกขายสู่ตลาดในช่วงเวลาที่ ทาการเก็บข้อมูล
แต่ถูกจัดเก็บอยู่ในคลังสินค้า อาจทาให้มูลค่าผลผลิตที่ขายได้ต่ากว่ามูลค่าเพิ่มที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ ในบางกรณี
ไม่สามารถนามูลค่าการซื้อขายมาใช้ได้หรือไม่มีข้อมูล เช่น กิจกรรมตัวกลางทางการเงินหรือกิจกรรมการประกันภัย
ซึ่งปัญหาลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าใช้ข้อมูลผลผลิตมวลรวมมาประมาณค่ามูลค่าเพิ่ม
ในกรณีที่หน่วยสถิติที่ดาเนินกิจกรรมการขายรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ มูลค่าผลตอบแทนการขายสินค้า
จะไม่ใช่ตัวเลขที่ เหมาะสมเพื่อมาประมาณค่ามูลค่าเพิ่ม ตัวเลขที่ เหมาะสมกว่าคือ ผลกาไรรวม (ความแตกต่าง
ระหว่างผลตอบแทนจากการขายสินค้ากับการซื้อสินค้ามาเพื่อการขายต่อ แล้วปรับค่าด้วยตัวเลขการเปลี่ยนแปลงใน

10
คลังสินค้า) แต่กาไรจากการขายอาจแตกต่างกันแม้ภายในกิจกรรมการขายส่งหรือขายปลีกสินค้าชนิดเดียวกัน และ
อาจแตกต่างระหว่างการขายสินค้าต่างชนิดกันก็ได้
ปัญหาจากการใช้ปัจจัยการผลิตแทนมูลค่าเพิ่ม
ในทานองเดียวกัน การใช้ปัจจัยการผลิตแทนมูลค่าเพิ่ม ควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะนามาใช้
เนื่องจากสัดส่วนระหว่างค่าจ้างและเงินเดือนหรือการจ้างงานกับมูลค่าเพิ่มไม่ได้คงที่เสมอไป และสัดส่วนของทุน
ในแต่ละกิจกรรมก็มีความแตกต่างกันออกไป ถ้ามีสัดส่วนของทุนสูงหมายความว่า มูลค่าเพิ่มที่ได้จะมีค่าเสื่อมราคา
ในอัตราที่สูงและมีสัดส่วนของค่าจ้างและเงินเดือนในอัตราที่ต่า สัดส่วนของทุนจะแตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ แม้กระทั่งในกิจกรรมที่จัดประเภทไว้ในกลุ่มเดียวกันก็ตาม เช่น กิจกรรมการผลิ ตสินค้าที่ดาเนินงาน
ด้วยมือจะมีสัดส่วนของทุนที่ต่ากว่าการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตในปริมาณมากในโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งทั้งสอง
หน่วยงานต่างก็จัดประเภทไว้ในกลุ่มเดียวกัน
การจัดประเภทหน่วยสถิติในกรณีที่ดาเนินกิจกรรมหลายกิจกรรม
อาจมีบางหน่วยสถิติที่มีการดาเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมภายในหน่วยเดียวกัน ซึ่งเมื่อจัดประเภท
ตาม ISIC แล้วพบว่าสามารถจัดประเภทกิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม กรณีนี้อาจเกิดจากการดาเนินกิจกรรม
หลายกิจกรรมในลักษณะแนวดิ่ง (vertical integration of activities) เช่น การตัดไม้ที่ดาเนินงานในหน่วยเดียวกัน
กับโรงเลื่อย หรือการผลิตเครื่องแต่งกายที่ดาเนินงานในหน่วยเดียวกันกับการผลิตสิ่งทอ หรืออาจเป็นการดาเนิน
กิจกรรมหลายกิจกรรมในลักษณะแนวราบ (horizontal integration of activities) เช่น การดาเนินกิจกรรมทั้งโรง
ฆ่าสัตว์และผลิตหนังดิบ หรืออาจเป็นการดาเนินกิจกรรมรวมกัน หลายกิจกรรมโดยที่ไม่สามารถแยกเป็นหน่วยสถิติ
ย่อยๆ ได้ การจัดประเภทหน่วยสถิติที่ดาเนินกิจกรรมลักษณะดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
กรณีที่ดาเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมแยกเป็นอิสระจากกัน (Independent Multiple Activities)
ในกรณีที่หน่วยใดหน่วยหนึ่งดาเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมที่แยกเป็นอิสระจากกัน แต่ไม่สามารถ
แยกออกเป็นหน่วยสถิติตามแต่ละกิจกรรมได้ เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ดาเนินงานภายในหน่วยงานเดียวกัน
กับการผลิตขนมหวานจากช็อคโกแลตซึ่งไม่สามารถแยกบัญชีการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมได้ การจัดประเภท
หน่วยดังกล่าวควรจัดประเภทตามกิจกรรมที่ให้มูลค่าเพิ่มสูงสุดตาม “กิจกรรมหลัก” โดยใช้วิธีการแบบบนลงล่าง
(top-down method)
กรณีที่ดาเนินกิจกรรมในลักษณะแนวดิ่ง (Vertical Integration of Activities)
การด าเนิ น กิ จ กรรมหลายกิ จ กรรมในลั ก ษณะแนวดิ่ ง เป็ น การด าเนิ น กิ จ กรรมหลายขั้ น ตอนที่
ต่อเนื่องกันในหน่วยเดียวกัน โดยที่ผลผลิตของขั้นตอนหนึ่งจะถูกนาไปเป็นปัจจัยสาหรับการผลิตในขั้นตอนถัดไป
ตัวอย่างของการดาเนินกิจกรรมในลักษณะแนวดิ่ง เช่น การตัดไม้และนาไม้ที่ได้มาเป็นวัตถุดิบสาหรับโรงเลื่อยที่
ดาเนินงานในแหล่งเดียวกัน การขุดดินเหนียวที่ดาเนินงานร่วมกับการผลิตอิฐ หรือการผลิตเส้นใยที่ดาเนินงาน
ร่วมกับโรงงานทอผ้า
กิจกรรมในลักษณะแนวดิ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการดาเนินกิจกรรมหลายกิจกรรม โดยให้ถือว่า
กิจกรรมทั้งหมดที่ดาเนินงานอยู่ด้วยกันให้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เป็น “กิจกรรมหลัก” ของ
หน่วยนั้นๆ นั่นคือกิจกรรมที่ให้มูลค่าเพิ่มสูงสุดตามวิธีการแบบบนลงล่าง (top-down method) ซึ่ง “กิจกรรม”
ในที่นี้หมายถึงกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนการผลิตตามกลุ่มของ ISIC แม้ว่าผลผลิตของแต่ละขั้นตอนจะทาขึ้นมาเพื่อ
ใช้เองภายในหน่วยเดียวกัน ไม่ได้ต้องการทาขึ้นมาเพื่อขายก็ตาม
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ถ้าไม่สามารถแยกมูลค่าเพิ่ม (หรือค่าอื่นที่ใช้แทนมูลค่าเพิ่ม) ของกระบวนการผลิตในลักษณะแนวดิ่ง
ออกเป็นมูลค่าทางบัญชี (คิด ณ ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ขั้นกลางหรือขั้นสุดท้าย) ของแต่ละขั้นตอนย่อยๆ ได้ อย่าง
ชัดเจน อาจต้องใช้วิธีเปรียบเทียบค่าดังกล่าวกับหน่วยอื่น อย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังถ้าจะใช้ค่าอื่นแทนมูลค่าเพิ่ม
ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น
กรณีที่ดาเนินกิจกรรมในลักษณะแนวราบ (Horizontal Integration of Activities)
การดาเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมในลักษณะแนวราบ เป็นการดาเนินกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
หลายๆ อย่าง โดยใช้ปัจจัยการผลิตเดียวกัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะแยกแต่ละกิจกรรมของการผลิตผลิตภัณฑ์ออกเป็น
หน่วยสถิติตามกระบวนการผลิต หรือแม้แต่จะหามูลค่าเพิ่มของแต่ละกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ จึงอาจใช้ค่าอื่น
เช่น ผลผลิตมวลรวม (gross output) แทน แต่ก็ไม่ได้มีการกาหนดเกณฑ์การแยกกิจกรรมออกเป็นแต่ละกิจกรรม
ย่อยๆ โดยส่วนใหญ่แล้วแม้ว่าจะดาเนิ น กิจกรรมหลายกิจกรรม แต่กิจกรรมเหล่านั้นก็ มักจัดประเภทไว้ในกลุ่ ม
เดียวกัน เช่น การผลิตกลีเซอรอลดิบได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 20231 (การผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลิตภัณฑ์เคมี
ที่ใช้ในการทาความสะอาดและขัดเงา) ในขณะที่การผลิตกลีเซอรอลสังเคราะห์ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 20115
(การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ ขั้นมูลฐาน) แต่เนื่องจากกลีเซอรอลดิบเป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการผลิตสบู่ จึงทาให้
กระบวนการผลิตกลีเซอรอลดิบไม่สามารถแยกออกจากกระบวนการผลิตสบู่ได้ ดังนั้นกิจกรรมการผลิตกลีเซอรอลดิบ
และสบู่จึงถูกจัดประเภทไว้ในกลุ่มเดียวกัน ในขณะที่การผลิตกลีเซอรอลสังเคราะห์เป็นกระบวนการผลิตทางเคมี
ซึง่ ค่อนข้างแตกต่างจากการผลิตกลีเซอรอลดิบ จึงทาให้กิจกรรมทั้งสองถูกจัดประเภทไว้คนละกลุ่มแม้ว่าจะมีผลผลิต
ที่มีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายกันมาก อีกตัวอย่างหนึ่งได้แก่ การผลิตไฟฟ้าโดยการเผาขยะ ซึ่งพบว่ากิจกรรมการ
เผาขยะไม่สามารถแยกออกจากกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าได้และ ISIC ได้จัดประเภทกิจกรรมดังกล่าวไว้ที่ 38212
(การบาบัดและการกาจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการเผาด้วยเตาเผาขยะ)
ในบางกรณี กิจกรรมหลายกิจกรรมที่ดาเนินงานโดยใช้ปัจจัยการผลิตเดียวกันแต่สามารถแยกกิจกรรม
เป็นอิสระจากกันได้ เช่น กิจกรรมการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ซึ่งทั้งสองกิจกรรมมีความสาคัญในเชิงปริมาณต่อ
เศรษฐกิจและมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ ที่แตกต่างกัน กิจกรรมทั้งสองจึงไม่ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มเดียวกัน
กิจกรรมลักษณะนี้ควรใช้มูลค่าเพิ่มเป็นตัวกาหนดเพื่อหา “กิจกรรมหลัก” ของหน่วยถึงแม้ว่าจะดาเนินกิจกรรม
ทั้งสองกิจกรรมไปพร้อมๆ กันก็ตาม
การกาหนด “กิจกรรมหลัก” โดยวิธีการแบบบนลงล่าง (top-down method)
การกาหนดกิจกรรมหลักโดยวิธีการแบบบนลงล่างเป็นไปตามเกณฑ์ ของลาดับชั้นโครงสร้าง โดยเริ่ม
พิจารณาจากระดับบนสุดเป็นลาดับแรก (หมวดใหญ่) แล้วพิจารณาไล่ลงไปจนถึงระดับล่างสุด (กิจกรรม) ตามวิธีการ
ต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 : หาหมวดใหญ่ที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุด
ขั้นที่ 2 : ภายใต้หมวดใหญ่ดังกล่าว หาหมวดย่อยที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุด
ขั้นที่ 3 : ภายใต้หมวดย่อยดังกล่าว หาหมู่ใหญ่ที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุด (ยกเว้นในกรณีของ
กิจกรรมการค้าส่งและค้าปลีก ดูหัวข้อ “การกาหนดกิจกรรมหลักโดยวิธีการแบบบนลงล่าง
ในกรณีของกิจกรรมการขายส่งและขายปลีก”)
ขั้นที่ 4 : ภายใต้หมู่ใหญ่ดังกล่าว หาหมู่ย่อยที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุด
ขั้นที่ 5 : ภายใต้หมู่ย่อยดังกล่าว หากิจกรรมที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุด

12
ตัวอย่าง การกาหนดกิจกรรมหลักของหน่ วยสถิติ โดยใช้วิธีการแบบบนลงล่าง ซึ่งภายในหน่วยดังกล่าวแสดง
กิจกรรมที่ดาเนินการดังต่อไปนี้
หมวดใหญ่ หมวดย่อย

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม

C

251

25

2512

25121
25129

28

2824

28160
28211
28221
28229
28240

293
461

2930
4610

29302
46105

465

4659

46593

M
71
711
รวมสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม (%)

7110

71102

G

29
46

281
282

2816
2821
2822

คาอธิบาย
การผลิตหม้อน้า (boiler) สาหรับการทาความร้อนจาก
ส่วนกลาง และเครื่องกระจายความร้อน
การผลิตถังน้าขนาดใหญ่ ที่เก็บกักน้า และภาชนะบรรจุ
อื่นๆ ที่ทาจากโลหะ
การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับยกและขนย้าย
การผลิตแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะ
การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ
การผลิ ต เครื่อ งจั ก รที่ ใช้ ในการท าเหมื อ งแร่ เหมื อ งหิ น
และการก่อสร้าง
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับยานยนต์
การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในงาน
อุตสาหกรรม
กิจกรรมด้านวิศวกรรมและการให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้อง

สัดส่วน
มูลค่าเพิ่ม
(%)
2
5
8
3
5
16
8
5
7
28
13
100

ขั้นที่ 1 : หาหมวดใหญ่ที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุด
หมวดใหญ่ C การผลิต
หมวดใหญ่ G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
หมวดใหญ่ M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค

52 %
35 %
13 %

ขั้นที่ 2 : ภายใต้หมวดใหญ่ C การผลิต หาหมวดย่อยที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุด
หมวดย่อย 25 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)
หมวดย่อย 28 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดย่อย 29 การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง

7%
40 %
5%

ขั้นที่ 3 : ภายใต้หมวดย่อย 28 หาหมู่ใหญ่ที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุด
หมู่ใหญ่ 281 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป
หมู่ใหญ่ 282 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง

8%
32 %

ขั้นที่ 4 : ภายใต้หมูใ่ หญ่
หมู่ย่อย 2821
หมู่ย่อย 2822
หมู่ย่อย 2824

3%
21 %
8%

282 หาหมู่ย่อยที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุด
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือกล
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการทาเหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่อสร้าง

ขั้นที่ 5 : ภายใต้หมูย่ ่อย 2822 หากิจกรรมที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุด
กิจกรรม 28221 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะ
กิจกรรม 28229 การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ

5%
16 %
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จากขั้นตอนข้างต้นสามารถหา “กิจกรรมหลัก” ในหน่วยนี้คือ 28229 (การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ)
แม้ว่ากิจกรรมที่ให้สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุดจริงๆ คือ กิจกรรม 46593 (การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิด
ใช้ในงานอุตสาหกรรม) ก็ตาม
ในขณะที่ถ้าใช้วิธีการแบบล่างขึ้นบน (bottom-up method) หน่วยดังกล่าวจะถูกจัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 46593 (การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม) เนื่องจากมีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุด
ซึ่งจะทาให้หน่วยดังกล่าวถูกจัดประเภทอยู่นอกภาคการผลิต ทั้งที่ภาคการผลิตมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มถึง 52 เปอร์เซ็นต์
การกาหนด “กิจกรรมหลัก” โดยวิธีการแบบบนลงล่างในกรณีของกิจกรรมการขายส่งและขายปลีก
ในกรณีของกิจกรรมการขายส่งและขายปลีก ถ้าไม่มกี ิจกรรมใดเลยที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มมากกว่า
50 เปอร์เซ็นต์ ต้องมีขั้นตอนการพิจารณาเพิ่มขึ้นมาในขั้นที่ 3 เนื่องจากเกณฑ์การแบ่งประเภทในระดับหมู่ใหญ่
ไม่ได้สะท้อนถึงโครงสร้างของรหัสที่แท้จริง แต่เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลเท่านั้น ซึ่งพบว่าภายใต้กิจกรรมการขายส่ง
ได้แบ่งเป็น
(ก) จาแนกระหว่างที่ดาเนินงานโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสั ญญาจ้างกับที่ดาเนินงานด้วย
ตนเอง
(ข) จาแนกระหว่างการขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างกับการขายส่งสินค้าทั่วไป
ในขณะที่กิจกรรมการขายปลีกได้แบ่งเป็น
(ก) จาแนกระหว่างมีร้านกับไม่มีร้าน
(ข) สาหรับกิจกรรมการขายปลีกที่มีร้าน จาแนกระหว่างร้านขายปลีกที่ขายสินค้าเฉพาะอย่างกับ
ที่ขายสินค้าทั่วไป
(ค) สาหรับกิจกรรมการขายปลีกที่ไม่มีร้าน จาแนกระหว่างการขายปลีกสินค้าตามแผงลอยและ
ตลาด กับการขายปลีกสินค้าผ่านช่องทางอื่นๆ
ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้จะต้องนามาใช้พิจารณาเพิ่มเติม (ในขั้นที่ 3) จากนั้นจึงทาการหากิจกรรมหลัก
ต่อไปในขั้น ที่ 4 จากเกณฑ์การพิจ ารณาที่เพิ่มขึ้นนี้ ในกรณี ของกิจกรรมการขายส่ งหมวดย่อย 46 (การขายส่ ง
ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) สามารถเขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้
หมวดย่อย 46

การขายส่งที่ดาเนินงานด้วยตนเอง
(462-469)
การขายส่งสินค้าทั่วไป
(469)

การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง (461)

การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่าง
(462-466)
462

463 464 465
466
การแบ่งกลุ่มภายใต้หมู่ใหญ่ดังกล่าวนี้
แบ่งตามชนิดของสินค้าที่ขาย

ส่วนที่ต้องใช้วิธีการเฉพาะ
ในการจัดประเภทข้อมูล
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ส าหรั บ กิจ กรรมการขายปลี กหมวดย่ อ ย 47 (การขายปลี ก ยกเว้น ยานยนต์แ ละจักรยานยนต์ )
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การแบ่งที่เพิ่มขึ้น สามารถเขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้
หมวดย่อย 47

ร้านขายปลีก
(471-477)
ร้านขายปลีกสินค้า
ทั่วไป (471)

ร้านขายปลีกสินค้า
เฉพาะอย่าง (472-477)

472 473 474 475 476 477
การแบ่งกลุ่มภายใต้หมู่ใหญ่ดังกล่าวนี้
แบ่งตามชนิดของสินค้าที่ขาย

การขายปลีกสินค้าที่ไม่มีร้าน
(478-479)
การขายปลีกสินค้า
ตามแผงลอยและตลาด (478)

การขายปลีกสินค้า
ผ่านช่องทางอื่นๆ (479)

ส่วนที่ต้องใช้วิธีการเฉพาะ
ในการจัดประเภทข้อมูล

ในการจัดประเภทหน่วยสถิติที่ดาเนินกิ จกรรมการขาย (เกณฑ์การพิจารณาเหมือนกันทั้งกิจกรรม
การขายส่งและขายปลีก) ต้องจัดประเภทให้ได้ก่อนว่าหน่วยดังกล่าวดาเนินกิจกรรมการขายสินค้าทั่วไปหรือสินค้า
เฉพาะอย่าง เช่น ในกรณีของกิจกรรมการขายปลีก ต้องพิจารณาก่อนว่าควรจัดประเภทไว้ในกลุ่มใดระหว่างร้าน
ขายปลีกสินค้าทั่วไป (กลุ่ม 471) กับร้านขายปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง (กลุ่ม 472-477) ซึ่งเกณฑ์ในการจัดประเภท
ว่าอยู่ในกลุ่ มใดนั้ น ไม่ได้ขึ้น อยู่ กับ จานวนหมู่ใหญ่ (ระดับ 3 หลั ก) แต่ขึ้นอยู่กับจานวนหมู่ย่อย (ระดับ 4 หลั ก)
ภายใต้กลุ่มดังกล่าวว่ามีจานวนเท่าไร โดยมีเกณฑ์ในการกาหนดประเภทกิจกรรมดังนี้:
(ก) ถ้าสามารถจัดประเภทผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ไม่เกิน 4 หมู่ย่อย ภายใต้กลุ่ม 472-477 โดยไม่มี
หมู่ย่อยใดเลยที่มีมูลค่าเพิ่ม มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และแต่ละหมู่ย่อยมีมูลค่าเพิ่มมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ควรจัด
ประเภทหน่วยดังกล่าวเป็นกิจกรรมการขายปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง เนื่องจากการกาหนดประเภทกิจกรรมบนพื้นฐาน
ของมูลค่าเพิ่มเป็นสิ่งสาคัญ จึงต้องเลือกกลุ่มหลักให้ได้ก่อนว่าเป็นกลุ่มการขายสินค้าทั่วไปหรือสินค้าเฉพาะอย่าง
ก่อนที่จะพิจารณาว่าหน่วยดังกล่าวทากิจกรรมอะไร
(ข) ถ้ า สามารถจั ด ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ข ายได้ ตั้ ง แต่ 5 หมู่ ย่ อ ยขึ้ น ไป ภายใต้ ก ลุ่ ม 472-477
โดยแต่ละหมู่ย่อยมีมูลค่าเพิ่มมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ หน่วยดังกล่าวควรจะจัดประเภทไว้ใน
กลุ่มร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป (หมู่ 471) จากนั้นจึงพิจารณาว่าภายใต้กลุ่มกิจกรรมร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป ควรจัด
ประเภทอยู่ในกลุ่มสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ หรือกลุ่มสินค้าอื่นๆ ให้พิจารณาจากเกณฑ์ที่ว่า
ถ้าสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบมีมูลค่าเพิ่มอย่างน้อย 35 เปอร์เซ็นต์ ให้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4711
ถ้าไม่ใช่ให้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4719
จากเกณฑ์ที่กาหนดข้างต้นสามารถนามาใช้ได้เฉพาะส่วนของกิจกรรมการขายปลีก การพิจารณา
เพื่อจัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยใดหมู่ย่อยหนึ่งภายใต้หมวดย่อย 47 จะพิจารณาเฉพาะกิจกรรมการขายปลีกเท่านั้น
หมายความว่า มูลค่าเพิ่ม 5 เปอร์เซ็นต์นั้น จะต้องเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าเพิ่มเฉพาะส่วนของกิจกรรมการขายปลีก
เท่านั้น ไม่ใช่ 5 เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมทั้งหมดที่หน่วยนั้นๆ ดาเนินการ
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ตัวอย่าง การกาหนดกิจกรรมหลักของหน่วยสถิติ โดยใช้วิธีการแบบบนลงล่างภายใต้กิจกรรมการขายส่งและขายปลีก
ซึ่งภายในหน่วยดังกล่าวแสดงกิจกรรมที่ดาเนินการดังต่อไปนี้
สัดส่วน
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม
คาอธิบาย
มูลค่าเพิ่ม
(%)
การขายส่ ง คอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง และ
10
46
465
4651
46510
ซอฟต์แวร์
47411 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
6
4741
ร้ า นขายปลี ก เครื่ อ งเล่ น วิ ดี โอเกมและซอฟต์ แ วร์
2
474
47412
สาเร็จรูป
4742
47420 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ภาพและเสียง
15
G
475
4759
47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน
4
47
ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และ
3
4761
47611
นิตยสาร
476
4762
47620 ร้านขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพ
12
การขายปลี ก โดยการรั บ สั่ ง สิ น ค้ า ทางไปรษณี ย์
35
479
4791
47911
โทรทัศน์ วิทยุ และโทรศัพท์
N
77
772
7722
77220 การให้เช่าสื่อบันทึกเสียงและภาพ
13
รวมสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม (%)
100

ขั้นที่ 1 : หาหมวดใหญ่ที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุด
หมวดใหญ่ G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
หมวดใหญ่ N กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน

87 %
13 %

ขั้นที่ 2 : ภายใต้หมวดใหญ่ G หาหมวดย่อยที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุด
หมวดย่อย 46 การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)
หมวดย่อย 47 การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)

10 %
77 %

ขั้นที่ 3 ก: ภายใต้หมวดย่อย 47 ทาการหาสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มระหว่างกิจกรรมร้านขายปลีกกับการขายปลีก
สินค้าที่ไม่มีร้าน
กลุ่ม 471-477 ร้านขายปลีก
42 %
กลุ่ม 478-479 การขายปลีกสินค้าที่ไม่มีร้าน
35 %
ขั้นที่ 3 ข: ภายใต้กลุ่ม 471-477 ร้านขายปลีก ทาการหาสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มของแต่ละหมู่ย่อยต่อมูลค่าเพิ่ม
ทั้งหมดเฉพาะกลุ่มร้านขายปลีก เพื่อกาหนดว่าควรจัดประเภทเป็น ร้านขายปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง
หรือร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป
หมู่ย่อย 4741
= 8% / 77%
10 %
หมู่ย่อย 4742
= 15% / 77%
19 %
หมู่ย่อย 4759
= 4% / 77%
5%
หมู่ย่อย 4761
= 3% / 77%
4%
หมู่ย่อย 4762
= 12% / 77%
16 %
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มีเพียง 4 หมู่ย่อย ภายใต้กลุ่มกิจกรรมร้านขายปลีกที่มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มมากกว่า 5 เปอร์เซ็ นต์
ดังนั้น จึงจัดประเภทหน่วยดังกล่าวไว้ในกลุ่มกิจกรรมร้านขายปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง (ถ้ามากกว่า 4 หมู่ย่อย
จะจัดประเภทไว้ในกลุ่มกิจกรรมร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป)
ขั้นที่ 3 ค: เมื่อจัดประเภทไว้ในกลุ่มกิจกรรมการขายปลีกสินค้าเฉพาะอย่างแล้ว จากนั้นหาหมู่ใหญ่ที่มีสัดส่วน
ของมูลค่าเพิ่มสูงสุด
หมู่ใหญ่ 474 ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
23 %
หมู่ใหญ่ 475 ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน
4%
หมู่ใหญ่ 476 ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ
15 %
ขั้นที่ 4 : ภายใต้หมู่ใหญ่ 474 หาหมู่ย่อยที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุด
หมู่ย่อย 4741 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์
และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
หมู่ย่อย 4742 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ภาพและเสียง

15 %

ขั้นที่ 5 : ภายใต้หมู่ย่อย 4742 หากิจกรรมที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุด
กิจกรรม 47420 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ภาพและเสียง

15 %

8%

จากขั้นตอนข้างต้นสามารถหา “กิจกรรมหลัก” ในหน่วยนี้คือ 47420 (ร้านขายปลีกอุปกรณ์ภาพ
และเสีย ง) แม้ว่ากิจ กรรมที่ มีสั ดส่วนของมูลค่าเพิ่มสูงสุด จริงๆ คือ กิจกรรม 47911 (การขายปลี กคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์สื่ อสาร โทรคมนาคม เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์โดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ
และโทรศัพท์) ก็ตาม
วิธีการแบบบนลงล่างนี้อยู่ภายใต้ แนวคิดที่ว่าการจัดกิจกรรมในระดับย่อยจะต้องมีกิจกรรมหลักที่
สอดคล้องกับกิจกรรมหลักในระดับที่สูงกว่า ซึ่งโดยหลักการแล้วไม่จาเป็นที่จะต้องจัดประเภทกิจกรรมในระดับต่าสุด
(ระดับ 5 หลัก: กิจกรรม) เสมอไป วิธีการดังกล่าวนี้สามารถใช้จัดประเภทได้ในทุกๆ ระดับแล้วแต่ความเหมาะสม
ของการนาไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นระดับ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หรือระดับอื่นๆ ก็ตาม
การจัดประเภทหน่วยสถิติที่ดาเนินกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
หน่วยที่ทาการผลิตสินค้าและบริการสามารถรับคาสั่งซื้อและทาธุรกรรมการขายสินค้าและบริการ
ได้หลากหลายวิธี เช่น ทางโทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ หรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในหลายประเทศเลือกที่จะใช้
E-commerce ท าธุ ร กรรมเพื่ อ โอนถ่ า ยความเป็ น เจ้ า ของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารผ่ า นอิ น เตอร์ เน็ ต หรื อ เครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ การทาธุรกรรม E-commerce ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1. สั่งซื้ อ

2. ชำระเงิน

3. จัดส่ ง

การทาธุรกรรม E-commerce ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ไม่จาเป็นต้อง
ดาเนินการครบทั้ง 3 ขั้นตอน อาจดาเนินการเพียงหนึ่งหรือสองขั้นตอนแรกก็ได้ สาหรับหน่วยงานที่ดาเนินกิจกรรม
การผลิต อาจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-commerce เป็นเพียงช่องทางหนึ่งในหลายช่องทางการขายที่มีอยู่
ซึง่ ตามหลักเกณฑ์ของการจัดประเภทจะยังคงจัดประเภทอุตสาหกรรมตาม “กิจกรรมหลัก” ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยธุรกิจ
ที่ทาการขายสินค้าและบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่หน่วยดังกล่าวก็ควรถูกจัดประเภทไปตาม
กิจกรรมหลัก
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ดังนั้น หน่วยผลิตที่มีการนา E-commerce มาเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงาน จึงสามารถจัดประเภท
ไว้ได้ในทุกประเภทอุตสาหกรรม ยกเว้นธุรกิจค้าปลีกที่ทาการขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก ให้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 47912 (การขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต)
การจัดประเภทหน่วยสถิติที่ดาเนินกิจกรรมซ่อมและบารุงรักษา
ISIC ได้กาหนดให้มีรายการที่เฉพาะเจาะจงสาหรับการจัดประเภทกิจกรรมการซ่อมสินค้ าทุกชนิด
แต่ไม่ได้กาหนดไว้ อย่ างชัดเจนในโครงสร้างระดับสู ง ที่สามารถครอบคลุ มกิจกรรมการซ่อมได้ทั้งหมด ซึ่งในการ
กาหนดรายการสาหรับการจัดประเภทกิจกรรมจะพิจารณาที่ “ชนิดของสินค้าที่ทาการซ่อม” เป็นหลัก ดังนี้
 การซ่อมเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 331
 การซ่อมอาคาร/สิ่งก่อสร้างและโครงสร้างอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 43
 การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4520 และ 4540 ตามลาดับ
 การซ่อมเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 951
 การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 952
การจั ด ประเภทหน่ ว ยสถิ ติ ที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมการจ้ า งเหมาช่ ว งโดยได้ รั บ ค่ า ตอบแทนหรื อ ตามสั ญ ญาจ้ า ง
(Outsourcing)
ปัจจุบัน มีบางหน่วยงานที่แม้ว่าจะทาการขายสินค้าหรือบริการภายใต้ชื่อของตนเอง แต่ในส่วนของ
ขั้นตอนการผลิต (กระบวนการเปลี่ย นแปลงทางภายภาพ) กลับ ไม่ได้ดาเนินงานด้วยตนเองแต่จ้างหน่วยงานอื่น
ดาเนินงานให้อาจเป็น ทั้งหมดหรือบางส่วนของขั้นตอนการดาเนินงานภายใต้ข้อกาหนดของสัญญา ซึ่งมีคาจากัด
ความที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทกิจกรรมของหน่วยงานลักษณะนี้ ดังนี้






ผู้ว่าจ้าง (principal) คือ หน่วยที่ทาสัญญากับหน่วยอื่น (เรียกว่า ผู้รับเหมาช่วง) ให้ทาการผลิต
สินค้าหรือบริการให้บางส่วนหรือทั้งหมด
ผู้รับเหมาช่วง (contractor) คือ หน่วยที่ดาเนินการการผลิตสินค้า หรือบริการตามสัญญาที่ได้
กระทาไว้กับผู้ว่าจ้าง (principal) ซึ่งกิจกรรมที่ดาเนินการโดยผู้รับเหมาช่วงจะต้องดาเนินการ
โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้างเป็นหลัก
การจ้ างเหมาช่ว ง (Outsourcing หรือ subcontracting) คื อ ข้ อตกลงตามสั ญ ญาที่ ผู้ ว่ าจ้ าง
ต้องการให้ผู้รับเหมาช่วงดาเนินการผลิตสินค้าหรือบริการให้ตามที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งการผลิตในที่นี้
รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนด้วย

ผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาช่วงอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นทีเ่ ดียวกันหรือต่างกันก็ได้ เนื่องจากสถานที่ตั้งของ
หน่วยงานไม่มีผลต่อการจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งหน่วยงานที่ดาเนินการในลักษณะดังกล่าวนี้มีแนวทาง
ในการจัดประเภทดังนี้
การจ้างเหมาช่วง “บางส่วน” ของขั้นตอน “การผลิต”
“ผู้ว่าจ้าง” ทาการจ้าง “ผู้รับเหมาช่วง” ให้ทาการผลิตบางส่วนของขั้นตอนการผลิตทั้งหมด
 ผู้ว่าจ้าง ให้ จัดประเภทเหมือนกับตนเองเป็นผู้ ดาเนินกิจกรรมทั้งหมด แม้ว่าในความเป็นจริงจะ
ดาเนินกิจกรรมเพียงบางขั้นตอนก็ตาม
 ผู้รับเหมาช่ว ง ให้ จัดประเภทไว้เหมือนกับเป็ นผู้ ดาเนิน กิจกรรมที่เป็นของตนเอง แม้ว่าในความ
เป็นจริงจะเป็นการผลิตเพื่อผู้ว่าจ้างก็ตาม
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การจ้างเหมาช่วง “ทั้งหมด” ของขั้นตอน “การผลิต”
ในกรณีที่ “ผู้ว่าจ้าง” เป็นเจ้าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทาการจ้าง “ผู้รับเหมาช่วง” ให้ผลิตสินค้า




ผู้ว่าจ้าง เป็นเจ้าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (เช่น สิ่งทอ กระดุม เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องแต่งกาย
ไม้หรือโลหะที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ) และเป็นผู้รับซื้อคืนผลผลิต ให้จัดประเภทผู้ว่าจ้างไว้ใน
กิจกรรมการผลิต
ผู้รับเหมาช่วง ให้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมการผลิต เหมือนกับเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมที่เป็นของ
ตนเอง แม้ว่าในความเป็นจริงจะเป็นการผลิตเพื่อผู้ว่าจ้างก็ตาม

ในกรณีที่ “ผู้ว่าจ้าง” ไม่ได้เป็นเจ้าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทาการจ้าง “ผู้รับเหมาช่วง” ให้ผลิตสินค้า
 ผู้ ว่าจ้ าง ไม่ ได้เป็ น เจ้ าของวั ตถุดิ บ ที่ ใช้ ในการผลิ ต เป็น เพี ย งผู้ รับ ซื้อ สิ น ค้ าที่ได้จ ากการผลิ ตเพื่ อ
นามาขายต่อ ให้จัดประเภทผู้ว่าจ้างในลักษณะนี้ไว้ในหมวดใหญ่ G (การขายส่งและการขายปลีก)
เนื่องจากเป็นลักษณะของกิจกรรมการซื้อมาขายไปเท่านั้น โดยจัดประเภทไปตามลักษณะการ
จาหน่ายและชนิดของสินค้าที่ขาย
 ผู้ รั บ เหมาช่ ว ง ให้ จั ด ประเภทไว้ในกิ จ กรรมการผลิ ต เหมื อ นกับ เป็ น ผู้ ด าเนิ น กิ จ กรรมที่ เป็ น ของ
ตนเอง แม้ว่าในความเป็นจริงจะเป็นการผลิตเพื่อผู้ว่าจ้างก็ตาม
การจ้างเหมาช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง


ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาช่วง ให้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมการก่ อสร้างจาแนกตามชนิดของการ
ก่อสร้างไม่ว่าจะดาเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนของขั้นตอน เช่น บริษัท ก. ดาเนินธุรกิจก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์แต่ไม่ได้ดาเนินงานก่อสร้างด้วยตนเอง เมื่อได้รับงานมาจะทาหน้าที่บริหารจัดการ
โครงการเมื่อส่งมอบให้ กับ ลูกค้าได้ตามสัญญา โดยจัดจ้าง “ผู้ รับเหมาช่วง” มาดาเนินงานให้
ทั้งหมด บริษัท ก. จะถูกจัดประเภทไว้ในกิจกรรม 41002 (การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย)

การจ้างเหมาช่วงกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการ
กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น งานบัญชี งานบริการดูแลระบบซอฟต์แวร์ โดย “ผู้ว่าจ้าง”
ได้จ้าง “ผู้รับ เหมาช่วง” ดาเนิน งาน ซึ่งงานที่จ้างเหมาไปนั้นไม่ใช่กระบวนการหลักที่นาไปสู่ การผลิ ตสิ นค้าหรือ
บริการโดยตรง แต่เป็นงานที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้งานหลักด้านการผลิตดาเนินงานต่อไปได้



ผู้ว่าจ้าง ยังคงจัดประเภทตามกิจกรรมหลักของการผลิตสินค้าและบริการของหน่วยงาน
ผู้รับเหมาช่วง ให้จัดประเภทไปตามลักษณะของกิจกรรมสนับสนุนที่ดาเนินงาน เช่น กิจกรรม
69200 (กิจกรรมการบัญชี การทาบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให้คาปรึกษาด้านภาษี)
หรือกิจกรรม 62022 (การให้คาปรึกษาด้านซอฟต์แวร์)

การจ้างเหมาช่วงกิจกรรมการจัดหางาน
ควรแยกประเภทให้ชัดเจนว่าเป็นกิจกรรมการจัดหางานแบบชั่วคราวหรือแบบระยะยาว
ในกรณีของการจัดหางานแบบชั่วคราว
 ผู้ว่าจ้าง ให้จัดประเภทไว้ตามกิจกรรมหลักของการผลิตสินค้าและบริการของหน่วยงาน
 ผู้รับเหมาช่วง ให้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 78200 (กิจกรรมของสานักงานหรือตัวแทนจัดหางาน
ชั่วคราว)
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ในกรณีของการจัดหางานแบบระยะยาว
 ผู้ว่าจ้าง ให้จัดประเภทไว้ตามกิจกรรมหลักของการผลิตสินค้าและบริการของหน่วยงาน
 ผู้รับเหมาช่วง ให้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 78300 (กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรบุคคลอื่นๆ)
การจ้างเหมาช่วงกิจกรรมการบริการ (ยกเว้นกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการ)
ในกรณีที่ทาการจ้างเหมาช่วงบางส่วนของกิจกรรมการให้บริการ
 ผู้ว่าจ้าง ให้จัดประเภทตามกิจกรรมหลักของการบริการเหมือนเป็นผู้ให้บริการเองทั้งหมด
 ผู้รับเหมาช่วง ให้จัดประเภทตามชนิดของกิจกรรมการบริการทีด
่ าเนินงาน
ในกรณีที่ทาการจ้างเหมาช่วงทั้งหมดของกิจกรรมการให้บริการ
 ทั้ ง ผู้ ว่ า จ้ า งและผู้ รั บ เหมาช่ ว ง ให้ จั ด ประเภทตามกิ จ กรรมหลั ก ของการบริ ก ารเหมื อ นเป็ น
ผู้ให้บริการเองทั้งหมด
การจัดประเภทหน่วยสถิติที่ดาเนินกิจกรรมโดยภาครัฐ
ISIC ไม่มีกลุ่มของรายการเฉพาะสาหรับจัดประเภทกิจกรรมที่ดาเนินงานโดยภาครัฐ ดังนั้น กิจกรรม
ต่างๆ ที่ดาเนินงานโดยภาครัฐสามารถจัดประเภทไว้ในส่วนต่างๆ ของ TSIC ได้ทั้งสิ้น ไม่จากัดว่าต้องจัดประเภทไว้ใน
หมวดย่อย 84 (การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ) เท่านั้น เช่น โรงพยาบาล
ของรัฐได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8610 (กิจกรรมโรงพยาบาล)
ถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่กิจกรรมที่ดาเนินงานโดยการบริหารจัดการของรัฐจะจัดประเภทไว้ในหมวดย่อย
84 รวมถึงกิจกรรมการออกกฎหมาย การตีความโดยข้อกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมด้านนิติบัญญัติ
การจัดเก็บภาษี การป้องกันประเทศ การดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน การต่างประเทศ
การบริหารโครงการของภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตามสถานภาพทางกฎหมายหรือลักษณะของความเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ไม่ได้เป็นปัจจัยในการจัดประเภทกิจกรรมในหมวดย่อยนี้
การจัดประเภทหน่วยสถิติประเภทวิสาหกิจ
กิจ กรรมของวิส าหกิจ เมื่อนามาจัดประเภทตาม ISIC พบว่าบางครั้งสามารถจัดประเภทไว้ได้ใน
หลายกลุ่ม (หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย หรือกิจกรรม ขึ้นอยู่กับระดับที่ใช้ในการจัดจาแนก) เนื่องจากวิสาหกิจมีการดาเนิน
กิจ กรรมหลายอย่ าง ซึ่งในบางครั้ ง การจั ดประเภทของวิส าหกิจโดยใช้ ระดั บหมวดย่อ ยดู เหมือนจะเป็ นระดับ ที่
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ตามหลักเกณฑ์การจัดประเภทกิจกรรมก็ควรจะจัดประเภทหน่ว ยดังกล่าวให้ได้ใน
ระดับ ย่อยที่สุด โดยใช้วิธีการแบบบนลงล่างตามที่ได้อธิบายข้างต้น โดยพิจารณาจากมูลค่าเพิ่ม หรือสิ่งที่ใช้แทน
มูลค่าเพิ่มของกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ภายใต้วิสาหกิจดังกล่าวดาเนินการอยู่
การจัดประเภทหน่วยสถิติประเภทครัวเรือน
ISIC มีรายการข้อมูลสาหรับ จัดประเภทครัวเรือนที่ได้ทาการจ้างลูกจ้างเพื่อมาทางานในครัวเรือน
ได้แก่ ครัวเรือนที่จ้างแม่บ้าน คนสวน คนครัว ฯลฯ เมื่อมีการจ้างงานเกิดขึ้นข้อมูลในหน่วยดังกล่าวก็จะต้องถูกเก็บ
เป็นข้อมูลสถิติ แต่ค่อนข้างจะแตกต่างไปจากข้อมูลสถิติทางธุรกิจทั่วไป นั่นคือ การใช้กรอบตัวอย่างของครัวเรือน
เป็นหน่วยจัดเก็บแทนที่จะเป็นหน่วยธุรกิจ
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นอกจากจะมีรายการข้อมูลสาหรับครัวเรือนที่มีการจ้างงานแล้ว ผู้ใช้ข้อมูลยังมีความต้องการข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดทาขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน (เช่น โครงการสารวจภาวะการมีงานทา) โดยที่การจัดประเภท
ข้อมูลกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทาขึ้นเพื่อจาหน่ายสู่ตลาดยังคงจัดประเภทตามหลักเกณฑ์ทั่วไปของ ISIC
แต่ในขณะที่ ถ้าเป็นกิจกรรมที่ทาขึ้น เองเพื่อใช้ในครัวเรือนการจัดประเภทข้อมูล จะทาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจาก
ครัวเรือนมักดาเนินกิจกรรมเหล่านี้รวมๆ กัน เช่น กิจกรรมด้านการเกษตร การก่อสร้าง การผลิตสิ่งทอ การซ่อมแซม
และกิจกรรมการบริการอื่นๆ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะหาสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของแต่ละ
กิจกรรมเพื่อพิจารณาว่าครัวเรือนดังกล่าวนั้นดาเนินกิจกรรมหลักอะไร
ดังนั้น ISIC จึงได้กาหนดให้มีรายการข้อมูลสาหรับจัดประเภทกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมที่ดาเนินงาน
รวมกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 หมู่ ใหญ่ภายใต้หมวดย่อย 98 (กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ ทาขึ้นเองเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน) ซึ่งหมวดย่อย 98 นี้ โดยปกติจะไม่นามาใช้ในสถิติเชิงธุรกิจ
แต่จะถูกนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของครัวเรือนและกิจกรรมเพื่อการยังชีพ
การเปลี่ยนแปลง “ประเภทกิจกรรม” ของหน่วยสถิติ
ประเภทกิจกรรมหลักของแต่ละหน่วยงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในคาบเวลาการเก็บข้อมูล
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของปัจจัยฤดูกาลหรือเนื่องจากสาเหตุของการบริหารจัดการ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์
ข้อมูล ถ้าการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเกินไปจนทาให้ข้อมูลที่ได้เกิดการบิดเบือน รวมถึงส่งผลทาให้
การแปลผลข้อมูลทาได้ยากมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงประเภทกิจกรรมหลักของแต่ละหน่วยงานที่บ่อย
เกินไป จึงควรมีกฎเพื่อรักษา “ความมีเสถียรภาพของข้อมูล” ซึ่งถ้าไม่มีกฎนี้จะทาให้ข้อมูลเศรษฐกิจของหน่วยธุรกิจ
เกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อยและส่งผลให้ข้อมูลสถิติที่ได้ขาดความน่าเชื่อถือ
กฎความมี เสถี ย รภาพของข้ อ มู ล คื อ “เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ ห น่ ว ยสถิ ติ ด าเนิ น กิ จ กรรม 2 กิ จ กรรมที่ มี
มูลค่าเพิ่มใกล้เคียงกับ 50 เปอร์เซ็นต์ จาเป็นที่ต้องใช้กฎความมีเสถียรภาพของข้อมูลเพื่อไม่ให้ การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ นั้น ไปมีผลกับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหลัก สามารถทาได้
ก็ต่อเมื่อ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพิ่มในหน่ วยดังกล่าว มีแนวโน้มของการเปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
(อาจเป็นได้ทั้งในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง) เป็นช่วงเวลาอย่างน้อย 2 ปี ก่อนที่จะกาหนดกิจกรรมหลัก ใหม่ของ
หน่วยงาน”
การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทกิจกรรมของหน่วยงานในแง่ของสถิติไม่ควรเกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้ง
ในแต่ละปี ยิ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยยิ่งส่งผลต่อความสอดคล้องของข้อมูลในแง่ของข้อมูลระยะสั้น (รายเดือนหรือราย
ไตรมาส) รวมถึงข้อมูลระยะยาวด้วย

โครงสร้างของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC) ได้จัดจาแนกอุตสาหกรรมออกเป็น
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย และกิจกรรม โดยใช้แทนด้วยเลขรหัส 5 ตัว ดังนี้
หมวดใหญ่ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจัดประเภทอุตสาหกรรมที่มีลักษณะที่คล้ายกัน
เข้าไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยจัดไว้เป็น 21 หมวดใหญ่ และใช้แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือ A-U
หมวดย่อย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจากหมวดใหญ่ มีจานวน 88 หมวดย่อย
และใช้แทนด้วยเลขรหัส 2 ตัวแรก
หมู่ใหญ่ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจากหมวดย่อย มีจานวน 243 หมู่ใหญ่ และ
ใช้แทนด้วยเลขรหัส 3 ตัวแรก
หมู่ย่อย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจากหมู่ใหญ่ มีจานวน 440 หมู่ย่อย และ
ใช้แทนด้วยเลขรหัส 4 ตัวแรก
กิจกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ย่อยที่สุดที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 1,089 กิจกรรม
และใช้แทนด้วยเลขรหัส 5 ตัว
ตัวอย่างโครงสร้างรหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถแสดงรายละเอียดในระดับต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
หมวดใหญ่
หมวดย่อย
หมู่ใหญ่
หมู่ย่อย
กิจกรรม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง
การปลูกพืชล้มลุก
การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดให้น้ามัน
การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่

รหัส
A
01
011
0111
01111

รายละเอียดโครงสร้างของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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รายละเอียดโครงสร้างของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หมวดใหญ่ A

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

หมวดย่อย 01
011
0111

การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง
การปลูกพืชล้มลุก
การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดให้น้ามัน
การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่
การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวโพด)
การปลูกพืชตระกูลถั่ว
การปลูกถั่วเหลือง
การปลูกพืชที่เมล็ดให้น้ามัน (ยกเว้นถั่วเหลือง)
การปลูกข้าว
การปลูกข้าวจ้าว
การปลูกข้าวเหนียว
การปลูกพืชผัก แตง และพืชหัว
การปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกินต้น
การปลูกพืชผักกินผล รวมถึงแตงชนิดต่างๆ
การปลูกพืชผักกินรากและหัวใต้ดิน
การปลูกพืชผักจ้าพวกรากและหัวที่ให้สตาร์ชและอินนูลินสูง (ยกเว้นมันส้าปะหลัง)
การปลูกมันส้าปะหลัง
การเพาะเห็ด
การปลูกพืชผักอื่นๆ
การปลูกอ้อย
การปลูกยาสูบ
การปลูกพืชเส้นใย
การปลูกฝ้าย
การปลูกพืชเส้นใยอื่นๆ
การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ
การปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์
การปลูกพืชล้มลุกที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (ยกเว้นข้าวโพดเลียงสัตว์)
การปลูกกล้วยไม้
การปลูกไม้ดอกอื่นๆ (ยกเว้นกล้วยไม้)
การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การปลูกพืชยืนต้น
การปลูกองุ่น
การปลูกไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อน
การปลูกสับปะรด
การปลูกทุเรียน

01111
01112
01113
01114
01115
0112
01121
01122
0113
01131
01132
01133
01134
01135
01136
01139
0114 01140
0115 01150
0116
01161
01169
0119
01191
01192
01193
01194
01199
012
0121 01210
0122
01221
01222
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม
01223
01224
01225
01226
01227
01228
01229
0123
01231
01239
0124
01241
01249
0125
01251
01252
01259
0126
01261
01262
01269
0127
01271
01272
01279
0128
01281
01282
01289
0129
01291
01292
01299
013

0130
01301
01302

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การปลูกล้าไย
การปลูกมะม่วง
การปลูกกล้วย
การปลูกมังคุด
การปลูกเงาะ
การปลูกลินจี่
การปลูกไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อนอื่นๆ
การปลูกไม้ผลตระกูลส้ม
การปลูกส้ม
การปลูกไม้ผลตระกูลส้มอื่นๆ
การปลูกไม้ผลตระกูลแอปเปิ้ลและไม้ผลชนิดเมล็ดแข็ง
การปลูกไม้ผลตระกูลแอปเปิ้ล
การปลูกไม้ผลชนิดเมล็ดแข็งอื่นๆ
การปลูกไม้ผลยืนต้น ไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่ม และไม้ผลเปลือกแข็งทีก่ ินได้
การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้
การปลูกไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่ม
การปลูกไม้ผลยืนต้นอื่นๆ
การปลูกไม้ยืนต้นที่ให้น้ามัน
การปลูกปาล์มน้ามัน
การปลูกมะพร้าว
การปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆ ที่ให้น้ามัน
การปลูกพืชที่น้าไปท้าเครื่องดื่ม
การปลูกชา
การปลูกกาแฟ
การปลูกพืชอื่นๆ ที่น้าไปท้าเครื่องดื่ม
การปลูกพืชที่น้าไปท้าเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์
การปลูกพริก
การปลูกพริกไทย
การปลูกพืชอื่นๆ ที่น้าไปท้าเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์
การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ
การปลูกต้นยางพารา
การปลูกพืชที่ใช้ในการถักสาน
การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การท้าสวนไม้ประดับและการขยายพันธุ์พืช
การท้าสวนไม้ประดับ
การขยายพันธุ์พืช
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014
0141

015
016

01411
01412
01419
0142 01420
0143 01430
0144
01441
01442
0145 01450
0146
01461
01462
01463
01469
0149
01491
01492
01493
01494
01495
01496
01499
0150 01500
0161
01611
01612
01619
0162

017

01621
01629
0163 01630
0164 01640
0170 01700

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การเลียงสัตว์
การเลียงโคและกระบือ
การเลียงโคนมและโคเนือ
การเลียงกระบือนมและกระบือเนือ
การเลียงโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
การเลียงม้า ลา ล่อ ม้าล่อ และสัตว์อื่นๆ ที่คล้ายกัน
การเลียงอูฐ
การเลียงแกะและแพะ
การเลียงแกะ
การเลียงแพะ
การเลียงสุกร
การเลียงสัตว์ปีก
การเลียงไก่ไข่
การเลียงไก่เนือ
การเลียงเป็ด
การเลียงสัตว์ปีกอื่นๆ
การเลียงสัตว์ประเภทอื่นๆ
การเลียงนกกระจอกเทศและนกอีมู
การเลียงไหม ผีเสือ และแมลง
การเลียงผึง
การเลียงนกนางแอ่น
การท้าฟาร์มงู
การท้าฟาร์มสัตว์เลียง (ยกเว้นสัตว์น้า)
การเลียงสัตว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การท้าฟาร์มผสมผสาน
กิจกรรมทีส่ นับสนุนการเกษตรและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
กิจกรรมทีส่ นับสนุนการผลิตพืชผล
การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช
การด้าเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น้าและเครื่องมือชลประทานทางการเกษตร
กิจกรรมอื่นๆ ทีส่ นับสนุนการผลิตพืชผล
กิจกรรมทีส่ นับสนุนการเลียงสัตว์
กิจกรรมทีส่ นับสนุนการแพร่พันธุ์สัตว์
กิจกรรมอื่นๆ ทีส่ นับสนุนการเลียงสัตว์
กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล
การจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์
การล่าสัตว์ การดักสัตว์ และกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม
หมวดย่อย 02
021 0210
022 0220
023 0230
024 0240

02100
02200
02300
02400

หมวดย่อย 03
031
0311
03111
03112
03113
03114
03115
03119
0312
03121
03122
03129
032
0321
03211
03212
03213
03214
03219
0322
03221
03222
03223
03224
03225
03229
หมวดใหญ่ B

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การป่าไม้และการทาไม้
วนวัฒนวิทยา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้
การท้าไม้
การเก็บหาของป่า
การบริการทีส่ นับสนุนการป่าไม้
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การประมง
การประมงทะเล
การจับปลาทะเล
การจับกุ้งทะเล
การจับปูทะเล
การจับหมึก
การจับหอยทะเล
การประมงทะเลอื่นๆ
การประมงน้าจืด
การจับปลาน้าจืด
การจับกุ้งน้าจืด
การประมงน้าจืดอื่นๆ
การเพาะเลียงสัตว์น้า
การเพาะเลียงสัตว์น้าทะเล
การเพาะเลียงปลาทะเล
การเพาะเลียงกุ้งทะเล
การเพาะเลียงหอยทะเล
การเพาะเลียงสัตว์ทะเลสวยงาม
การเพาะเลียงสัตว์น้าทะเลอื่นๆ
การเพาะเลียงสัตว์น้าจืด
การเพาะเลียงปลาน้าจืด
การเพาะเลียงกุ้งน้าจืด
การเพาะเลียงกบ
การเพาะเลียงจระเข้
การเพาะเลียงสัตว์น้าจืดสวยงาม
การเพาะเลียงสัตว์น้าจืดอื่นๆ
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน

หมวดย่อย 05
การทาเหมืองถ่านหินและลิกไนต์
051 0510 05100 การท้าเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง
052 0520 05200 การท้าเหมืองลิกไนต์
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หมวดย่อย 06
การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ
061 0610 06100 การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบ
062 0620 06200 การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ
หมวดย่อย 07
การทาเหมืองสินแร่โลหะ
071 0710 07100 การท้าเหมืองสินแร่เหล็ก
072
การท้าเหมืองสินแร่โลหะที่ไม่ใช่สินแร่เหล็ก (ยกเว้นโลหะมีค่า)
0721 07210 การท้าเหมืองสินแร่ยูเรเนียมและทอเรียม
0729
การท้าเหมืองสินแร่โลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินแร่เหล็ก
07291 การท้าเหมืองสินแร่ดีบุก
07292 การท้าเหมืองสินแร่สังกะสี
07299 การท้าเหมืองสินแร่โลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินแร่เหล็ก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
073 0730 07300 การท้าเหมืองสินแร่โลหะมีค่า
หมวดย่อย 08
081 0810
08101
08102
08103
08104
089
0891 08910
0892 08920
0893
08931
08932
0899
08991
08999

การทาเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ
การท้าเหมืองหิน ทราย และดิน
การท้าเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง
การท้าเหมืองหินปูน ยิปซัม ชอล์ก และโดโลไมต์
การขุดกรวดและทราย
การท้าเหมืองดิน
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การท้าเหมืองแร่ที่ใช้ท้าเคมีภัณฑ์และปุ๋ย
การขุดพีต
การท้าเหมืองเกลือ
การท้าเหมืองเกลือสินเธาว์
การท้าเหมืองเกลือสมุทร
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การท้าเหมืองแร่รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 09
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทาเหมืองแร่
091 0910 09100 กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
099 0990 09900 กิจกรรมที่สนับสนุนการท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ
หมวดใหญ่ C
หมวดย่อย 10
101
1011

การผลิต
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
การแปรรูปและการถนอมเนือสัตว์
การผลิตเนือสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)
10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)
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103

104
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10112
การผลิตเนือสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
1012 10120 การฆ่าสัตว์ปีกและการผลิตเนือสัตว์ปีกสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
1013
การผลิตผลิตภัณฑ์เนือสัตว์และเนือสัตว์ปีก
10131 การผลิตเนือสัตว์และเนือสัตว์ปีกที่ท้าให้แห้ง ท้าเค็ม หรือรมควัน
10132 การผลิตไส้กรอก ลูกชิน และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกัน ที่ท้าจากเนือสัตว์และเนือสัตว์ปีก
10133 การผลิตเนือสัตว์และเนือสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง
10134 การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก
10139 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเนือสัตว์และเนือสัตว์ปีก
การแปรรูปและการถนอมสัตว์น้า
1021
การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
10211 การผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
10212 การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (ยกเว้นปลา) สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
1022
การผลิตสัตว์น้าบรรจุกระป๋อง
10221 การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง
10222 การผลิตสัตว์น้า (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋อง
1029
การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูปอื่นๆ
10291 การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ท้าให้แห้ง รมควัน ท้าเค็ม แช่น้าเกลือหรือน้าส้มสายชู
10292 การผลิตไส้กรอก ลูกชิน และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกัน ที่ท้าจากสัตว์น้า
10293 การผลิตน้าปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ได้จากการหมัก
10294 การผลิตปลาป่นส้าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์
10295 การแปรรูปสาหร่าย
10299 การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูปอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
1030
การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก
10301 การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง
10302 การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง
10303 การผลิตน้าผลไม้และน้าผัก
10304 การถนอมผลไม้และผัก โดยท้าให้แห้ง ท้าเค็ม แช่ในน้ามันหรือน้าส้มสายชู
10305 การผลิตแยม มาร์มาเลด และเยลลี
10306 การแปรรูปและการถนอมมันฝรั่ง
10307 การผลิตผลิตภัณฑ์จากผลไม้เปลือกแข็ง (นัท)
10309 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ
การผลิตน้ามันและไขมันจากพืชและสัตว์
1041
การผลิตน้ามันพืช (ยกเว้นน้ามันปาล์ม)
10411 การผลิตน้ามันถั่วเหลือง
10412 การผลิตน้ามันร้าข้าว
10413 การผลิตน้ามันข้าวโพด
10414 การผลิตน้ามันมะพร้าว
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10419 การผลิตน้ามันพืชอื่นๆ (ยกเว้นน้ามันปาล์ม)
1042 10420 การผลิตน้ามันปาล์ม
1049
การผลิตน้ามันและไขมันจากสัตว์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากน้ามันพืช
10491 การผลิตน้ามันและไขมันจากสัตว์
10499 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากน้ามันพืช ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
1050
การผลิตผลิตภัณฑ์นม
10501 การผลิตนมสด นมพาสเจอไรส์ นมสเตอริไลส์ นมโฮโมจีไนส์ และ/หรือยูเอชที
10502 การผลิตนมข้นหรือนมผง
10503 การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น
10504 การผลิตโยเกิร์ตและนมเปรียว
10505 การผลิตเนย
10509 การผลิตผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช สตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช
1061
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช
10611 การสีข้าว
10612 การผลิตแป้งจากข้าว
10613 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีข้าวสาลี
10614 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีข้าวโพด
10615 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืชชนิดอื่นๆ
10616 การผลิตแป้งผสมส้าเร็จส้าหรับใช้ท้าขนมอบและประกอบอาหารอื่นๆ
10617 การผลิตน้าธัญพืช
10619 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช
1062
การผลิตสตาร์ช และผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช
10621 การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด
10622 การผลิตสตาร์ชจากมันส้าปะหลัง
10623 การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพด ธัญพืช และพืชผักอื่นๆ (ยกเว้นมันส้าปะหลัง)
10629 การผลิตผลิตภัณฑ์จากสตาร์ชอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
1071
การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ
10711 การผลิตขนมปัง เค้ก และเพสทรี
10712 การผลิตบิสกิตและขนมปังกรอบที่คล้ายกัน
10713 การผลิตขนมไทยประเภทอบ
1072
การผลิตน้าตาล
10721 การผลิตน้าตาลทรายดิบจากอ้อย
10722 การผลิตน้าตาลทรายขาวและน้าตาลทรายบริสุทธิ์
10723 การผลิตน้าตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)

32
หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม
1073
10731
10732
10733
10734
10739
1074
10741
10742
10743
10749
1075
10751
10752
1076
10761
10762
10769
1077
10771
10772
10773
10774
10775
10779
1079
10791
10792
10793
10794
10795
10796
10799
108

1080
10801
10802
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การผลิตโกโก้ ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ท้าจากน้าตาล
การผลิตโกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้
การผลิตช็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต
การผลิตหมากฝรั่ง
การถนอมผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง เปลือกผลไม้และส่วนอื่นๆ ของพืชโดยใช้น้าตาล
การผลิตลูกกวาดและขนมอื่นๆ ที่ท้าจากน้าตาล
การผลิตมะกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์อาหารจ้าพวกแป้งที่คล้ายกัน
การผลิตพาสต้า
การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจ้าพวกแป้งชนิดส้าเร็จรูปและกึ่งส้าเร็จรูป
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจ้าพวกแป้งอื่นๆ ที่คล้ายกัน
การผลิตอาหารส้าเร็จรูป
การผลิตอาหารส้าเร็จรูปแช่แข็ง
การผลิตอาหารส้าเร็จรูปบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ
การผลิตกาแฟ ชา และสมุนไพรผงส้าหรับชงเป็นเครื่องดื่ม
การผลิตกาแฟ
การผลิตชา
การผลิตสมุนไพรผงส้าหรับชงเป็นเครื่องดื่ม
การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจ้าโต๊ะและเครื่องประกอบอาหาร
การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงส้าเร็จรูป
การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจ้าโต๊ะ
การผลิตซีอิ๊ว
การผลิตผงชูรส
การผลิตเกลือบริโภค
การผลิตเครื่องประกอบอาหารอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตขนมขบเคียว/ขนมกรุบกรอบ
การผลิตขนมไทยและขนมพืนเมือง (ยกเว้นขนมอบ)
การผลิตซุปและอาหารชนิดพิเศษ
การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารส้าเร็จรูปที่เน่าเสียง่าย
การผลิตน้าแข็งเพื่อการบริโภค
การผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตอาหารสัตว์ส้าเร็จรูป
การผลิตอาหารส้าเร็จรูปส้าหรับสัตว์เลียง
การผลิตอาหารส้าเร็จรูปส้าหรับปศุสัตว์
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หมวดย่อย 11
110
1101
11011
11012
1102
11021
11022
11029
1103 11030
1104
11041
11042
11043
11044
11049
หมวดย่อย 12
120 1200
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การผลิตเครื่องดื่ม
การผลิตเครื่องดื่ม
การต้ม การกลั่น และการผสมสุรา
การผลิตสุรากลั่น
การผลิตสุราผสม
การผลิตไวน์
การผลิตไวน์องุ่น
การผลิตไวน์ผลไม้ (ยกเว้นองุ่น)
การผลิตไวน์อื่นๆ
การผลิตมอลต์และสุราที่ท้าจากข้าวมอลต์
การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้าแร่และน้าดื่มบรรจุขวดประเภทอื่นๆ
การผลิตน้าดื่มบริสุทธิ์และน้าแร่บรรจุขวด
การผลิตน้าอัดลมและโซดา
การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชา และชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม
การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน รวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่
การผลิตเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ
12001 การแยกก้านและการอบใบยาสูบ
12002 การผลิตบุหรี่และซิการ์
12009 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่นๆ (ยกเว้นบุหรี่และซิการ์)

หมวดย่อย 13
131
1311
13111
13112
13113
1312
13121
13122
13129
1313
13131
13132
13139

การผลิตสิ่งทอ
การปั่นด้าย การทอ และการแต่งส้าเร็จสิ่งทอ
การเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอ
การเตรียมเส้นใยสิ่งทอ
การปั่นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ
การปั่นด้ายจากเส้นใยประดิษฐ์
การทอผ้า
การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ
การทอผ้าจากเส้นใยประดิษฐ์
การทอผ้าจากเส้นใยอื่นๆ
การแต่งส้าเร็จสิ่งทอ
การขจัดไขมันและสิ่งสกปรก การฟอกขาว และการย้อมสี
การพิมพ์ซิลค์สกรีน
การแต่งส้าเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่นๆ
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139
1391 13910
1392
13921
13922
13929
1393 13930
1394 13940
1399
13991
13992
13999
หมวดย่อย 14
141
1411

142
143

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

หมวดย่อย 15
151
1511 15110
1512
15121
15122
15129

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ
การผลิตผ้าจากการถักนิตและโครเชต์
การผลิตสิ่งทอส้าเร็จรูป (ยกเว้นเครื่องแต่งกาย)
การผลิตเครื่องนอน ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ห้องน้า และห้องครัว
การผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าใบและผ้าอื่นๆ ที่คล้ายกัน
การผลิตสิ่งทอส้าเร็จรูปอื่นๆ (ยกเว้นเครื่องแต่งกาย)
การผลิตพรมและสิ่งปูพืนที่ท้าจากสิ่งทอ
การผลิตเชือก เชือกเส้นใหญ่ ตาข่าย แห และอวน
การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตผ้าชนิดไม่ทอ
การผลิตสิ่งทอชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
การผลิตเสือผ้าเครื่องแต่งกาย (ยกเว้นเสือผ้าเครื่องแต่งกายที่ท้าจากขนสัตว์)
การผลิตเสือผ้าเครื่องแต่งกาย (ยกเว้นร้านตัดเย็บเสือผ้า)
การผลิตเสือผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม วิชาชีพ นักเรียน และนักศึกษา
การผลิตเสือผ้าชันนอก
การผลิตเสือผ้าชันใน
การผลิตเสือผ้าเด็กอ่อน
การผลิตเสือผ้ากีฬา
การผลิตเสือผ้าเครื่องแต่งกายจากหนัง
ร้านตัดเย็บเสือผ้า
การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย
การผลิตหมวกและเครื่องสวมศีรษะ
การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายอื่นๆ
การผลิตสิ่งของที่ท้าจากขนสัตว์
การผลิตเครื่องแต่งกายที่ท้าจากการถักนิตและโครเชต์
การผลิตเสือผ้าเครื่องแต่งกายที่ท้าจากการถักนิตและโครเชต์
การผลิตถุงเท้า ถุงน่อง เสือกางเกงยืดแนบเนือ ที่ท้าจากการถักนิตและโครเชต์
การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การฟอกและตกแต่งหนังฟอก การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อาน และเครื่องลาก
เทียมสัตว์ การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์
การฟอกและตกแต่งหนังฟอก การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์
การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และสิ่งที่คล้ายกัน อานและเครื่องลากเทียมสัตว์
การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และสิ่งที่คล้ายกัน
การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์และของเล่นสัตว์
การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ท้าจากหนังฟอกหรือหนังอัด
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152

1520
15201
15202
15203
15204
15209

หมวดย่อย 16
161

1610
16101
16102

162
1621 16210
1622 16220
1623 16230
1629
16291
16292
16299
หมวดย่อย 17
170
1701
17011
17012
1702 17020
1709
17091
17092
17099
หมวดย่อย 18
181
1811

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตรองเท้า
การผลิตรองเท้าหนัง
การผลิตรองเท้ายาง
การผลิตรองเท้าไม้
การผลิตรองเท้ากีฬา
การผลิตรองเท้าอื่นๆ
การผลิตไม้และผลิตภัณ ฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของ
จากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ
การเลื่อยไม้และการไสไม้
การเลื่อยไม้
การอบและการอัดน้ายาไม้
การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน
การผลิตแผ่นไม้บางและแผ่นไม้ที่คล้ายกัน
การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและประกอบอาคาร
การผลิตภาชนะบรรจุที่ท้าจากไม้
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากไม้ การผลิตสิ่งของที่ท้าจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน
การผลิตเครื่องใช้ในบ้านที่ท้าจากไม้และไม้ก๊อก
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากฟางและวัสดุถักสาน
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากไม้และไม้ก๊อก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง
การผลิตเยื่อกระดาษ
การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลู กฟูก และการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ท้า
จากกระดาษและกระดาษแข็ง
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากกระดาษและกระดาษแข็ง
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากกระดาษชนิดใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัย
การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

การพิมพ์และการผลิตซ้าสื่อบันทึกข้อมูล
การพิมพ์และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
การพิมพ์
18111 การพิมพ์หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร
18112 การพิมพ์ฉลาก
18119 การพิมพ์อื่นๆ
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รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

1812
182

กิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
18121 การบริการก่อนการพิมพ์
18122 การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
1820 18200 การผลิตซ้าสื่อบันทึกข้อมูล

หมวดย่อย 19
การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
191 1910 19100 การผลิตถ่านโค้ก
192 1920
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
19201 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม
19202 การผลิตเชือเพลิงชีวภาพ
19209 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
หมวดย่อย 20
201
2011
20111
20112
20113
20114
20115
2012
20121
20122
2013
20131
20132
202
2021 20210
2022
20221
20222
2023
20231
20232
2029
20291
20292

การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
การผลิ ต เคมี ภั ณ ฑ์ ขันมูล ฐาน ปุ๋ ย เคมี แ ละสารประกอบไนโตรเจน พลาสติก และยาง
สังเคราะห์ขันต้น
การผลิตเคมีภัณฑ์ขันมูลฐาน
การผลิตก๊าซชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม
การผลิตสีย้อมและสีผง
การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์อื่นๆ ขันมูลฐาน
การผลิตเอทานอลและเอสเทอร์
การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ ขันมูลฐาน
การผลิตปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน
การผลิตปุ๋ยเคมี
การผลิตสารประกอบไนโตรเจน
การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ขันต้น
การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขันต้น
การผลิตยางสังเคราะห์ขันต้น
การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ
การผลิตยาปราบศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ทางการเกษตร
การผลิตสี น้ามันชักเงาและสารเคลือบที่คล้ายกัน หมึกพิมพ์ และน้ามันทาไม้
การผลิตสี น้ามันชักเงาและสารเคลือบที่คล้ายกัน และน้ามันทาไม้
การผลิตหมึกพิมพ์
การผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการท้าความสะอาดและขัดเงา น้าหอม
และเครื่องประทินโฉม
การผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการท้าความสะอาดและขัดเงา
การผลิตน้าหอม เครื่องส้าอาง และเครื่องประทินโฉม
การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตวัตถุระเบิด
การผลิตกาวและเยลาติน
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203

20293
20294
20299
2030 20300

หมวดย่อย 21
210 2100

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตน้ามันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล์)
การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการถ่ายรูป
การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตเส้นใยประดิษฐ์

การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
21002 การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค

หมวดย่อย 22
221
2211
22111
22112
2219
22191
22192
22193
22199
222
2221 22210
2222 22220
2223 22230
2229
22291
22292
22299
หมวดย่อย 23
231 2310
23101
23102
23103
23109
239
2391 23910
2392
23921

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
การผลิตยางนอกและยางใน การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง
การผลิตยางนอกและยางใน
การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
การผลิตยางแผ่น แท่ง ก้อน และรูปทรงต่างๆ
การผลิตน้ายางข้น
การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ท้าจากยาง
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ท้าจากพลาสติก
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งส้าเร็จรูปและส้าเร็จรูป
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว และในห้องน้า ที่ท้าจากพลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจากแร่อโลหะ
การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว
การผลิตแก้ว/กระจกแผ่น
การผลิตภาชนะบรรจุและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ท้าจากแก้ว
การผลิตไฟเบอร์กลาส
การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากแร่อโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ
การผลิตวัสดุก่อสร้างที่ท้าจากดินเหนียว
การผลิตอิฐ
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2393

2394
2395

2396
2399

23922 การผลิตกระเบืองปูพืนและแผ่นเซรามิก
23923 การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก
23929 การผลิตวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่ท้าจากดินเหนียว
การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดพอร์ชเลนและผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ
23931 การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ท้าจากเซรามิก
23932 การผลิตผลิตภัณฑ์ประติมากรรมและของประดับตกแต่งที่ท้าจากเซรามิก
23933 การผลิตฉนวนไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตัง ซึ่งใช้เป็นฉนวนที่ท้าจากเซรามิก
23939 การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดพอร์ชเลนและผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
การผลิตปูนซีเมนต์ ปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์
23941 การผลิตปูนซีเมนต์
23942 การผลิตปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์
การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์
23951 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้าง
23952 การผลิตผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
23953 การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
23954 การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์
23959 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากคอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์
การตัด การขึนรูป และการแต่งส้าเร็จหิน
23961 การผลิตผลิตภัณฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง
23969 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากหิน
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากแร่อโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
23991 การผลิตผลิตภัณฑ์ขัดถู
23992 การผลิตวัสดุที่เป็นฉนวนจากแร่
23999 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากแร่อโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 24
241 2410
24101
24102
24103
24109
242

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

2420
24201
24202
24203
24204
24209

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขันมูลฐาน
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขันมูลฐานในขันต้นและขันกลาง
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่น
การผลิตหลอด ท่อ โฟรไฟล์กลวง และอุปกรณ์ติดตังที่เกี่ยวข้อง ที่ท้าจากเหล็กกล้า
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขันมูลฐานอื่นๆ
การผลิตโลหะมีค่าและโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็กขันมูลฐาน
การผลิตโลหะมีค่าขันมูลฐาน
การผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมขันมูลฐาน
การผลิตสังกะสี ตะกั่ว และดีบุก และผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว ขันมูลฐาน
การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดงขันมูลฐาน
การผลิตโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็กขันมูลฐาน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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243

การหล่อโลหะ
2431
การหล่อเหล็กและเหล็กกล้า
24311 การหล่อเหล็ก
24312 การหล่อเหล็กกล้า
2432 24320 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า

หมวดย่อย 25
251
2511
25111
25112
25113
25119
2512
25121

252

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

25122
25129
2513 25130
2520
25201
25209

259
2591 25910
2592
25921
25922
2593
25931
25932
25939
2594
25941
25949

การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)
การผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่มี โครงสร้างเป็ นโลหะ ถังน้ าขนาดใหญ่ ที่ เก็ บกัก น้า และเครื่อ ง
ก้าเนิดไอน้า
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ
การผลิตโครงสร้างโลหะส้าหรับใช้ในงานก่อสร้าง
การผลิตอาคารส้าเร็จรูปที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบหลัก
การผลิตประตู หน้าต่าง บานเลื่อน ประตูรัว และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ท้าจากโลหะ
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ
การผลิตถังน้าขนาดใหญ่ ที่เก็บกักน้า และภาชนะบรรจุที่ท้าจากโลหะ
การผลิ ตหม้อน้ า (boiler) ส้าหรับการท้าความร้อนจากส่วนกลาง และเครื่องกระจาย
ความร้อน
การผลิตภาชนะบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลวที่ท้าจากโลหะ
การผลิตถังน้าขนาดใหญ่ ที่เก็บกักน้า และภาชนะบรรจุอื่นๆ ที่ท้าจากโลหะ
การผลิตเครื่องก้าเนิดไอน้า (ยกเว้นหม้อน้า (boiler) ส้าหรับการท้าความร้อนจากส่วนกลาง)
การผลิตอาวุธและกระสุน
การผลิตกระสุนและระเบิด
การผลิตอาวุธหนัก อาวุธปืน และอาวุธอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ และกิจกรรมการบริการงานโลหะ
การผลิตผลิ ตภัณ ฑ์โลหะโดยวิธีการตี การกด การตอกพิมพ์ และการม้วนขึนรูปโลหะ
รวมถึงกรรมวิธีโลหะผง
การตกแต่งและการเคลือบโลหะ การกลึงกัดไสโลหะ
การตกแต่งและการเคลือบโลหะ
การกลึงกัดไสโลหะ
การผลิตของใช้ชนิดมีคม เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ และเครื่องโลหะทั่วไป
การผลิตของใช้ชนิดมีคม
การผลิตกุญแจและบานพับ
การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไปอื่นๆ
การผลิตถัง กระป๋อง ถังกลมขนาดใหญ่ และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ท้าจากโลหะ
การผลิตถังกลมขนาดใหญ่และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ท้าจากโลหะ
การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากโลหะ
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2595
25951
25952
2599
25991
25992
25993
25999
หมวดย่อย 26
261 2610
26101
26102
26103
26104
26109
262

2620
26201
26202
26203
26209

263

2630
26301
26302
26303
26309

264

2640
26401
26402
26403
26409

265
2651
26511
26512

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตของที่ท้าจากลวด โซ่ สปริง สลักเกลียว และตะปูควง
การผลิตลวด เคเบิล และของที่ท้าจากลวด
การผลิตโซ่ สปริง สลักเกลียว และตะปูควง
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ท้าจากโลหะ
การผลิตเครื่องใช้ในครัวที่ท้าจากโลหะ
การผลิตตู้นิรภัยและเครื่องใช้ส้านักงานที่ท้าจากโลหะ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์)
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
การผลิตชินส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตชินส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ
การผลิตตัวเก็บประจุและตัวต้านทานอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน้าและวงจรรวม
การผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
การผลิต/ประกอบคอมพิวเตอร์
การผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
การผลิตจอคอมพิวเตอร์
การผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
การผลิตอุปกรณ์สื่อสาร
การผลิตโทรศัพท์และโทรสารแบบใช้สาย
การผลิตอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย
การผลิตอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการรับ/ส่งสัญญาณทางวิทยุและโทรทัศน์
การผลิตอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ
การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์
การผลิตเครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่น บันทึก และท้าส้าเนาเสียงและภาพ
การผลิตไมโครโฟน ล้าโพง และเครื่องขยายเสียง
การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน
การผลิตเครื่องอุปกรณ์ ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การน้าร่อง และการควบคุม รวมถึง
นาฬิกา
การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การน้าร่อง และการควบคุม
การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การน้าร่อง และการควบคุม (ยกเว้นที่
ใช้ในทางอุตสาหกรรม)
การผลิ ตเครื่องอุป กรณ์ ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ และการควบคุมกระบวนการผลิ ต
ในทางอุตสาหกรรม
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2652
266
267

268

26521
26529
2660 26600
2670
26701
26702
26703
2680 26800

หมวดย่อย 27
271 2710

272
273

27101
27102
27103
2720 27200

2731 27310
2732 27320
2733 27330
274 2740
27401
27409
275 2750
27501
27502
27503
279 2790
27901
27902
27909
หมวดย่อย 28
281
2811 28110
2812 28120

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตนาฬิกา
การผลิตนาฬิกา
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีเครื่องนาฬิกาประกอบอยู่
การผลิตเครื่องฉายรังสี เครือ่ งไฟฟ้าทางการแพทย์และทางกายภาพบ้าบัด
การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
การผลิตเลนส์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้นเลนส์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์)
การผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์
การผลิตสื่อแม่เหล็กและสื่อเชิงแสง
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมและจ่าย
ไฟฟ้า
การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า
การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า
การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า
การผลิตสายไฟและอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า
การผลิตเคเบิลใยแก้วน้าแสง
การผลิตสายไฟและเคเบิลอื่นๆ ชนิดใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้แสงสว่าง
การผลิตหลอดไฟฟ้า
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ส้าหรับให้แสงสว่าง
การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นชนิดที่ให้ความร้อน)
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือนที่ให้ความร้อน
การผลิตเครื่องใช้ในการประกอบอาหารและให้ความร้อนชนิดใช้ในครัวเรือนที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้าส้ารอง
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้สัญญาณ
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป
การผลิ ตเครื่องยนต์แ ละเครื่องกังหั น (ยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน ยานยนต์
และจักรยานยนต์)
การผลิตเครื่องอุปกรณ์ควบคุมก้าลังของไหล
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819

28131
28132
28140
28150
28160
28170
28180
28191
28199

282
2821
28211
28219
2822
28221
28229
2823 28230
2824 28240
2825 28250
2826
28261
28269
2829
28291
28292
28299
หมวดย่อย 29
291 2910
29101
29102
29103
29104
29109

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตเครื่องสูบ คอมเพรสเซอร์ ก๊อก และวาล์วอื่นๆ
การผลิตเครื่องสูบและคอมเพรสเซอร์อื่นๆ
การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ
การผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน
การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่องพ่นหรือเครื่องฉีดเชือเพลิงของเตาเผา
การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับยกและขนย้าย
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้ส้านักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง)
การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือชนิดใช้ก้าลังขับเคลื่อน
การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไป
การผลิตเครื่องท้าความเย็น
การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้
การผลิตแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร
การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ทีใ่ ช้ในการเกษตรและการป่าไม้
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึนรูปโลหะและเครื่องมือกล
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึนรูปโลหะ
การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะกรรม
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการท้าเหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่อสร้าง
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เสือผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียม ปั่น ทอ และถักนิตสิ่งทอ
การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่นๆ
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและยาง
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง
การผลิตยานยนต์
การผลิตเครื่องยนต์ส้าหรับยานยนต์
การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล
การผลิตรถกระบะ 1 ตัน
การผลิตยานยนต์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อการโดยสาร
การผลิตยานยนต์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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292

2920
29201
29202
29203

293

2930
29301
29302
29309

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

30110
30120
30200
30300
30400
30911
30912

3092
30921
30922
3099 30990
หมวดย่อย 31
310 3100
31001
31002
31003
31009
หมวดย่อย 32
321
3211
32111
32112
32113
3212 32120

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตตัวถังยานยนต์ การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
การผลิตตัวถังยานยนต์
การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
การผลิตตู้คอนเทนเนอร์
การผลิตชินส่วนและอุปกรณ์เสริมส้าหรับยานยนต์
การผลิตที่นั่งภายในยานยนต์
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับยานยนต์
การผลิตชินส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ส้าหรับยานยนต์
การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ
การต่อเรือ
การต่อเรือใหญ่และสิ่งก่อสร้างลอยน้า
การต่อเรือที่ใช้เพื่อความส้าราญและการกีฬา
การผลิตหัวรถจักรและตู้ส้าหรับขนส่งทางรถไฟและรถราง
การผลิตอากาศยาน ยานอวกาศ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
การผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ
การผลิตอุปกรณ์ขนส่ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตจักรยานยนต์
การผลิตจักรยานยนต์
การผลิตเครื่องยนต์ ชินส่วนและอุปกรณ์เสริมส้าหรับจักรยานยนต์
การผลิตรถจักรยานและรถส้าหรับคนพิการ
การผลิตรถจักรยาน
การผลิตรถส้าหรับคนพิการ
การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตเฟอร์นิเจอร์
การผลิตเฟอร์นิเจอร์
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ
การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน
การผลิตเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย เครื่องประดับอัญมณี และสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยแท้และสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยและโลหะมีค่า
การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากเพชรพลอยและโลหะมีค่า
การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
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322

3220
32201
32209

323

3230
32301
32302
32303
32309

324

3240
32401
32402
32409

325

3250
32501
32502

329

3290
32901
32902
32903
32904
32909

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตเครื่องดนตรี
การผลิตเครื่องดนตรีไทย
การผลิตเครื่องดนตรีอื่นๆ
การผลิตเครื่องกีฬา
การผลิตลูกบอลที่ใช้ในการกีฬา
การผลิตกระดานโต้คลื่นและเครื่องอุปกรณ์กีฬาทางน้า
การผลิตอุปกรณ์กีฬาตกปลา
การผลิตเครื่องกีฬาอื่นๆ
การผลิตเกมและของเล่น
การผลิตของเล่นที่มีล้อ
การผลิตตุ๊กตา
การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆ
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์และทางทันตกรรม
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตไม้กวาดและแปรง
การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียน
การผลิตเครื่องอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
การผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 33
การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
331
การซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ เครื่องจักร และอุปกรณ์
3311 33110 การซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์
3312
การซ่อมเครื่องจักร
33121 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป
33122 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง
3313
การซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทใี่ ช้ในทางทัศนศาสตร์
33131 การซ่อมและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์เพื่อการวัด การทดสอบ การน้าร่อง และการควบคุม
33132 การซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟ้าทางการแพทย์และทางกายภาพบ้าบัด
33133 การซ่อมและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
3314
การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์เพื่อการจ่าย
และควบคุมกระแสไฟฟ้า
33142 การซ่อมหม้อสะสมไฟฟ้าและแบตเตอรี่
33149 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

45
หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม
3315

332

33151
33152
33159
3319 33190
3320 33200

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การซ่อมอุปกรณ์ขนส่ง (ยกเว้นยานยนต์)
การซ่อมเรือ
การซ่อมอากาศยาน
การซ่อมอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ (ยกเว้นยานยนต์)
การซ่อมอุปกรณ์อื่นๆ
การติดตังเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม

หมวดใหญ่ D

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ

หมวดย่อย 35
351 3510

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ
การผลิต การส่ง และการจ่ายไฟฟ้า
การผลิตและการส่งไฟฟ้า
การจ่ายไฟฟ้า
การผลิตก๊าซ การจ่ายเชือเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก
การผลิตก๊าซ
การจ่ายเชือเพลิงชนิดก๊าซผ่านท่อ
การจัดหาไอน้าและระบบปรับอากาศ
การผลิตน้าแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค
การจัดหาไอน้าและระบบปรับอากาศ (ยกเว้นการผลิตน้าแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค)

35101
35102
352

3520
35201
35202

353

3530
35301
35302

หมวดใหญ่ E

การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล

หมวดย่อย 36
360 3600

การเก็บกักน้า การจัดหาน้า และการจ่ายน้า
การเก็บกักน้า การจัดหาน้า และการจ่ายน้า
การเก็บกักน้า
การจัดหาน้าและการจ่ายน้าส้าหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา
การจัดหาน้าและการจ่ายน้าส้าหรับใช้ในการเกษตร
การจัดหาน้าและการจ่ายน้าอื่นๆ

36001
36002
36003
36009

หมวดย่อย 37
การจัดการน้าเสีย
370 3700 37000 การจัดการน้าเสีย
หมวดย่อย 38
381
3811 38110
3812 38120
382
3821
38211
38212

การเก็บรวบรวมของเสีย การบาบัด และการกาจัดของเสีย รวมถึงการนาของเสีย
กลับมาใช้ใหม่
การเก็บรวบรวมของเสีย
การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตราย
การบ้าบัดและการก้าจัดของเสีย
การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัย
การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการเผาด้วยเตาเผาขยะ
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รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

38213 การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชีวภาพ
38219 การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ
3822
การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่เป็นอันตราย
38221 การบ้าบัดและการก้าจัดกากสารกัมมันตรังสี
38222 การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่เป็นอันตราย (ยกเว้นกากสารกัมมันตรังสี)
383 3830 38300 การน้าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
หมวดย่อย 39
กิจกรรมการบาบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ
390 3900 39000 กิจกรรมการบ้าบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ
หมวดใหญ่ F
หมวดย่อย 41
410 4100

การก่อสร้าง
การก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคาร
41001 การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

หมวดย่อย 42
421 4210
42101
42102
422

4220
42201
42202

429

4290
42901
42909

งานวิศวกรรมโยธา
การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ
การก่อสร้างถนน สะพาน และอุโมงค์
การก่อสร้างทางรถไฟและรถใต้ดิน
การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค
การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้า น้ามัน และก๊าซ
การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร
การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ
การก่อสร้างทางน้า ท่าเรือ เขื่อน และโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้า
การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 43
งานก่อสร้างเฉพาะทาง
431
การรือถอนและการเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
4311 43110 การรือถอน
4312 43120 การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
432
กิจกรรมการติดตังไฟฟ้า ระบบท่อ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
4321 43210 การติดตังระบบไฟฟ้า
4322
การติดตังระบบประปา ระบบท้าความร้อน และระบบปรับอากาศ
43221 การติดตังระบบประปาและระบายน้า
43222 การติดตังระบบท้าความร้อน
43223 การติดตังระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
4329
การติดตังสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
43291 การติดตังฉนวน

47
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43299 การติดตังสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
4330
การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์
43301 การติดตังส่วนประกอบอาคารและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
43302 การปูพืนและผนัง
43303 การทาสี
43309 การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆ
4390
กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ
43901 การก่อสร้างฐานราก รวมถึงการตอกเสาเข็ม
43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ G

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

หมวดย่อย 45
451 4510

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
การขายยานยนต์
การขายยานยนต์ ใหม่ ช นิ ดรถยนต์นั่ งส่ ว นบุ ค คล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็ ก ที่
คล้ายกัน
การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ
การขายยานยนต์ เก่ าชนิ ด รถยนต์นั่ งส่ ว นบุ ค คล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็ ก ที่
คล้ายกัน
การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ
การบ้ารุงรักษาและซ่อมยานยนต์
การบ้ารุงรักษาและซ่อมระบบเครื่องยนต์และชินส่วนยานยนต์
การซ่อมตัวถัง ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ ที่คล้ายกัน
การบ้ารุงรักษายานยนต์ทั่วไป
การขายชินส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์
การขายส่งชินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
การขายปลีกชินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
การขายส่งและปลีกชินส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์
การขาย การบ้ารุงรักษาและซ่อมจักรยานยนต์ ชินส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง
การขายจักรยานยนต์
การขายส่งชินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์
การขายปลีกชินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์
การขายส่งและปลีกชินส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของจักรยานยนต์
การบ้ารุงรักษาและซ่อมจักรยานยนต์
การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)
การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

45101
45102
45103
45104
452

4520
45201
45202
45203

453

4530
45301
45302
45303

454

4540
45401
45402
45403
45404
45405

หมวดย่อย 46
461 4610
46101
46102
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462

4620

463
4631

4632

464
4641
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46103 การขายส่งสิ่งทอ เสือผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และของใช้ในครัวเรือน โดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง
46104 การขายส่ งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม โดย
ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
46105 การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
46106 การขายส่งเชือเพลิง สินแร่ และโลหะ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
46107 การขายส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องโลหะ และอุปกรณ์ระบบท่อ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือ
ตามสัญญาจ้าง
46108 การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
46109 การขายส่งสินค้าทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต
46201 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ
46202 การขายส่งพืชน้ามันที่ใช้ในการผลิตน้ามันพืช
46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป
46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต
46205 การขายส่งดอกไม้ ต้นไม้ และเมล็ดพันธุ์พืช
46206 การขายส่งอาหารปศุสัตว์
46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตร
การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
การขายส่งอาหาร
46311 การขายส่งเนือสัตว์และผลิตภัณฑ์เนือสัตว์
46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
46313 การขายส่งผักและผลไม้
46314 การขายส่งผลิตภัณฑ์นม
46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสีข้าว
46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบ ไข่ น้ามันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค
46317 การขายส่งน้าตาล ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ท้าจากน้าตาล
46318 การขายส่งกาแฟ ชา โกโก้
46319 การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
การขายส่งเครื่องดื่มและยาสูบ
46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
46322 การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การขายส่งของใช้ในครัวเรือน
การขายส่งสิ่งทอ เสือผ้า และรองเท้า
46411 การขายส่งด้ายและผ้า
46412 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ท้าจากสิ่งทอ
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4642

4643

4644

4649

465
4651
4652
4653
4659
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46413 การขายส่งอุปกรณ์ตัดเย็บ
46414 การขายส่งเสือผ้า
46415 การขายส่งรองเท้า
การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส้าหรับให้แสงสว่าง)
46422 การขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้แสงสว่าง
การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ
46431 การขายส่งหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน
46432 การขายส่งสื่อบันทึกภาพและเสียงที่บันทึกข้อมูลแล้ว
46433 การขายส่งเครื่องกีฬา
46434 การขายส่งเกมและของเล่น
46439 การขายส่งสินค้าอื่นๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ
การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์ เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม
46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์
46442 การขายส่งเครื่องหอม
46443 การขายส่งเครื่องส้าอางและเครื่องประทินโฉม
การขายส่งของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ
46491 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์
46492 การขายส่งนาฬิกา เครื่องประดับเพชรพลอย
46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้ส้าหรับการเดินทาง
46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
46495 การขายส่งเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว
46499 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้
46510 การขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์
การขายส่งอุปกรณ์และชินส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
46521 การขายส่งอุปกรณ์และชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
46522 การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
46530 การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ทางการเกษตร
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ
46591 การขายส่งอุปกรณ์การขนส่ง (ยกเว้นยานยนต์ จักรยานยนต์ และรถจักรยาน)
46592 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร่ และงานก่อสร้าง
46593 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม
46594 การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในส้านักงาน
46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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466
4661
46611
46612
46613
46614
4662
46621
46622
4663
46631
46632
46633
46634
46639
4669

469

46691
46692
46693
46694
46695
46699
4690 46900

หมวดย่อย 47
471
4711
47111
47112
47113
47114
4719 47190
472
4721
47211
47212
47213
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การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ
การขายส่งเชือเพลิงแข็ง เชือเพลิงเหลว และเชือเพลิงก๊าซ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การขายส่งเชือเพลิงแข็ง
การขายส่งเชือเพลิงเหลว
การขายส่งเชือเพลิงก๊าซ
การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
การขายส่งโลหะและสินแร่โลหะ
การขายส่งสินแร่เหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
การขายส่งเหล็ก เหล็กกล้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กขันมูลฐาน
การขายส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องโลหะ เครื่องอุปกรณ์และวัสดุส้าหรับระบบท่อและระบบ
ท้าความร้อน
การขายส่งอิฐ หิน ปูน ทราย และผลิตภัณฑ์คอนกรีต
การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขันต้น
การขายส่งสี น้ามันชักเงา และแลกเกอร์
การขายส่งอุปกรณ์ระบบท่อและเครื่องสุขภัณฑ์
การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
การขายส่งของเสียและเศษวัสดุ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
การขายส่งยางพาราและพลาสติกขันต้น
การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
การขายส่งของเสียและเศษวัสดุที่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่
การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งสินค้าทั่วไป
การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)
ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป
ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เป็นสินค้าหลัก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ดิสเคาท์สโตร์/ซุปเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต
ร้านสะดวกซือ/มินิมาร์ท
ร้านขายของช้า
ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่นๆ
ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
ร้านขายปลีกอาหาร
ร้านขายปลีกเนือสัตว์และผลิตภัณฑ์เนือสัตว์
ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
ร้านขายปลีกผักและผลไม้

51
หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม

4722

473
474

4723
4730
4741

4742
475
4751

4752

4753
4759

476
4761
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47214 ร้านขายปลีกข้าว
47215 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ
47219 ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ
ร้านขายปลีกเครื่องดื่ม
47221 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
47222 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
47230 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ
47300 ร้านขายปลีกเชือเพลิงยานยนต์
ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
47411 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
47412 ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวิดีโอเกมและซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป
47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
47420 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ภาพและเสียง
ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ร้านขายปลีกสิ่งทอ
47511 ร้านขายปลีกผ้า
47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ท้าจากผ้า
47513 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ตัดเย็บ
ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ สี และกระจก
47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ
47522 ร้านขายปลีกสี น้ามันชักเงา และแลกเกอร์
47523 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ระบบท่อและเครื่องสุขภัณฑ์
47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
47525 ร้านขายปลี กวัส ดุก่อ สร้างหลายชนิ ด รวมถึงวัส ดุอุป กรณ์ และเครื่องมื อชนิ ดน้า ไปใช้
ท้างานได้ด้วยตัวเอง
47530 ร้านขายปลีกพรม สิ่งปูพืน วัสดุปิดผนังและปูพืน
ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้แสงสว่าง และของใช้
อื่นๆ ในครัวเรือน
47591 ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว
47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้แสงสว่าง
47594 ร้านขายปลีกเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน
47599 ร้านขายปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ
ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน
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47611
47612
4762 47620
4763 47630
4764 47640
4769
47691
47699
477
4771
47711
47712
47713
4772
47721
47722
47723
4773
47731
47732
47733
47734
47735
47739
4774
47741
47742
47743
47744
47745
47749
478
4781
47811
47812
47813
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ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร
ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้ส้านักงาน
ร้านขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพ
ร้านขายปลีกเครื่องกีฬา
ร้านขายปลีกเกมและของเล่น
ร้านขายปลีกสินค้าอื่นๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ
ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก
ร้านขายปลีกสินค้าอื่นๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ
ร้านขายปลีกเสือผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง
ร้านขายปลีกเสือผ้า
ร้านขายปลีกรองเท้า
ร้านขายปลีกเครื่องหนัง
ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม
ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์
ร้านขายปลีกเครื่องหอม
ร้านขายปลีกเครื่องส้าอางและเครื่องประทินโฉม
ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ
ร้านขายปลีกนาฬิกา แว่นตา และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
ร้านขายปลีกเครื่องประดับเพชรพลอย
ร้านขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ร้านขายปลีกสัตว์เลียงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ร้านขายปลีกก๊าซบรรจุถัง ถ่านไม้ และเชือเพลิงอื่นๆ ส้าหรับใช้ในครัวเรือน
ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้ว
ร้านขายปลีกโบราณวัตถุ
ร้านขายปลีกเสือผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง ที่ใช้แล้ว
ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้แล้ว
ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนที่ใช้แล้ว
ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร ที่ใช้แล้ว
ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆ
การขายปลีกบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ยาสูบ บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกอาหารบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบบนแผงลอยและตลาด
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4782
47821
47822
4789
47891
47892
47893
47894
47895
47896
47897
47899
479
4791
47911
47912
4799
47991
47999
หมวดใหญ่ H
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การขายปลีกสินค้าสิ่งทอ เสือผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกสิ่งทอบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกเสือผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกสินค้าอื่นๆ บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม บน
แผงลอยและตลาด
การขายปลีกนาฬิกา แว่นตา เครื่องประดับเพชรพลอย บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ สัตว์เลียง และอาหารสัตว์เลียง บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกโดยไม่มีร้าน
การขายปลี ก โดยการรั บ สั่ ง สิ น ค้ า ทางไปรษณี ย์ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ โทรศั พ ท์ และทาง
อินเทอร์เน็ต
การขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ และโทรศัพท์
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายปลีกโดยไม่มีร้านด้วยวิธีอื่นๆ
การขายตรง
การขายปลีกโดยไม่มีร้านด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

หมวดย่อย 49
การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลาเลียง
491
การขนส่งทางรถไฟ
4911 49110 การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟระหว่างเมือง
4912 49120 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ
492 4920
การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทาง
49201 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
49202 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น
49203 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทางระหว่างจังหวัด
49204 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทางในชนบท
49209 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทางอื่นๆ
493
การขนส่งทางบกอื่นๆ
4931 49310 การขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองและปริมณฑล (ยกเว้นทางรถโดยสารประจ้าทาง)
4932
การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ
49321 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่
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494

49322 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถสามล้อเครื่องและจักรยานยนต์รับจ้าง
49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
4933
การขนส่งสินค้าทางถนน
49331 การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน
49332 การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน
49333 การขนส่งของเหลวหรือก๊าซ (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน
49334 การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน
49339 การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน
4940 49400 การขนส่งทางท่อล้าเลียง

หมวดย่อย 50
501
5011
50111
50112
50119
5012
50121
50122
502
5021
50211
50212
50219
5022
50221
50222
หมวดย่อย 51
511 5110
51101
51102
512

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

5120
51201
51202

การขนส่งทางน้า
การขนส่งทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือโดยสารข้ามฟาก
การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือทัศนาจรหรือเรือส้าราญ
การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรืออื่นๆ
การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
การบริการลากและดันเรือ/สิ่งก่อสร้างลอยน้า ที่ด้าเนินการทางทะเลและตามแนวชายฝั่ง
ทะเล
การขนส่งทางน้าภายในประเทศ
การขนส่งผู้โดยสารทางน้าภายในประเทศ
การขนส่งผู้โดยสารทางน้าภายในประเทศโดยเรือโดยสารข้ามฟาก
การขนส่งผู้โดยสารทางน้าภายในประเทศโดยเรือทัศนาจรหรือเรือส้าราญ
การขนส่งผู้โดยสารทางน้าภายในประเทศโดยเรืออื่นๆ
การขนส่งสินค้าทางน้าภายในประเทศ
การขนส่งสินค้าทางน้าภายในประเทศ
การบริการลากและดันเรือ/สิ่งก่อสร้างลอยน้า ที่ด้าเนินการทางน้าภายในประเทศ
การขนส่งทางอากาศ
การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลา
การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา
การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา

55
หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม
หมวดย่อย 52
521 5210
52101
52102
52109
522
5221
52211
52212
52213
52214
52219
5222
52221
52229
5223
52231
52239
5224
52241
52242
5229
52291
52292
52293
52299

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมทีส่ นับสนุนการขนส่ง
กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า
กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง
กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธัญพืช
กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ
กิจกรรมทีส่ นับสนุนการขนส่ง
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนส่งทางบก
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนส่งทางรถไฟ
กิจกรรมบริการสถานีรถโดยสาร
กิจกรรมบริการสถานที่จอดยานพาหนะ
กิจกรรมบริการรถยก
กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่งทางบก
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนส่งทางน้า
การด้าเนินงานของท่าเรือ (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)
กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่งทางน้า
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนส่งทางอากาศ
การด้าเนินงานของสนามบิน (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)
กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่งทางอากาศ
การขนถ่ายสินค้า
การขนถ่ายสินค้า
การขนถ่ายสัมภาระ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง
กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กิจกรรมตัวแทนรับจัดการส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนด้าเนินพิธีการศุลกากร)
กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 53
กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์
531 5310 53100 กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์ของรัฐ
532 5320 53200 กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์ที่มิใช่ของรัฐ
หมวดใหญ่ I

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

หมวดย่อย 55
551 5510

ที่พักแรม
ที่พักแรมระยะสัน
โรงแรมและรีสอร์ท
เกสต์เฮ้าส์
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
ที่พักแรมระยะสันอื่นๆ ส้าหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว

55101
55102
55103
55109

56
หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม
552
559

5520 55200 ลานตังค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตังที่พักแบบเคลื่อนที่
5590
ที่พักแรมประเภทอื่นๆ
55901 การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยส้าหรับนักเรียน/นักศึกษา
55909 การบริการที่พักแรมประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 56
561 5610
56101
56102
56103
562

563

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

5621 56210
5629
56291
56292
56299
5630
56301
56302
56303
56304

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การบริการอาหาร
การบริการอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการอาหารบนแผงลอยและตลาด
การบริการอาหารแบบเคลื่อนที่
การบริการจัดเลียงนอกสถานที่และการบริการอาหารประเภทอื่นๆ
การบริการจัดเลียงนอกสถานที่
การบริการอาหารประเภทอื่นๆ
การบริการอาหารส้าหรับธุรกิจขนส่ง
การด้าเนินงานของโรงอาหาร
การบริการอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การบริการเครื่องดื่ม
การบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน
การบริการเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน
การบริการเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด
การบริการเครื่องดื่มแบบเคลื่อนที่

หมวดใหญ่ J

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

หมวดย่อย 58
581
5811

การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือ นิตยสาร และงานอื่นๆ
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือ
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ต้าราเรียน พจนานุกรม และสารานุกรม ลงบนสื่อต่างๆ
(ยกเว้นทางออนไลน์)
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่โบรชัวร์ ใบปลิว และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน ลงบน
สื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือออนไลน์
การดูแลสิทธิในการผลิตซ้าหนังสือเพื่อจ้าหน่ายหรือเผยแพร่
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและรายการชื่อ-ที่อยู่ทางไปรษณีย์
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและรายการชื่อ -ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ลงบน
สื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและรายการชื่อ -ที่อยู่ทางไปรษณีย์ผ่านทาง
ออนไลน์

58111
58112
58113
58114
5812
58121
58122

57
หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม
5813
58131
58132
58133
58134
5819
58191
58192
58193
582

5820
58201
58202
58203

หมวดย่อย 59
591
5911
59111
59112
5912
59121
59122
59129
5913
59131
59132
592

5914 59140
5920
59201
59202
59203

หมวดย่อย 60
601 6010

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)
การจั ดพิ ม พ์ จ้ าหน่ ายหรือเผยแพร่ว ารสารและนิ ต ยสาร ลงบนสื่ อ ต่ างๆ (ยกเว้น ทาง
ออนไลน์)
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร ออนไลน์
การดูแลสิทธิในการผลิตซ้าหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร เพื่อจ้าหน่ายหรือเผยแพร่
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ผ่านทางออนไลน์
การดูแลสิทธิในการผลิตซ้างานอื่นๆ เพื่อจ้าหน่ายหรือเผยแพร่
การจัดท้าซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป
การจัดท้าซอฟต์แวร์เกมส้าเร็จรูป
การจัดท้าซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส้าเร็จรูป)
การดูแลสิทธิในการผลิตซ้าซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูปเพื่อจ้าหน่ายหรือเผยแพร่
การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ
และการจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
การผลิตรายการโทรทัศน์
กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
การบริการตัดต่อภาพและเสียง
การบริการท้าคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนิเมชั่น และเทคนิคพิเศษ
กิจกรรมอื่นๆ ภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
การเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
การเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
การดูแลสิทธิในการผลิตซ้าภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ เพื่อจ้าหน่า ยหรือ
เผยแพร่
การฉายภาพยนตร์
การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
การบันทึกเสียงลงบนสื่อ
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
การดูแลสิทธิในการผลิตซ้าดนตรี เพื่อจ้าหน่ายหรือเผยแพร่

การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง
การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
60101 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์)
60102 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงผ่านทางออนไลน์

58
หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม
602

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

6020

การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์
60201 การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
(ยกเว้นทางออนไลน์)
60202 การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ โดยสมัครสมาชิก
(ยกเว้นทางออนไลน์)
60203 การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ผ่านทางออนไลน์

หมวดย่อย 61
611 6110

การโทรคมนาคม
การโทรคมนาคมแบบใช้สาย
การบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย
การบริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุผ่านสายเคเบิล
การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบใช้สาย
การโทรคมนาคมแบบไร้สาย
การบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
การบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบไร้สาย
การโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม
การบริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุผ่านดาวเทียม
การโทรคมนาคมผ่ านดาวเที ยม (ยกเว้น การบริการจัดส่ งรายการโทรทัศน์ /วิท ยุ ผ่ าน
ดาวเทียม)
การโทรคมนาคมอื่นๆ

61101
61102
61109
612

6120
61201
61202
61209

613

6130
61301
61302

619

6190 61900

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

การจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
การจัดท้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
การจัดท้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
การจัดท้าโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
การจัดท้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและ
เครือข่าย)
การให้ ค้ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ แ ละการจั ด การสิ่ ง อ้ า นวยความสะดวกด้ า น
คอมพิวเตอร์
การให้ค้าปรึกษาด้านฮาร์ดแวร์
การให้ค้าปรึกษาด้านซอฟต์แวร์
การจัดการสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ

59
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หมวดย่อย 63
631
6311
63111
63112
6312 63120
639
6391
63911
63912
6399 63990
หมวดใหญ่ K

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การบริการสารสนเทศ
การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการให้เช่าพืนที่บนเครื่องแม่ข่าย และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงเว็บท่า
การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการให้เช่าพืนที่บนเครื่องแม่ข่าย และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล
การจัดการและการให้เช่าพืนที่บนเครื่องแม่ข่าย
เว็บท่า
การบริการสารสนเทศอื่นๆ
กิจกรรมส้านักข่าว
กิจกรรมส้านักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์
กิจกรรมส้านักข่าวสื่อโสตทัศน์
การบริการสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

หมวดย่อย 64
กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบาเหน็จบานาญ)
641
ตัวกลางทางเงินตรา
6411 64110 ธนาคารกลาง
6419
ตัวกลางทางเงินตราอื่นๆ
64191 ธนาคารพาณิชย์
64192 บริษัทเงินทุน
64193 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
64194 ธนาคารพาณิชย์เฉพาะกิจ
64195 สหกรณ์ที่เป็นตัวกลางทางการเงิน
642 6420
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง
64201 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิงที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิงที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
643 6430
ทรัสต์ กองทุน และกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ทีค่ ล้ายกัน
64301 กองทุน
64302 ทรัสต์
64309 กิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่คล้ายกับทรัสต์และกองทุน
649
กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ)
6491
สัญญาเช่าทางการเงิน
64911 สัญญาเช่าทางการเงินส้าหรับยานยนต์
64912 สัญญาเช่าทางการเงินส้าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการด้าเนินธุรกิจ
64913 สัญญาเช่าทางการเงินส้าหรับสินค้าอุปโภค (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์)
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6492
64921
64922
64923
64924
64925
64929
6499
64991
64992
64999
หมวดย่อย 65
651
652
653

6511
6512
6520
6530

65110
65120
65200
65300

หมวดย่อย 66
661
6611
66111
66112
66113
6612
66121
66122
66123
6619
66191
66192
66193
66199

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การให้สินเชื่อประเภทอื่นๆ
การให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน
การให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
การให้สินเชื่อเพื่อการซือที่อยู่อาศัย
การบริการบัตรเครดิต
การบริการของโรงรับจ้าน้า
การให้สินเชื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมบริการทางการเงิน อื่นๆ (ยกเว้น การประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ)
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืม
การลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเอง
กิจกรรมบริการทางการเงิน อื่นๆ (ยกเว้น การประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ)
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การประกันภัย การประกันภัยต่อ และกองทุนบาเหน็จบานาญ (ยกเว้นการประกันสังคม
ภาคบังคับ)
การประกันภัย
การประกันชีวิต
การประกันวินาศภัย
การประกันภัยต่อ
กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ)
การบริหารงานด้านตลาดการเงิน
การบริหารงานตลาดเงินและตลาดทุน
การบริหารงานตลาดอนุพันธ์
การบริการควบคุมดูแลการบริหารงานตลาดการเงิน
กิจกรรมนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
กิจกรรมนายหน้าซือขายหลักทรัพย์
กิจกรรมนายหน้าซือขายตราสารอนุพันธ์
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กิจกรรมอื่นๆ ทีส่ นับสนุนการบริการทางการเงิน
การบริการให้ค้าปรึกษาทางการเงิน
การประมวลผลและการเรียกช้าระเงินส้าหรับธุรกรรมทางการเงิน
การบริการดูแลและรักษาหลักทรัพย์
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม
662

663

6621 66210
6622
66221
66222
6629 66290
6630
66301
66302

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมสนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
การประเมินความเสี่ยงภัยและมูลค่าความเสียหาย
กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย
กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต
กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
การจัดการกองทุน
การจัดการกองทุนและพอร์ตการลงทุน (ยกเว้นกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ)
การจัดการกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ

หมวดใหญ่ L

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

หมวดย่อย 68
681 6810

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น
การซือและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการอยู่อาศัย
การซือและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย
การให้เช่าและการด้าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น
เพื่อการอยู่อาศัย
การให้เช่าและการด้าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น
ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
กิจรรมของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

68101
68102
68103
68104
682

6820
68201
68202

หมวดใหญ่ M

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค

หมวดย่อย 69
กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี
691 6910 69100 กิจกรรมทางกฎหมาย
692 6920 69200 กิจกรรมการบัญชี การท้าบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให้ค้าปรึกษาด้านภาษี
หมวดย่อย 70
กิจกรรมของสานักงานใหญ่และการบริการให้คาปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
701 7010 70100 กิจกรรมของส้านักงานใหญ่
702 7020
การบริการให้ค้าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
70201 การบริการให้ค้าปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
70202 การบริการให้ค้าปรึกษาด้านการบริหารจัดการทางการเงิน
70209 การบริการให้ค้าปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ
หมวดย่อย 71
711

กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทาง
เทคนิค
7110
กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการให้ค้าปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
71101 กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและการให้ค้าปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
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712

71102 กิจกรรมด้านวิศวกรรมและการให้ค้าปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
71103 กิจกรรมด้านธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา และการให้ค้าปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
7120
การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิค
71201 การทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ
71202 การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค
71209 การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

หมวดย่อย 72
721 7210

722

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

72101
72102
72109
7220 72200

การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์
การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม
การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ
การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หมวดย่อย 73
731 7310
732

การโฆษณาและการวิจัยตลาด
การโฆษณา
73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
73102 กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา
7320 73200 การวิจัยตลาดและการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน

หมวดย่อย 74
741 7410
742
749

74101
74109
7420 74200
7490
74901
74902
74909

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ
กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้าน
กิจกรรมการออกแบบตกแต่งภายใน
กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ
กิจกรรมการถ่ายภาพ
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมการแปลและล่าม
การบริการให้ค้าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 75
การบริการรักษาสัตว์
750 7500 75000 การบริการรักษาสัตว์
หมวดใหญ่ N
หมวดย่อย 77
771 7710
772

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน

กิจกรรมการให้เช่า
การให้เช่ายานยนต์
77101 การให้เช่ายานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
77109 การให้เช่ายานยนต์ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ
การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
7721 77210 การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์เพื่อการนันทนาการและการกีฬา
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773

774

7722 77220 การให้เช่าสื่อบันทึกเสียงและภาพ
7729
การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ
77291 การให้เช่าหนังสือ
77299 การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
7730
การให้เช่าเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆ
77301 การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางบก (ยกเว้นยานยนต์)
77302 การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งน้า
77303 การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ
77304 การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรและการป่าไม้
77305 การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา
77306 การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ส้านักงาน
77309 การให้เช่าเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
7740 77400 สัญ ญาเช่า ด้ า เนิน งานผลิต ภัณ ฑ์ที ่ม ีท รัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาหรือ ผลิต ภัณ ฑ์ที ่ค ล้า ยกัน
(ยกเว้นงานที่มีลิขสิทธิ์)

หมวดย่อย 78
781 7810
782
783

78101
78109
7820 78200
7830 78300

หมวดย่อย 79
791
799

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

7911 79110
7912 79120
7990
79901
79909

กิจกรรมการจ้างงาน
กิจกรรมของส้านักงานหรือตัวแทนจัดหางาน
กิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่นๆ
กิจกรรมของส้านักงานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ
กิจกรรมของส้านักงานหรือตัวแทนจัดหางานชั่วคราว
กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรบุคคลอื่นๆ
กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนาเที่ยว การบริการสารอง และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดน้าเที่ยว
กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
กิจกรรมการจัดน้าเที่ยว
กิจกรรมบริการส้ารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมของมัคคุเทศก์
กิจกรรมบริการส้ารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 80
การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน
801 8010 80100 การบริการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
802 8020 80200 การบริการระบบรักษาความปลอดภัย
803 8030 80300 กิจกรรมการสืบสวน
หมวดย่อย 81
กิจกรรมการบริการสาหรับอาคารและภูมิทัศน์
811 8110 81100 กิจกรรมสนับสนุนการอ้านวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ
812
การบริการท้าความสะอาด
8121 81210 การบริการท้าความสะอาดทั่วไปส้าหรับอาคาร
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8129

813

81291
81292
81293
81299
8130 81300

หมวดย่อย 82
821
8211 82110
8219

822
823

82191
82199
8220 82200
8230
82301
82302

829
8291
82911
82912
8292 82920
8299 82990

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การบริการท้าความสะอาดส้าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ
การบริการท้าความสะอาดพืนผิวภายนอกอาคาร
การบริการท้าความสะอาดภายในที่ใช้ความช้านาญเฉพาะด้าน
การบริการฆ่าเชือและก้าจัด
การบริการท้าความสะอาดส้าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การบริการดูแลและบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์
การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงาน และกิจกรรมอื่นๆ
ที่สนับสนุนทางธุรกิจ
การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการด้าเนินงานของส้านักงาน
การบริการด้านการบริหารส้านักงานแบบเบ็ดเสร็จ
การถ่ า ยเอกสาร การเตรี ย มเอกสาร และกิ จ กรรมเฉพาะด้ านอื่ น ๆ ที่ ส นั บ สนุ น การ
ด้าเนินงานส้านักงาน
การถ่ายเอกสาร
การเตรียมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะด้านอื่นๆ ที่สนับสนุนการด้าเนินงานส้านักงาน
กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
การจัดการประชุมและการแสดงสินค้า
การจัดการประชุม
การจัดการแสดงสินค้า
กิจกรรมบริการสนับสนุนทางธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมของตัวแทนจัดเก็บเงินและการบริการข้อมูลเครดิต
กิจกรรมของตัวแทนจัดเก็บเงิน
กิจกรรมการบริการข้อมูลเครดิต
กิจกรรมการบรรจุหีบห่อ
กิจกรรมการบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ O

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ

หมวดย่อย 84
841
8411

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
การบริหารราชการและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
กิจกรรมการบริหารราชการทั่วไป
กิจกรรมการบริหารราชการโดยรวม
กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภาครัฐโดยรวม
การก้าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม
และการบริการทางสังคมอื่นๆ (ยกเว้นการประกันสังคม)
การก้าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการด้านการศึกษา
การก้าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ
การก้าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการด้านการเคหะ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
การก้าหนดกฎเกณฑ์ของกิจกรรมการให้บริการด้านกีฬา นันทนาการ วัฒนธรรม และศาสนา

84111
84114
8412
84121
84122
84123
84124
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8413
84131
84132
84133
84134
84135
84136
84137
842

843

8421 84210
8422 84220
8423
84231
84232
84233
8430 84300

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานทางธุรกิจ
การก้ า หนดกฎเกณฑ์ แ ละการสนั บ สนุ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด้ าเนิ น งานด้ า น
การเกษตร การป่าไม้ การประมง และการล่าสัตว์
การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านเชือเพลิง
และพลังงาน
การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านการท้า
เหมืองแร่ การผลิต และการก่อสร้าง
การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านการขนส่ง
และโทรคมนาคม
การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านการขายส่ง
และการขายปลีก
การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง
การก้ าหนดกฎเกณฑ์ แ ละการสนั บ สนุ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการด้ าเนิ น งานทั่ ว ไป
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ พาณิชย์ และแรงงาน
การให้บริการแก่สังคมโดยรวม
การต่างประเทศ
กิจกรรมการป้องกันประเทศ
กิจกรรมการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
กิจกรรมของต้ารวจ
กิจกรรมของศาลและการบริหารงานยุติธรรม
กิจกรรมอื่นๆ ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
การประกันสังคมภาคบังคับ

หมวดใหญ่ P

การศึกษา

หมวดย่อย 85
851 8510

การศึกษา
การศึกษาระดับประถมศึกษา
การศึกษาระดับประถมศึกษาในชันเรียนปกติส้าหรับเด็กทั่วไป
การศึกษาระดับประถมศึกษาในชันเรียนปกติส้าหรับเด็กพิการ
การศึกษาระดับประถมศึกษาที่ไม่ได้สอนในชันเรียนปกติ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาในชันเรียนปกติส้าหรับบุคคลทั่วไป
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาในชันเรียนปกติส้าหรับผู้พิการ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาที่ไม่ได้สอนในชันเรียนปกติ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา

85101
85102
85103
852
8521
85211
85212
85213
8522 85220
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853

8530
85301
85302
85303

854

855
856

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

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่้ากว่าปริญญาตรี
การศึกษาระดับปริญญาตรี
การศึกษาระดับปริญญาโทขึนไป
การศึกษาประเภทอื่นๆ
การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ
การศึกษาด้านวัฒนธรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนเต้นร้า
กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี
กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ
การศึกษาด้านวัฒนธรรมอื่นๆ
การศึกษาประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
กิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมการกวดวิชาทั่วไป
กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสือผ้าและเสริมสวย
กิจกรรมการเรียนการสอนสปาบ้าบัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนวด
กิจกรรมการเรียนการสอนขับขี่
การศึกษาประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การบริการที่สนับสนุนการศึกษา
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส้าหรับเด็กทั่วไป
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส้าหรับเด็กพิการ

หมวดใหญ่ Q

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

หมวดย่อย 86
861 8610

กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์
กิจกรรมโรงพยาบาล
กิจกรรมโรงพยาบาล (ยกเว้นโรงพยาบาลเฉพาะทาง)
กิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง
กิจกรรมทางการแพทย์และทันตกรรม
กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป
กิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง
กิจกรรมทางทันตกรรม
กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพมนุษย์
กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์
กิจกรรมด้านกายภาพบ้าบัด

86101
86102
862

8620
86201
86202
86203

869

8690
86901
86902
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รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

86903 กิจกรรมของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
86909 กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดย่อย 87
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พัก
871 8710 87100 สถานบริการด้านการพยาบาลที่ให้ที่พัก
872 8720
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้พิการทางสติปัญญา ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และผู้ติด
ยาเสพติด
87201 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้พิการทางสติปัญญา
87202 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
87203 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้ติดยาเสพติด
873 8730
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
87301 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุ
87302 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่เด็กและเยาวชนที่พิการ
87303 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้ใหญ่ที่พิการ
879 8790
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่บุคคลอื่นๆ
87901 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่เด็กและเยาวชน (ยกเว้นที่พิการ มีปัญหาสุขภาพจิต
และติดยาเสพติด)
87902 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่หญิงที่ประสบปัญหาทางสังคม
87909 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่บุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดย่อย 88
881 8810
88101
88102
889

8890
88901
88909

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุ
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พักแก่ผู้พิการ
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์อื่นๆ ที่ไม่ให้ที่พัก
กิจกรรรมการดูแลเด็กเวลากลางวัน
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์อื่นๆ ที่ไม่ให้ทพี่ ัก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ R

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ

หมวดย่อย 90
900 9000

กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง
กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง
90001 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ
90002 กิจกรรมด้านความบันเทิง

หมวดย่อย 91
910
9101

กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ
กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ
กิจกรรมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ
91011 กิจกรรมห้องสมุด
91012 กิจกรรมหอจดหมายเหตุ

68
หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม
9102
91021
91022
9103
91031
91032
หมวดย่อย 92
920 9200

กิจกรรมพิพิธภัณฑ์และการด้าเนินงานเกี่ยวกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์
กิจกรรมพิพิธภัณฑ์
การด้าเนินงานเกี่ยวกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์
กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์
กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค
กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค
92001 การด้าเนินงานเกี่ยวกับสลากกินแบ่ง
92009 กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชคอื่นๆ

หมวดย่อย 93
931
9311
93111
93112
9312 93120
9319
93191
93192
93199
932
9321 93210
9329
93291
93292
93293
93299
หมวดใหญ่ S

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ
กิจกรรมด้านการกีฬา
การด้าเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการกีฬา
การด้าเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการกีฬา
การด้าเนินงานของศูนย์ฟิตเนสและการออกก้าลังกายเพื่อฝึกความยืดหยุ่นของร่างกาย
กิจกรรมสโมสรกีฬา
กิจกรรมอื่นๆ ด้านการกีฬา
กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
กิจกรรมของสมาคม/สมาพันธ์กีฬา
กิจกรรมอื่นๆ ด้านการกีฬา ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ
กิจกรรมสวนสนุกและธีมปาร์ค
กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมสวนสาธารณะและชายหาด
กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ
กิจกรรมการด้าเนินงานร้านเกมและตู้เกมหยอดเหรียญ
กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

หมวดย่อย 94
กิจกรรมองค์การสมาชิก
941
กิจกรรมองค์การทางธุรกิจ องค์การนายจ้าง และองค์การทางวิชาชีพ
9411 94110 กิจกรรมองค์การทางธุรกิจและองค์การนายจ้าง
9412 94120 กิจกรรมองค์การทางวิชาชีพ
942 9420 94200 กิจกรรมสหภาพแรงงาน

69
หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม
949
9491 94910
9492 94920
9499
94991
94992
94993
94994
94999
หมวดย่อย 95
951
9511
9512
952
9521
9522
9523
9524
9529

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

หมวดย่อย 96
961 9610
96101
96102
96103
96104
96109
962

9620
96201
96202
96203

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมองค์การสมาชิกอื่นๆ
กิจกรรมองค์การทางศาสนา
กิจกรรมองค์การทางการเมือง
กิจกรรมองค์การสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมองค์การสิทธิมนุษยชน
กิจกรรมสมาคมเยาวชน
กิจกรรมองค์การด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
กิจกรรมสมาคมด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ
กิจกรรมองค์การสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
การซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
การซ่อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
การซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน
การซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์ส้าหรับบ้านและสวน
การซ่อมรองเท้าและเครื่องหนัง
การซ่อมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ
การซ่อมนาฬิกา
การซ่อมเสือผ้าเครื่องแต่งกาย
การซ่อมรถจักรยาน
การซ่อมเครื่องดนตรี
การซ่อมเครื่องกีฬา
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)
กิจกรรมสปาและการนวด
กิจกรรมบริการลดน้าหนัก
กิจกรรมการแต่งผม
กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า
กิจกรรมบริการอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)
การบริการซักรีดและซักแห้ง
การบริการซักรีดและซักแห้ง (ยกเว้นโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ)
การบริการซักรีดและซักแห้ง โดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ
การบริการฟอกและย้อมสี

70
หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม
963

9630
96301
96302
96303
96304
96305
96309

หมวดใหญ่ T

รายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การท้าศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการดูแลสัตว์เลียง
กิจกรรมบริการส่วนบุคคลด้วยเครื่องหยอดเหรียญ
กิจกรรมโหราศาสตร์และไสยศาสตร์
กิจกรรมบริการอาบ อบ นวด และบริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน
กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทา
ขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน

หมวดย่อย 97
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
970 9700 97000 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
หมวดย่อย 98
981
982

กิจ กรรมการผลิ ต สิน ค้ า และบริ ก ารที่ ท าขึ้ น เองเพื่ อใช้ ในครั ว เรื อ น ซึ่ งไม่ ส ามารถ
จาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
9810 98100 กิจกรรมการผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจ้าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
9820 98200 กิจกรรมการบริการเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจ้าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน

หมวดใหญ่ U

กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก

หมวดย่อย 99
990 9900

กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
99001 กิจกรรมของคณะผู้แทนทางการทูตและกงสุลจากประเทศต่างๆ
99009 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิกอื่นๆ

คำอธิบำยกำรจัดประเภทอุตสำหกรรมตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

หมวดใหญ่ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
(หมวดย่อย 01 - 03)
ในหมวดใหญ่นี้ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นพืชและสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ ของการเพาะปลูกพืชผล การเลี้ยงสัตว์และการเพาะพันธุ์สัตว์ การทาไม้ และการเก็บเกี่ยวพืชผล
รวมทัง้ การใช้ประโยชน์จากสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือจากที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
หมวดย่อย 01 การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง
ในหมวดย่ อยนี้ ป ระกอบด้ วย กิ จกรรมพื้ นฐาน 2 กิจกรรม คือ การผลิ ต ผลผลิ ตจากพืช และสั ต ว์
ซึ่งครอบคลุมถึงการทาเกษตรอินทรีย์ 1/ การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม รวมถึงกิจกรรมด้าน
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การล่าสัตว์ การดักสัตว์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในหมวดย่ อยนี้ ได้แยกกิจกรรมการทาฟาร์มผสมผสานระหว่างการปลู กพืชร่วมกับการเลี้ ยงสัตว์
เป็นอีกหนึ่งหมู่ใหญ่ (หมู่ใหญ่ 015) ตามหลักเกณฑ์การกาหนดกิจกรรมหลัก เนื่องจากมีผู้ถือครองทาการเกษตร
หลายรายที่ทาการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมาก จึงไม่เหมาะสมที่จะจัดประเภทกิจกรรม
ลักษณะนี้ไว้ที่การปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง
การเตรียมผลผลิตเพื่อนาไปจาหน่ายในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร ถือว่าเป็นกิจกรรมทางการเกษตร
แต่ไม่ รวมถึงการน าผลผลิ ตทางการเกษตรไปแปรรูป ต่อ (ได้ จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 10 และ 11 (การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม) และหมวดย่อย 12 (การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ))
ยกเว้น
− การสร้างคันดินกั้นน้าบนพื้นที่ทางการเกษตร การระบายน้า การพัฒ นาที่ดินเพื่อเป็นสถานที่
ทาการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ F (การก่อสร้าง)
− ผู้ ซื้อ /ขายและสมาคมสหกรณ์ ที่เกี่ ยวข้อ งกั บการซื้อขายผลผลิ ต จากฟาร์ม ได้ จั ดประเภทไว้ใน
หมวดใหญ่ G (การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)
หมู่ใหญ่ 011 การปลูกพืชล้มลุก
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การปลูกพืชล้มลุก (พืชที่มีอายุไม่เกิน 2 ฤดูกาลเพาะปลูก) เช่น ธัญพืชทุกชนิด
พืชตระกูลถั่ว พืชที่เมล็ดให้น้ามัน พืชผักสวนครัว อ้อย ยาสูบ พืชที่ให้เส้นใย ไม้ดอก และพืชล้มลุกอื่นๆ รวมถึงการ
ปลูกพืชเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์
0111

การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดให้น้ามัน
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การปลูกธัญพืชทุกชนิด (ยกเว้นข้าว) พืชตระกูลถั่ว และพืชที่เมล็ดให้น้ามัน รวมถึง
การทาเกษตรอินทรีย์และการปลูกพืชที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม
1111 การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลู กข้ าวโพดที่ เก็ บ เกี่ ยวเมล็ ดแก่ มาใช้ป ระโยชน์ เพื่ อ เป็ น วัต ถุดิ บ ในการผลิ ต แป้ ง น้ ามั น พื ช
หรืออาหารเช้าจากธัญพืช (คอร์นเฟล็กซ์)

1/ เกษตรอิ นทรีย์ (Organic farming) คือ ระบบการเกษตรที่ผ ลิตอาหารและเส้ นใย ด้วยความยั่ งยืน ทางสิ่งแวดล้อ ม สังคม และเศรษฐกิ จ โดยเน้ น

หลักการปรับปรุงบารุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตจาก
ภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์สาหรับสั ตว์ ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้
ธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง (ที่มา: สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM))
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ยกเว้น
− การปลู กข้าวโพดที่ กินฝั กสด เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝั กอ่อน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
01132
− การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01191
01112 การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวโพด) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ต ลูกเดือย และธัญพืชอื่นๆ
ยกเว้น
− การปลูกข้าว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0112
− การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01111
− การปลู กข้าวโพดที่ กินฝั กสด เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝั กอ่อน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
01132
− การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01191
01113 การปลูกพืชตระกูลถั่ว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกถั่วเขียว ถั่วลันเตา ถั่วบีน ถั่วปากอ้า ถั่วหัวช้าง ถั่วมะแฮะ และพืชตระกูลถั่วอื่นๆ
ยกเว้น
− การปลูกถั่วเหลือง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01114
− การปลูกถัว
่ ลิสง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01115
− การปลูกถั่วฝักยาว ถั่วแขก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01132
01114 การปลูกถั่วเหลือง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกถั่วเหลือง
ยกเว้น
− การปลูกพืชที่เมล็ดให้น้ามัน (ยกเว้นถั่วเหลือง) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01115
01115 การปลูกพืชที่เมล็ดให้น้ามัน (ยกเว้นถั่วเหลือง) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกถั่วลิสง ดอกคาฝอย ดอกทานตะวัน งา ละหุ่ง ลินสีด มัสตาร์ด ไนเจอร์ เรป และ
พืชที่เมล็ดให้น้ามันอื่นๆ
ยกเว้น
− การปลูกถั่วเหลือง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01114
− การปลูกไม้ยืนต้นที่ให้น้ามัน เช่น ปาล์มน้ามัน มะพร้าว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0126
0112

การปลูกข้าว
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การปลูกข้าวจ้าวและข้าวเหนียว รวมถึงข้าวอินทรีย์และข้าวตัดแต่งพันธุกรรม
ยกเว้น
− การปลูกข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ และข้าวโอ๊ต ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01112
01121 การปลูกข้าวจ้าว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกข้าวจ้าว
01122 การปลูกข้าวเหนียว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกข้าวเหนียว
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0113

การปลูกพืชผัก แตง และพืชหัว
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การปลูกพืชผักทั้งชนิดกินใบ ลาต้น ผล ราก หรือหัวใต้ดิน การเพาะเห็ด รวมถึง
การปลูกพืชผักเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ (ยกเว้นเมล็ดบีต) โดยจัดประเภทไปตามชนิดของพืชผัก
ยกเว้น
− การปลู กพื ช ที่ ใช้ เป็ น อาหารสั ต ว์เพื่อ เอาเมล็ ดพั น ธุ์ เช่ น เมล็ ดบี ต ได้ จัด ประเภทไว้ในกิจ กรรม
01199
− การจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01640
01131 การปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกินต้น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลู ก ผั ก คะน้ า ผั ก บุ้ ง ผั ก ขม ผั ก กาดหอม กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก หน่ อ ไม้ ฝ รั่ ง ชิ โ ครี่
บรอกโคลี อาติโชก และพืชผักกินใบและพืชผักกินต้นอื่นๆ
− การปลูกไผ่เพื่อเอาหน่อ เช่น ไผ่หวาน ไผ่ตง ฯลฯ
ยกเว้น
− การปลูกไผ่เพื่อใช้เป็นวัสดุถักสาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01292
− การปลูกไผ่ประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01301
01132 การปลูกพืชผักกินผล รวมถึงแตงชนิดต่างๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
2/
− การปลู ก มะเขื อ ม่ ว ง มะเขื อ เทศ ฟั ก ฟั ก ทอง ถั่ ว แขก ถั่ ว ฝั ก ยาว ข้ า วโพดที่ กิ น ฝั ก สด (เช่ น
ข้าวโพดเทียน ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน) และพืชผักกินผลอื่นๆ
− การปลูกแตงร้าน แตงกวา แตงโม แคนตาลูป และพืชผักจาพวกแตงอื่นๆ
ยกเว้น
− การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01111
− การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01191
01133 การปลูกพืชผักกินรากและหัวใต้ดิน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลู กแครอท เทอร์นิ ป กระเที ยม หอมหั ว ใหญ่ หอมแดง พื ช ผั ก จ าพวกหอมและกระเที ย ม
อื่นๆ และพืชผักกินรากหรือหัวใต้ดินอื่นๆ
01134 การปลูกพืชผักจ้าพวกรากและหัวที่ให้สตาร์ชและอินนูลินสูง (ยกเว้นมันส้าปะหลัง) ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การปลู กมั น ฝรั่ง มั นเทศ เผื อก กลอย มัน เสา ท้ าวยายม่อ ม และพื ช ผั กจ าพวกรากและหั ว ที่ ให้
สตาร์ชและอินนูลินสูงอื่นๆ
01135 การปลูกมันส้าปะหลัง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกมันสาปะหลัง
01136 การเพาะเห็ด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกเห็ดชนิดมัชรูม (เช่น เห็ดหอม เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า ฯลฯ) และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล
ยกเว้น
− การเพาะเชื้อเห็ด/ส่าเห็ด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01302

2/ ข้าวโพดที่กินฝักสด คือ ข้าวโพดที่เก็บเกีย่ วตอนเมล็ดโตเต็มที่แต่ยังไม่แก่และไหมเริ่มมีสีน้าตาล นิยมบริโภคฝักสดเป็นอาหาร
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01139 การปลูกพืชผักอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกพืชผักกินดอก เช่น แค โสน ขจร เป็นต้น
− การปลูกชูการ์บีตและพืชผักอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การปลูก พริกและพริก ไทย พืช ที่นาไปทาเครื่องเทศและน้ามัน หอมระเหย ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ย่อย 0128
0114 01140 การปลูกอ้อย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกอ้อย
ยกเว้น
− การปลูกชูการ์บีต ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01139
0115 01150 การปลูกยาสูบ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกยาสูบ รวมถึงการแปรรูปใบยาสูบเบื้องต้น (เช่น การตาก การม้วน การหมัก การบ่มใบ
ยาสูบ) ที่ดาเนินการในแหล่งเดียวกัน
ยกเว้น
− การบริก ารตาก ม้ ว น หมัก และบ่ ม ใบยาสู บ โดยได้ รับ ค่ าตอบแทนหรือ ตามสั ญ ญาจ้า ง ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 01630
0116

การปลูกพืชเส้นใย
01161 การปลูกฝ้าย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกฝ้าย รวมถึงการหีบฝ้ายที่ดาเนินการในแหล่งเดียวกัน
ยกเว้น
− การบริการหีบฝ้าย โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01630
01169 การปลูกพืชเส้นใยอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลู ก ปอ ปอกระเจา ปอแก้ ว ปอเทื อ ง และพื ช อื่ น ๆ ที่ ใ ห้ เส้ น ใยจากส่ ว นของเปลื อ กหรื อ
เนื้อเยื่อด้านในของเปลือกหุ้มลาต้น
− การปลูกป่านลิ นิน ป่านแท้ ป่านศรนารายณ์ ป่านอะบากา ป่ านรามี และพืช เส้นใยอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
− การแช่พืชในน้าเพื่อให้ได้เส้นใยสิ่งทอ (ปอกระเจา ป่านลินิน หรือใยมะพร้าว)

0119

การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ไม้ดอก และพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
01191 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ยกเว้น
− การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01111
− การปลู กข้าวโพดที่ กินฝั กสด เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝั กอ่อน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
01132
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01192 การปลูกพืชล้มลุกที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (ยกเว้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลู ก สวีด แมงโกลด์ รากพื ช ที่ ใช้ เป็ น อาหารสั ต ว์ โคลเวอร์ หญ้ าแอลฟาลฟา เซนฟอน
เคลและหญ้าชนิดอื่นๆ ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
01193 การปลูกกล้วยไม้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ
ยกเว้น
− การปลูกไม้ดอกอื่นๆ (ยกเว้นกล้วยไม้) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01194
− การขยายพันธุ์กล้วยไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01302
01194 การปลูกไม้ดอกอื่นๆ (ยกเว้นกล้วยไม้) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกมะลิ ดาวเรือง กุหลาบ และไม้ดอกอื่นๆ รวมถึงไม้ตัดดอกและต้นอ่อน
− การปลูกไม้ดอกเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์
ยกเว้น
− การปลูกกล้วยไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01193
− การทาสวนไม้ประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01301
− การจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01640
01199 การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลู ก พื ช ที่ ใช้ เป็ น อาหารสั ต ว์เพื่ อ เอาเมล็ ด พั น ธุ์ เช่ น เมล็ ด บี ต (ยกเว้ น เมล็ ด ชู ก าร์บี ต ) และ
เมล็ดของพืชอื่นๆ ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
− การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การปลูกชูการ์บีตเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01139
− การปลู กพืช ล้มลุ กที่นาไปทาเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัช กรรม ได้จัด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0128
− การจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01640
หมู่ใหญ่ 012 การปลูกพืชยืนต้น
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การปลูกพืชยืนต้นซึ่งหมายถึง พืชที่มีอายุการปลูกเกิน 2 ฤดูกาล ไม่ว่าจะแห้งตาย
หลังจากสิ้นสุดแต่ละฤดูกาลหรือเจริญเติบโตต่อไป รวมถึงการปลูกพืชเหล่านี้เพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ ได้จัดประเภทไปตาม
ชนิดของพืชในหมู่ย่อยต่างๆ
0121 01210 การปลูกองุ่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกองุ่นทั้งชนิดที่ใช้ทาไวน์และรับประทานสด
ยกเว้น
− การผลิตไวน์จากองุ่นที่ปลูกเอง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 11021
0122

การปลูกไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อน
01221 การปลูกสับปะรด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกสับปะรดภูเก็ต สับปะรดศรีราชา และสับปะรดอื่นๆ
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01222 การปลูกทุเรียน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนก้านยาน ทุเรียนชะนี และทุเรียนอื่นๆ
01223 การปลูกล้าไย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกลาไย
01224 การปลูกมะม่วง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกมะม่วงน้าดอกไม้ มะม่วงมหาชนก มะม่วงเขียวเสวย และมะม่วงอื่นๆ
01225 การปลูกกล้วย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกกล้วยหอม กล้วยน้าว้า และกล้วยอื่นๆ
01226 การปลูกมังคุด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกมังคุด
01227 การปลูกเงาะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกเงาะ
01228 การปลูกลิ้นจี่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกลิ้นจี่
01229 การปลูกไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อนอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลู กมะละกอ อะโวกาโด มะเดื่อ อินทผลั ม พุทรา และไม้ผ ลเมืองร้อนและกึ่งร้อนอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
0123

การปลูกไม้ผลตระกูลส้ม
01231 การปลูกส้ม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกส้มเขียวหวาน ส้มสายน้าผึ้ง ส้มโชกุน ส้มแมนดาริน ส้มเช้ง และส้มอื่นๆ
01239 การปลูกไม้ผลตระกูลส้มอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
3/
− การปลูกมะนาว เลมอน และมะกรูด
− การปลูกส้มโอและเกรปฟรุท และไม้ผลตระกูลส้มอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

0124

การปลูกไม้ผลตระกูลแอปเปิ้ลและไม้ผลชนิดเมล็ดแข็ง
01241 การปลูกไม้ผลตระกูลแอปเปิ้ล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกแอปเปิ้ล แพร์ และไม้ผลอื่นๆ ตระกูลแอปเปิ้ล
01249 การปลูกไม้ผลชนิดเมล็ดแข็งอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลู กแอปริคอต เชอร์รี่ ท้อ (พีช) พลัม และไม้ผลชนิดเมล็ดแข็งอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น

3/ เลมอน (Lemon) เป็นพืชสกุลส้ม ผลส่วนใหญ่ใช้ทาน้าเลมอน (เลมอนเนด) กากและเปลือกใช้ทาอาหาร/ของหวาน (เช่น พายเลมอน) นอกจากนี้ยังใช้

แต่งกลิ่นในน้าอัดลม (เช่น ในเครื่องดื่มยี่ห้อสไปรท์และเซเว่นอัพ) ซึ่งเลมอนมีส่วนประกอบของกรดซิตริกประมาณ 5% ทาให้มีรสชาติเปรี้ยวและมีค่า
pH ประมาณ 2-3 ด้วยความเป็นกรดนี้ ในบางประเทศใช้เป็นวัตถุในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ทดแทนสารที่เป็นกรดอื่นที่มีราคาสูงกว่า
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0125

การปลูกไม้ผลยืนต้น ไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่ม และไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้
01251 การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลู ก อั ล มอนด์ มะม่ ว งหิ ม พานต์ เกาลั ด เฮเซลนั ต พิ ส ตาชิ โ อ มั น ฮ่ อ (walnut) และไม้ ผ ล
เปลือกแข็งอื่นๆ ที่กินได้
01252 การปลูกไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่ม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลู กสตรอเบอร์รี่ บลู เบอร์รี่ เคอร์แรนต์ กู ส เบอร์รี่ กี วีฟ รุต ราสพ์ เบอร์รี่ และไม้ผ ลที่มีต้ น
เป็นพุ่มอื่นๆ
01259 การปลูกไม้ผลยืนต้นอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกโลคัสบีนและไม้ผลยืนต้นอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

0126

การปลูกไม้ยืนต้นที่ให้น้ามัน
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การปลูกปาล์มน้ามัน มะพร้าว และไม้ยืนต้นอื่นๆ ที่ให้น้ามัน
ยกเว้น
− การปลูกถั่วเหลือง ถั่วลิสง และพืชที่เมล็ดให้น้ามัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0111
01261 การปลูกปาล์มน้้ามัน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกปาล์มชนิดที่ให้น้ามัน
ยกเว้น
− การปลูกปาล์มประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01301
01262 การปลูกมะพร้าว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกมะพร้าวทั้งชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ามันมะพร้าว และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น
มะพร้าวน้าหอม มะพร้าวกะทิ
01269 การปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆ ที่ให้น้ามัน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกมะกอก สบู่ดา และไม้ยืนต้นอื่นๆ ที่ให้น้ามัน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

0127

การปลูกพืชที่น้าไปท้าเครื่องดื่ม
01271 การปลูกชา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกชา ชาจีน ชาเขียว ชามาเต้ และชาอื่นๆ
01272 การปลูกกาแฟ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกกาแฟ
01279 การปลูกพืชอื่นๆ ที่น้าไปท้าเครื่องดื่ม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกโกโก้
− การปลูกพืช ที่นาไปทาเครื่ องดื่มสมุนไพร (เช่น เก็กฮวย กระเจี๊ยบแดง หม่อน) และพืช อื่นๆ
ที่นาไปทาเครื่องดื่ม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01492
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0128

การปลูกพืชที่น้าไปท้าเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์
01281 การปลูกพริก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกพริกขี้หนู พริกชี้ฟ้าแดงและเขียว พริกเหลือง พริกหนุ่ม พริกหวาน และพริกหยวก ฯลฯ
ยกเว้น
− การแปรรูปพริก เช่น พริกแห้ง พริกป่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10771
01282 การปลูกพริกไทย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกพริกไทย
ยกเว้น
− การแปรรูปพริกไทย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10771
01289 การปลูกพืชอื่นๆ ที่น้าไปท้าเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์ ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การปลูกพืชล้มลุกและพืชยืนต้นที่นาไปทาเครื่องเทศ พืชสมุนไพร และพืชน้ามันหอมระเหย
• การปลูกลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และกระวาน
• การปลูกผักชี ยี่หร่า โป๊ยกั๊ก และเทียนข้าวเปลือก
• การปลูกอบเชย (คาเนลล่า) กานพลู
• การปลูกวานิลา มัสตาร์ด หญ้าฝรั่น ฮอฟ มินท์
• การปลูกขิง ข่า ตะไคร้ ขมิ้น
• การปลูกมะขามแขก ฟ้าทะลายโจร เหงือกปลาหมอ
• การปลูกพืชที่นาไปทาเครื่องเทศ พืชสมุนไพร และพืชที่นาไปทาน้ามันหอมระเหยอื่นๆ
− การปลูกพืชเสพติด (ยกเว้นยาสูบ) เช่น กัญชา ฝิ่น กระท่อม
− การปลู ก พื ช ที่ น าไปท าเครื่ อ งหอม ใช้ ใ นทางเภสั ช กรรม หรื อ ใช้ ส าหรั บ ฆ่ า แมลง ฆ่ า รา หรื อ
วัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน
ยกเว้น
− การปลูกยาสูบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01150

0129

การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ
01291 การปลูกต้นยางพารา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกยางพารา
ยกเว้น
− การรวบรวมน้าหล่อเลี้ยงต้นไม้หรือยางไม้ในป่า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 02300
01292 การปลูกพืชที่ใช้ในการถักสาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกไผ่ หวาย อ้อ กก และพืชที่ใช้ในการถักสานอื่นๆ
ยกเว้น
− การปลูกไผ่เพื่อเอาหน่อ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01131
− การปลูกไผ่ประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกิจรรม 01301
− การเก็ บ /หาไผ่ หวาย อ้อ กก และพื ช ที่ ใช้ ในการถัก สานอื่ นๆ จากป่ าหรือ แหล่ งธรรมชาติอื่ น ๆ
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 02300
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01299 การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกต้นไม้เพื่อสกัดเอาน้าหล่อเลี้ยง เช่น การปลูกต้นเมเปิล
− การปลูกต้นสนและต้นสนที่ใช้ประดับในงานคริสต์มาส
− การปลูกพืชยืนต้นชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ใหญ่ 013 การท้าสวนไม้ประดับและการขยายพันธุ์พืช
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การทาสวนไม้ประดับ การผลิตกิ่งชา หน่อ และกล้าไม้เพื่อการขยายพันธุ์ หรือ
นามาทากิ่งพันธุ์โดยการติดตา ทาบกิ่ง หรือตอนกิ่ง เพื่อนาไปปลูกต่อไป
ยกเว้น
− การปลูกพืชเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ ได้จัดประเภทไปตามชนิดของพืชในหมู่ใหญ่ 011 และ 012
− การปลูกกล้วยไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01193
− การปลูกไม้ดอก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01194
− การเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 02100
0130
การท้าสวนไม้ประดับและการขยายพันธุ์พืช
01301 การท้าสวนไม้ประดับ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูกไม้ประดับภายใต้โรงเรือนหรือกลางแจ้ง รวมถึงหญ้าชนิดที่ใช้เพื่อประดับหรือตกแต่ง
01302 การขยายพันธุ์พืช ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเพาะพันธุ์/ขยายพันธุ์พืชเพื่อนาไปปลูกต่อ เช่น กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ผล
− การปลูกพืชเพื่อเอาหัว หน่อ และราก รวมถึงกิ่งชาและกิ่งตอน
− การเพาะเชื้อเห็ด/ส่าเห็ด
− การเพาะพันธุ์/ขยายพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น (ยกเว้นกล้าไม้ป่า)
หมู่ใหญ่ 014 การเลี้ยงสัตว์
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การเลี้ยง (การทาฟาร์ม) การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์สัตว์ทุกชนิด (ยกเว้น
สัตว์น้ า) รวมถึงการผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ที่เป็ น ผลพลอยได้จากการทาฟาร์มปศุสั ตว์ เช่น ขนสั ตว์และหนั งสั ตว์ ได้จัด
ประเภทไปตามชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง
ยกเว้น
− การบริการที่สนับสนุนการแพร่พันธุ์สัตว์ เช่น การให้บริการพ่อพันธุ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
01621
− การบริการจัดที่พักพร้อมอาหารและการดูแลสัตว์ในฟาร์ม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01629
− การผลิตหนังสัตว์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการฆ่าสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 101
0141

การเลี้ยงโคและกระบือ
01411 การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ ย ง การเพาะพั น ธุ์ และการผสมพั น ธุ์ โ คนมและโคเนื้ อ รวมถึ ง การผลิ ต น้ าเชื้ อ ของสั ต ว์
ดังกล่าว
− การผลิตน้านมดิบที่ได้จากการเลี้ยงโคนม
ยกเว้น
− การแปรรูปนม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1050
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01412 การเลี้ยงกระบือนมและกระบือเนื้อ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์กระบือนมและกระบือเนื้อ รวมถึงการผลิตน้าเชื้อของ
สัตว์ดังกล่าว
− การผลิตน้านมดิบที่ได้จากการเลี้ยงกระบือนม
ยกเว้น
− การแปรรูปนม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1050
01419 การเลี้ยงโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ และการผสมพั นธุ์โคและกระบือเพื่อการอนุรักษ์ การท่องเที่ยว และ
การกีฬา รวมถึงการผลิตน้าเชื้อของโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
0142 01420 การเลี้ยงม้า ลา ล่อ ม้าล่อ และสัตว์อื่นๆ ที่คล้ายม้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์ม้า ม้าแข่ง ลา ม้าล่อ และสัตว์อื่นๆ ที่คล้ายม้า
ยกเว้น
− การดาเนินงานคอกม้าแข่งและคอกม้าขี่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93199
0143 01430 การเลี้ยงอูฐ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
4/
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์อูฐ (เช่น อูฐตะโหนกเดียว ) และสัตว์จาพวกอูฐอื่นๆ
รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากการทาฟาร์ม เช่น น้านมดิบ ขนอูฐ หนังอูฐ ฯลฯ
0144

การเลี้ยงแกะและแพะ
01441 การเลี้ยงแกะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์แกะ
− การผลิตน้านมดิบที่ได้จากแกะ
− การผลิตขนแกะดิบที่ได้จากการตัด
ยกเว้น
− การบริก ารตั ดขนแกะ โดยได้รับ ค่ าตอบแทนหรือ ตามสั ญ ญาจ้ าง ได้ จัด ประเภทไว้ในกิจ กรรม
01629
− การผลิตขนแกะที่ได้จากการดึงหรือถอน ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการฆ่าแกะ ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 10111
− การแปรรูปนม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1050
01442 การเลี้ยงแพะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์แพะ
− การผลิตน้านมดิบที่ได้จากแพะ
ยกเว้น
− การแปรรูปนม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1050

4/ อูฐตะโหนกเดียว (dromedary) เป็นอูฐที่เลี้ยงในที่ร้อนแห้งแล้งแบบทะเลทรายทางตอนใต้ของประเทศแถบอาหรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริโภคเนื้อ

และนมเป็นหลัก และใช้บรรทุกของ ทางาน ขี่ และใช้ประโยชน์จากหนังและขน ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดนโยบายให้กรมปศุสัตว์ส่งเสริมการเลี้ยงอูฐ เพื่อเป็น
สัตว์เศรษฐกิจพันธุ์ใหม่กับเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือในที่แห้งแล้ง เนื่องจากอูฐเป็น สัตว์ที่สามารถอยู่ในสภาพแห้งแล้งและใช้อาหารที่มี
คุณภาพต่าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งความต้องการพลังงานในการสร้างน้านมต่ากว่าโคมาก
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0145 01450 การเลี้ยงสุกร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์สุกร
0146

การเลี้ยงสัตว์ปีก5/
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การเลี้ยง (การทาฟาร์ม) และการผสมพันธุ์สัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร ได้แก่ ไก่
ไก่งวง เป็ด และห่าน
ยกเว้น
− การเลี้ยงนก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0149
01461 การเลี้ยงไก่ไข่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์ไก่ไข่
− การดาเนินการฟักไข่ไก่
− การผลิตไข่ไก่สด
ยกเว้น
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์ไก่งวง ไก่ชน ไก่แจ้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01469
01462 การเลี้ยงไก่เนื้อ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์ไก่เนื้อ
ยกเว้น
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์ไก่งวง ไก่ชน ไก่แจ้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01469
01463 การเลี้ยงเป็ด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ
− การดาเนินการฟักไข่เป็ด
− การผลิตไข่เป็ด
01469 การเลี้ยงสัตว์ปีกอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์ รวมถึงการดาเนินการฟักไข่สัตว์ปีกอื่นๆ
• ไก่พื้นเมือง เช่น ไก่ต๊อก/ไก่แจ้ ไก่ชน ไก่อู ไก่ตะเภา ไก่เบตง
• ไก่งวง
• ห่าน
− การผลิตไข่ของสัตว์ดังกล่าว
ยกเว้น
− การเลี้ ยง การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์ไก่ไข่และไก่เนื้ อ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01461
และ 01462 ตามลาดับ
− การผลิตขนแข็งหรือขนอ่อน ซึ่ งเป็นผลพลอยได้จากการฆ่าสัตว์ปีก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
10120

5/ สัตว์ปีก (poultry) หมายถึง สัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารในครัวเรือน ได้แก่ ไก่ ไก่ตอน ไก่งวง เป็ด และห่าน
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0149

01491

01492

01493

01494

01495
01496

การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การเลี้ยง (การทาฟาร์ม) การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์สัตว์กึ่งสัตว์เลี้ยงและ
สัตว์อื่นๆ (ยกเว้นสัตว์น้า) รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากการทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น
ขนสัตว์ ขนนก และหนังสัตว์เลื้อยคลาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมต่างๆ ตามชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง
การเลี้ยงนกกระจอกเทศและนกอีมู ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์ รวมถึงการดาเนินการฟักไข่นกกระจอกเทศและนกอีมู
− การผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อ หนัง และขนนกกระจอกเทศและนกอีมูที่ดาเนินการภายในฟาร์ม
การเลี้ยงไหม ผีเสื้อ และแมลง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยงและการขยายพันธุ์ไหม ผีเสื้อ และแมลง
− การผลิตไข่ไหม รังไหมดิบ รวมถึงการปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหม
ยกเว้น
− การปลูกหม่อนเพื่อนาไปทาเครื่องดื่ม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01279
− การแปรรูปไหมที่ไม่ได้ดาเนินการต่อเนื่องจากการเลี้ยงไหม ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 13
การเลี้ยงผึ้ง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยงและการขยายพันธุ์ผึ้ง
− การผลิตน้าผึ้ง ขี้ผึ้ง และผลผลิตอื่นๆ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงผึ้ง
ยกเว้น
− การผลิ ตน้ าผึ้ งแท้ ที่ ผ่ า นกระบวนการแปรรูป (เช่ น ผ่ า นการฆ่ าเชื้ อ ) ซึ่ งมิ ได้ ท าต่อ เนื่ อ งจากการ
เลี้ยงผึ้ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10779
การเลี้ยงนกนางแอ่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยงและการขยายพันธุ์นกนางแอ่น
− การดาเนินกิจการบ้านหรือคอนโดเพื่อเลี้ยงนกนางแอ่น
− การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลี้ยงนกนางแอ่น เช่น รังนกดิบ
ยกเว้น
− การผลิตรังนก ที่นามาตกแต่ง ทาความสะอาด และบรรจุภาชนะ เช่น รังนกแห้ง รังนกกึ่งสาเร็จรูป
รังนกสดพร้อมปรุง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10134
− การผลิตเครื่องดื่มรังนกสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10799
− การสร้างบ้านหรือคอนโดนกนางแอ่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 41002
การท้าฟาร์มงู ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยงและการผสมพันธุ์งู รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อหรือหนังงูที่ดาเนินการในฟาร์ม
การท้าฟาร์มสัตว์เลี้ยง (ยกเว้นสัตว์น้า) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยง การคัดสายพันธุ์ การเพาะพันธุ์ และการผสมพันธุ์สุนัขและแมว
− การทาฟาร์มสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
• นก เช่น นกแก้วเล็ก นกหงส์หยก นกเขา นกกรงหัวจุก ฯลฯ
• หนูแฮมสเตอร์ ฯลฯ
ยกเว้น
− กิจกรรมการดูแลสั ตว์เลี้ ยง เช่น การฝึ ก สั ตว์เลี้ ยง การตัดแต่ งขนสั ตว์เลี้ ยง ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 96302
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01499 การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยงและการผสมพันธุ์สัตว์กึ่งสัตว์เลี้ยง
• กระต่ายและสัตว์ที่มีขนอื่นๆ
• นกกระทาและนกอื่นๆ (ยกเว้นนกที่เป็นสัตว์เลี้ยงและนกนางแอ่น)
− การทาฟาร์มไส้เดือน ทาก หอยที่อาศัยบนบก
− การเลี้ยงและการผสมพันธุ์สัตว์ล่า
− การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การเลี้ยงนกนางแอ่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01494
− การผลิตหนังสัตว์ที่ได้จากการล่าสัตว์และการดักสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01700
− การทาฟาร์มกบ จระเข้ เม่นทะเล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0321 และ 0322
− การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0321 และ 0322
หมู่ใหญ่ 015 การท้าฟาร์มผสมผสาน
0150 01500 การท้าฟาร์มผสมผสาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาฟาร์มแบบผสมผสานระหว่างการปลู กพืช ร่ว มกับ การเลี้ ย งสั ตว์ โดยไม่ได้ทาการปลู กพื ช
หรือเลี้ยงสัตว์อย่างหนึ่งอย่างใดเป็นพิเศษ หมายถึง การปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์อย่างใด
อย่างหนึ่งไม่เกิน 2 ใน 3 (น้อยกว่า 66 เปอร์เซ็นต์) ของกิจกรรมทั้งหมด
ยกเว้น
− การปลู กพืชหรือการเลี้ยงสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 (มากกว่า 66 เปอร์เซ็นต์) ของ
กิจกรรมทั้งหมด กิจกรรมที่ทาร่วมกันนี้ให้จัดประเภทไว้ในการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์อย่างใด
อย่างหนึ่ง
• การปลูกพืช ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 011 และ 012
• การเลี้ยงสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 014
หมู่ใหญ่ 016 กิจกรรมที่สนับสนุนการเกษตรและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมที่คล้ายกับการเกษตร
แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิต (การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร) ที่กระทาโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม
สัญญาจ้าง รวมถึงกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจาหน่ายใน
ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
0161

กิจกรรมที่สนับสนุนการผลิตพืชผล
01611 การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการควบคุมหรือกาจัดแมลงและสั ตว์ศัตรูพืช ทางการเกษตร โดยได้รับค่าตอบแทนหรือ
ตามสัญญาจ้าง
• การพ่นยาฆ่าแมลงและกาจัดวัชพืช รวมถึงการฉีดพ่นทางอากาศ
• การควบคุมศัตรูพืชและโรคระบาด (รวมถึงกระต่าย) ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
• การรมยาเพื่อควบคุมและกาจัดศัตรูพืช
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01612 การด้าเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น้าและเครื่องมือชลประทานทางการเกษตร ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− กิ จ กรรมการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ก ารให้ น้ าและเครื่ อ งมื อ ชลประทานทางการเกษตร
โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง เช่น อุปกรณ์ให้น้าแบบฉีดฝอย (สปริงเกอร์) อุปกรณ์
ให้น้าแบบน้าหยดทั้งทางผิวดินและใต้ดิน
01619 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการผลิตพืชผล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมทางการเกษตร โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
• การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก
• การปลูกพืช การดูแลพืช
• การตัดแต่งกิ่งก้านไม้ผลและไม้เลื้อย
• การปักดาข้าว
• การเก็บเกี่ยว
− การจัดหาเครื่องจักรทางการเกษตรพร้อมผู้ควบคุมและคนงาน
− การบารุงรักษาที่ดินเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมสาหรับการใช้งานทางการเกษตร
− การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยมีผู้ควบคุม
ยกเว้น
− กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01630
− กิจกรรมภูมิสถาปัตยกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 71101
− กิจกรรมของนักปฐพีวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์ทางการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74909
− กิจกรรมการดูแลและบารุงรักษาภูมิทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 81300
− การบารุงรักษาที่ดินเพื่อให้มีระบบนิเวศวิทยาที่ดี ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 81300
− องค์การที่จัดงานแสดงผลผลิตทางการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 82302
0162

กิจกรรมที่สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์
01621 กิจกรรมที่สนับสนุนการแพร่พันธุ์สัตว์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่พันธุ์ การเพาะพันธุ์ การผสมพันธุ์ และการผสมเทียมสัตว์ รวมถึง
การบริการพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ยกเว้น
− กิจกรรมการผสมพันธุ์สัตว์ที่ ดาเนินการโดยฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ตามชนิดของสัตว์ที่
เลี้ยง
01629 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการทดสอบฝูง การบริการต้อนฝูงสัตว์ การบริการเลี้ยงสัตว์ การทาความสะอาดเล้า
− การบริการตัดขนแกะ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
− การบริการจัดที่พักพร้อมอาหารและการดูแลสัตว์ในฟาร์ม
− กิจกรรมของช่างตีเหล็กใส่เกือกม้า
ยกเว้น
− การบริการให้เช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่พักและให้อาหารสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 68104
− การบริการรักษาและฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 75000
− การบริการจัดที่พักพร้อมอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 96302
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0163 01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− บริการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
• บริก ารเตรี ย มพื ช ผลเพื่ อจ าหน่ ายในตลาดซื้ อ ขายสิ น ค้ าเกษตร เช่ น การท าความสะอาด
การตัดแต่ง การคัดขนาด การกาจัดเชื้อโรค
• บริการหีบฝ้าย
• บริการเตรียมใบยาสูบ เช่น ตาก ม้วน หมัก และบ่มใบยาสูบ
• บริการเตรียมเมล็ดโกโก้
• บริการเคลือบผิวผลไม้ด้วยขี้ผึ้ง
• บริการทาให้ผักและผลไม้แห้งด้วยการตากแดด เช่น ลานตากข้าว ข้าวโพด ฯลฯ
ยกเว้น
− การเตรียมผลิ ตผลทางการเกษตรโดยผู้ ผ ลิ ต ได้จั ดประเภทไว้ในหมู่ย่ อยที่เกี่ย วข้อ งในหมู่ใหญ่
011 หรือ 012
− กิจกรรมลานตากมัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10621
− การบ่มและการอบใบยาสูบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 12001
− การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 462
0164 01640 การจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมภายหลั งการเก็บเกี่ยวทุกชนิดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ โดย
การคัดแยกสิ่งเจือปน เมล็ดที่ไม่ได้ขนาด เมล็ดที่ได้รับความเสียหายจากแมลงหรือเครื่องจักร
เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ และการกาจัดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะกับการเก็บรักษา
− การท าเมล็ ด พั น ธุ์ ให้ แ ห้ ง การท าความสะอาด การคั ด ขนาด และการรัก ษาเมล็ ด พั น ธุ์ ก่ อ นน า
ออกจาหน่ายในตลาด รวมถึงการดูแลเมล็ดตัดแต่งพันธุกรรม
ยกเว้น
− การปลูกพืชด้วยเมล็ด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 011 และ 012
− การผลิตน้ามันจากเมล็ดพืช ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 104
− การวิจัยเพื่อการพัฒนาหรือการดัดแปลงเมล็ดพันธุ์ใหม่ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7210
หมู่ใหญ่ 017 การล่าสัตว์ การดักสัตว์ และกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
0170 01700 การล่าสัตว์ การดักสัตว์ และกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การล่าสัตว์และการดักสัตว์เพื่อการพาณิชย์
− การน าสั ต ว์ ที่ ล่ า หรื อ ดั ก ได้ ทั้ ง ที่ มี ชี วิ ต หรื อ ไม่ มี ชี วิ ต เพื่ อ เป็ น อาหาร ท าขนสั ต ว์ ท าหนั ง สั ต ว์
ใช้ประโยชน์ในงานวิจัย ไว้ในสวนสัตว์ หรือเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน
− การผลิตขนสัตว์ หนังสัตว์เลื้อยคลาน หรือขนนกที่ได้จากการล่าสัตว์หรือการดักสัตว์
− การจับสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนมบนบก เช่น วอลรัสและแมวน้า
ยกเว้น
− การผลิตขนสัตว์ หนังสัต ว์เลื้อ ยคลาน หรือ ขนนกที่ได้จากการเลี ้ ยงสัตว์ ได้จัด ประเภทไว้ใน
หมู่ใหญ่ 014
− การเลี้ยงสัตว์ล่าในฟาร์มปศุสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01499
− การจับวาฬ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 03111
− การผลิตหนังสัตว์ที่เป็นผลพลอยได้จากการฆ่าสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 101
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−
−

การล่าสัตว์เพื่อการกีฬาหรือนันทนาการ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93199
กิจกรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการล่าสัตว์และการดักสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 94999

หมวดย่อย 02 การป่าไม้และการท้าไม้
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การผลิตไม้ท่อนกลมเพื่อเป็นวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
ป่าไม้ (หมวดย่อย 16 และ 17) การหาของป่าที่ไม่ใช่ไม้ซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติ นอกจากการผลิตไม้ซุงแล้ว ยังรวมถึง
กิจกรรมป่าไม้ที่ใช้กระบวนการผลิตอย่างง่าย เช่น ฟืน ถ่านไม้ ชิ้นไม้ และไม้ท่อนกลมซึ่งนาไปใช้โดยไม่ต้องผ่านการ
แปรรู ป เช่ น ไม้ เสาอุ โมงค์ เหมื อง ไม้ ค้ า เสาเข็ ม ไม้ ท าเยื่ อกระดาษ เป็ นต้ น กิ จกรรมเหล่ านี้ กระท าได้ ทั้ งในป่ า
ธรรมชาติหรือสวนป่า
หมู่ใหญ่ 021 วนวัฒนวิทยา6/ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้
0210 02100 วนวัฒนวิทยา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลู กไม้ป่ ายื นต้ น รวมถึงการปลู ก ทดแทน การย้ายไปปลู ก ที่ ใหม่ การตั ด สางขยายระยะ
การอนุรักษ์ป่า และการดูแลทางเพื่อชักลากไม้
− การปลูกป่าละเมาะ
− การปลูกไม้ทาเยื่อกระดาษและไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฟืน)
− การเพาะพันธุ์/ขยายพันธุ์กล้าไม้ป่า
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นได้ทั้งในป่าธรรมชาติหรือป่าที่ปลูกขึ้น
ยกเว้น
− การปลูกต้นสนที่ใช้ประดับในงานคริสต์มาส ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01299
− การเพาะพันธุ์/ขยายพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01302
− การหาของป่าที่ไม่ใช่ไม้ซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 02300
− การผลิตชิ้นไม้และเศษไม้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทาไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 16101
หมู่ใหญ่ 022 การท้าไม้
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การแปรรูปไม้จากป่าในขั้นต้นหรือในลักษณะหยาบๆ ซึ่งผลผลิตของกิจกรรมนี้
อยู่ในรูปของไม้ซุง ชิ้นไม้ หรือไม้ฟืน
0220 02200 การท้าไม้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตไม้ท่อนกลมสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
− การผลิ ตไม้ท่ อนกลมส าหรับนาไปใช้โดยไม่ต้องผ่ านการแปรรูป เช่น ไม้เสาอุโมงค์เหมือง ไม้ค้ า
เสาเข็ม เสารั้ว เสาโทรศัพท์ และเสาไฟฟ้า
− การหาและการทาไม้ฟืน
− การเผาถ่านไม้ในป่าโดยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม

6/ วนวั ฒ นวิ ท ยา (silviculture) มาจากค าว่ า silvi (ป่ า + ต้ น ไม้ ) + culture (ปลู ก ) เป็ น สาขาหนึ่ งของวิ ช าวนศาสตร์ ที่ ว่ า ด้ วยการประยุ ก ต์ ศิ ล ปและ

วิทยาศาสตร์เพื่อควบคุมการเกิด การเติบโต องค์ประกอบ สุขภาพ และคุณภาพของหมู่ไม้เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจอัน
หลากหลายของสังคมอย่างยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขาหลัก คือ “รากฐานวนวัฒนวิทยา” (foundations of silviculture) หรือ “วนวัฒน์” (silvics) ที่ว่า
ด้วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และ “ปฏิบัติการทางวนวัฒนวิทยา” (practices of silviculture) ซึ่งเน้นการนาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ที่มา:
บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ http://www.rmutphysics.com/charud/general/1/silviculture/lesson1.1.htm)
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ยกเว้น
− การปลูกต้นสนที่ใช้ประดับในงานคริสต์มาส ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01299
− การปลูกและเพาะพันธุ์/ขยายพันธุ์กล้าไม้ป่า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 02100
− การหาของป่าที่ไม่ใช่ไม้ซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 02300
− การผลิตชิ้นไม้และเศษไม้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทาไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 16101
− การผลิตถ่านไม้ที่ได้จากการกลั่นไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20115
หมู่ใหญ่ 023 การเก็บหาของป่า
0230 02300 การเก็บหาของป่า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเก็บหาของป่า (ที่ไม่ใช่ไม้) และพืชอื่นๆ ที่ขึ้นในป่า
• เห็ดชนิดมัชรูมและชนิดทรัฟเฟิล
• ไม้ไผ่ หน่อไม้ หวาย กก เปลือกไม้ สมุนไพร ผลไม้ป่า ดอกไม้ป่า และรากไม้
• เบอร์รี่ ผลไม้เปลือกแข็ง (นัท)
• เถาวัลย์ ผลโอ๊ก เมล็ดเกาลัด
• ไม้ก๊อก ครั่ง ยางสน บาลาตา และกัมที่เหมือนยางอื่นๆ
• ชันหอม ปุยพืช มอสและไลเคน
ยกเว้น
− การปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตเหล่านี้ (ยกเว้นการปลูกต้นก๊อก) ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 01
− การเพาะเห็ดชนิดมัชรูมและชนิดทรัฟเฟิล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01136
− การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้ (นัท) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01251
− การปลูกไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่ม (เบอร์รี่) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01252
− การหาไม้ฟืน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 02200
หมู่ใหญ่ 024 การบริการที่สนับสนุนการป่าไม้
0240 02400 การบริการที่สนับสนุนการป่าไม้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการที่สนับสนุนการป่าไม้ ที่ดาเนินการโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
• กิจกรรมบริการเกี่ยวกับป่าไม้
❖ การสารวจทรัพยากรป่าไม้
❖ การบริการให้คาปรึกษาด้านการจัดการป่าไม้
❖ การประเมินคุณภาพไม้
❖ การดับไฟป่าและการป้องกันไฟป่า
❖ การควบคุมแมลงศัตรูป่าไม้
• กิจกรรมบริการทาไม้
❖ การชักลากท่อนซุงภายในป่า
− การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์การป่าไม้ โดยมีผู้ควบคุม
ยกเว้น
− การเพาะพันธุ์/ขยายพันธุ์กล้าไม้ป่า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 02100
− การระบายน้าออกจากพื้นที่ป่าไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43120
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หมวดย่อย 03 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การจับสัตว์น้าและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าซึ่งครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในสิ่งแวดล้อมทางทะเล ชายฝั่งที่เป็นน้ากร่อย และในแหล่งน้าจืด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการจับหรือหาปลา สัตว์น้า
จาพวกครัสตาเซีย 7/ โมลลุสก์8/ สิ่งมีชีวิตและของที่อยู่ในทะเลอื่นๆ (เช่น พืชหรือสาหร่ายทะเล ไข่มุกธรรมชาติ
ฟองน้า ฯลฯ) นอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรมที่โดยทั่วไปแล้วมักดาเนินการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต (เช่น
การเพาะเลี้ยงหอยมุกเพื่อผลิตไข่มุก)
ยกเว้น
− การแปรรูปปลา สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย หรือโมลลุสก์ ไม่ว่าจะดาเนินการในโรงงานบนฝั่งหรือ
บนเรือประมง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 102
− การต่อเรือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30110
− การซ่อมเรือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33151
− การตกปลาเพื่อการกีฬาหรือนันทนาการ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93199
หมู่ใหญ่ 031 การประมง
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ “การจับสัตว์น้า” คือ การล่า การจับ และการหาเพื่อเคลื่อนย้ายหรือเก็บรวบรวม
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้า (โดยเฉพาะปลา สัตว์น้าจาพวกโมลลุสก์และครัสตาเซีย) รวมถึงพืชในทะเล ชายฝั่งทะเล หรือ
ในแหล่งน้าจืด ทั้งเพื่อใช้เป็นอาหารของมนุษย์และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยใช้มือหรืออุปกรณ์ จับสัตว์น้าต่างๆ
(เช่น ตาข่าย เบ็ ด อวน แห) และเครื่องมือชนิดวางประจาที่อื่นๆ (เช่น ลอบ สะดุ้ง 9/) ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถ
กระทาได้ตามแนวชายฝั่งทะเลที่มีระดับน้าขึ้นลง (เช่น การจับหอยสองฝา หอยนางรม หรือหอยมุก) หรือตามชายฝั่ง
ทั่วไปโดยใช้ตาข่ายหรือเครื่องมือขุดหาที่ทาขึ้นเอง หรือโดยส่วนใหญ่ มักใช้เรือประมงพาณิชย์ทาการประมงตาม
ชายฝั่งหรือในทะเล
การจั บ สั ต ว์น้ าแตกต่ างจากการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า (หมู่ ใหญ่ 032) ตรงที่ สั ต ว์ น้ าที่ จั บ จากแหล่ ง
ธรรมชาติถือเป็นทรัพยากรที่ทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่คานึงถึงสิทธิในการใช้ประโยชน์ว่าถูกต้อง
หรือไม่ นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังรวมถึงการจับสัตว์น้าในแหล่งน้าที่มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าลงไปด้วย
0311

การประมงทะเล
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การประมงเชิงพาณิชย์ในทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการจับสัตว์ทะเลจาพวกครัสตาเซีย
และโมลลุสก์ การล่าวาฬ การจับสัตว์ทะเล (เช่น เต่า ทะเล ปลิงทะเล เพรียง เม่นทะเล) การเก็บ
สิ่งมีชีวิตในทะเลและของที่อยู่ในทะเลอื่นๆ (เช่น ไข่มุกธรรมชาติ ฟองน้า ปะการัง สาหร่าย) รวมถึง
กิจกรรมเรือประมงที่ดาเนินการทั้งจับสัตว์น้า แปรรูป และเก็บถนอมสัตว์น้า
ยกเว้น
− การจั บ สั ต ว์ ท ะเลที่ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนม เช่ น วอลรั ส แมวน้ า (ยกเว้ น วาฬ) ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 01700

7/ ครัสตาเซีย (crustacean) คือ สัตว์น้าที่มีส่วนหัวและส่วนอกรวมกัน เช่น กุ้งและปู
8/ โมลลุสก์ (mollusc) คือ สัตว์น้าประเภทปลาหมึกและหอย
9/ สะดุ้ง คือ ยอยกขนาดยักษ์ ที่ประกอบกับกว้าน และคันขนาดใหญ่บนแพที่มีเรือนอยู่ด้วย มักสร้างประจาที่ริมฝั่งแม่น้าลาคลอง จับปลาได้โดยวางยอลง

ในน้า ใช้เหยื่อพวกราหรือเศษข้าวล่อให้ปลาเข้ามาตอดอาศัยอยู่ 2 – 3 วัน จากนั้นจึงยกกว้านขึ้น ที่ก้นยอจะมีตะข้องหรือถุงรวบรวมปลาไว้
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−

−

−

−
−

การแปรรูปปลา สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียหรือโมลลุสก์ ไม่ว่าจะดาเนินการในโรงงานบนฝั่งหรือ
บนเรือประมง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 102
การบริการให้ เช่าเรือทัศนาจรหรือเรือสาราญ เพื่อการขนส่งผู้ โดยสารทางทะเลและตามแนว
ชายฝั่งทะเล พร้อมผู้ควบคุม เช่น เรือสาราญเพื่อตกปลา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 50112
การตรวจตรา การป้องกัน และการบริการลาดตระเวนเกี่ยวกับการประมง ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 84233
การตกปลาเพื่อการกีฬาหรือนันทนาการ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93199
การดาเนินงานกิจกรรมกีฬาตกปลาเชิงอนุรักษ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93199

03111 การจับปลาทะเล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจับปลาทะเล เช่น ปลาทู ปลาอินทรี ปลาสาลี ปลากุเรา ฯลฯ รวมถึงการจับวาฬ
− การแปรรูปและการเก็บถนอมปลาบนเรือประมง ที่ดาเนินการต่อเนื่องจากการประมง
03112 การจับกุ้งทะเล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจับกุ้งทะเล เช่น กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาดา กุ้งกุลาลาย กุ้งเหลือง ฯลฯ
− การจับกั้งทะเล เช่น กั้งกระดาน กั้งตั๊กแตน ฯลฯ
− การจับเคย
− การแปรรูปและการเก็บถนอมกุ้งและกั้งบนเรือประมง ที่ดาเนินการต่อเนื่องจากการประมง
03113 การจับปูทะเล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจับปูทะเล เช่น ปูม้า ปูทะเล ฯลฯ
− การแปรรูปและการเก็บถนอมปูบนเรือประมง ที่ดาเนินการต่อเนื่องจากการประมง
03114 การจับหมึก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจับหมึก เช่น หมึกกล้วย หมึกกระดอง หมึกสาย ฯลฯ
− การแปรรูปและการเก็บถนอมหมึกบนเรือประมง ที่ดาเนินการต่อเนื่องจากการประมง
03115 การจับหอยทะเล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจับหอยทะเล เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม หอยลาย ปลิงทะเล แมงกะพรุน ฯลฯ
− การแปรรูปและการเก็บถนอมหอยบนเรือประมง ที่ดาเนินการต่อเนื่องจากการประมง
03119 การประมงทะเลอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจับสัตว์ทะเลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น เต่าทะเล เพรียงหัวหอม เม่นทะเล ฯลฯ
− การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตว์ทะเลอื่นๆ บนเรือประมง ที่ดาเนินการต่อเนื่องจากการประมง
− การเก็ บ สิ่ ง มี ชี วิ ต ในทะเลและของที่ อ ยู่ ใ นทะเลอื่ น ๆ เช่ น ไข่ มุ ก ธรรมชาติ ฟองน้ า ปะการั ง
สาหร่ายทะเล ฯลฯ
0312

การประมงน้้าจืด
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การประมงน้าจืดเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจับปลา สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียและ
โมลลุสก์ และการหาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในแหล่งน้าจืด
ยกเว้น
− การแปรรูปปลา สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ ไม่ว่าจะดาเนินการในโรงงานบนฝั่งหรือ
บนเรือประมง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 102
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−

−
−

การตรวจตรา การป้องกัน และการบริการลาดตระเวนเกี่ยวกับการประมง ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 84233
การดาเนินงานกิจกรรมกีฬาตกปลาเชิงอนุรักษ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93199
การตกปลาเพื่อการกีฬาหรือนันทนาการ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93199

03121 การจับปลาน้้าจืด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจับปลาน้าจืด เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน ปลาไน ปลาไหล ฯลฯ
03122 การจับกุ้งน้้าจืด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจับกุ้งน้าจืด เช่น กุ้งแม่น้า กุ้งนาง กุ้งฝอย ฯลฯ
03129 การประมงน้้าจืดอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจับสัตว์น้าจืดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น กบ หอยหวาน หอยขม ฯลฯ
− การเก็บสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้าจืด เช่น สาหร่าย ฯลฯ
หมู่ใหญ่ 032 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในหมู่ใหญ่ นี้ ได้ แก่ “การเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้ า” (หรือการท าฟาร์ม สั ต ว์น้า) เป็ นกระบวนการผลิ ต ที่
เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงหรือการทาฟาร์มสิ่งมีชีวิตในน้า (เช่น ปลา สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ พืชน้า
สัตว์จาพวกจระเข้ และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า) รวมถึงการเก็บผลผลิต โดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อเพิ่มผลผลิต
ให้สูงกว่าที่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (เช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้าลงเลี้ยง การให้อาหาร และการป้องกัน/กาจัดศัตรู
ที่มาจับกิน)
การเพาะเลี้ยง/การทาฟาร์มสัตว์น้า หมายถึง การเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตข้างต้นในระยะตัวอ่อนและ/หรือ
โตเต็มวัยจนได้ขนาดในพื้นที่จากัด/พื้นที่ล้อมขัง นอกจากนี้คาว่า “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า” ยังครอบคลุมถึงกิจกรรม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแต่ละชนิดที่บุคคล บริษัท หรือรัฐ เป็นเจ้าของดาเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงจนโต
และรวมถึงการเก็บผลผลิตหรือจับขาย
0321

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทะเล
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทะเลไม่ว่าจะในน้ากร่อย ในน้าเค็มที่อยู่ในบ่อพักน้า
หรือในอ่างเก็บน้าทะเล ที่อาจดาเนินการตั้งแต่การเพาะพันธุ์จนถึงการเลี้ยงให้ได้ขนาดตามที่ตลาด
ต้องการ หรือซื้อสัตว์น้าทะเลขนาดเล็กมาเลี้ยงจนได้ขนาดตามที่ตลาดต้ องการหรือซื้อมาอนุบาล
เพื่อจาหน่าย รวมถึงการดาเนินงานเกี่ยวกับโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้าทะเลและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ในทะเล
03211 การเพาะเลี้ยงปลาทะเล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล เช่น ปลากะพงขาว ปลานวลจันทร์ทะเล ปลากะรัง ฯลฯ
− การเพาะพั น ธุ์ แ ละการอนุ บ าลปลาทะเล รวมถึ ง การเลี้ ย งพ่ อ พั น ธุ์ แม่ พั น ธุ์ ป ลาทะเลเพื่ อ การ
เพาะพันธุ์
03212 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยงกุ้งทะเลและน้ากร่อย เช่น กุ้งมังกร กุ้งแชบ๊วย กุ้งขาว กุ้งกุลาดา ฯลฯ รวมถึงกั้งทะเล
− การเพาะพั น ธุ์ แ ละการอนุ บ าลกุ้ ง ทะเล รวมถึ ง การเลี้ ย งพ่ อ พั น ธุ์ แม่ พั น ธุ์ กุ้ ง ทะเลเพื่ อ การ
เพาะพันธุ์

93
03213 การเพาะเลี้ยงหอยทะเล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยงหอยทะเล เช่น หอยแครง หอยลาย หอยแมลงภู่ หอยนางรม หอยเป๋าฮื้อ ฯลฯ รวมถึง
การเพาะเลี้ยงหอยมุก
− การเพาะพั น ธุ์ แ ละการอนุ บ าลหอยทะเล รวมถึ งการเลี้ ย งพ่ อ พั น ธุ์ แม่ พั น ธุ์ ห อยทะเลเพื่ อ การ
เพาะพันธุ์
03214 การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยงพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์สัตว์ทะเลสวยงามเพื่อการเพาะพันธุ์
− การเพาะพั น ธุ์ แ ละการอนุ บ าลสั ต ว์ ท ะเลสวยงาม (เช่ น ปลาการ์ ตู น ปลาหู ช้ า ง ฯลฯ) ม้ า น้ า
ดอกไม้ทะเล ปะการัง เห็ดทะเล และสิ่งมีชีวิตในทะเลอื่นๆ ที่เลี้ยงเพื่อความสวยงาม
ยกเว้น
− การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสวยงาม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 03225
03219 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทะเลอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเพาะพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยงปูทะเล รวมถึงการเลี้ยงพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ปูทะเลเพื่อการ
เพาะพันธุ์
− การเพาะเลี้ ย งและท าฟาร์ม หนอนทะเล เม่น ทะเล ปลิ งทะเล และสั ตว์น้ าทะเลอื่ นๆ ซึ่งมิได้จั ด
ประเภทไว้ในที่อื่น
− การปลูกสาหร่ายเลเวอร์และสาหร่ายทะเลชนิดอื่นที่รับประทานได้
ยกเว้น
− การเพาะเลี้ยงกบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 03223
− การดาเนินกิจกรรมกีฬาตกปลาเชิงอนุรักษ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93199
0322

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน้าจืด ที่อาจดาเนินการตั้งแต่
การเพาะพันธุ์จนถึงการเลี้ยงให้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ หรือซื้อสัตว์น้าจืดขนาดเล็กมาเลี้ยง
จนได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการหรือซื้อมาอนุบาลเพื่อจาหน่าย รวมถึงการเพาะพันธุ์ การเพาะฟัก
และอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้าจืด
ยกเว้น
− กิ จ กรรมการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ ท ะเลในน้ าเค็ ม ที่ อ ยู่ ใ นบ่ อ พั ก น้ าหรื อ ในอ่ า งเก็ บ น้ าทะเล ได้ จั ด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0321
− การดาเนินงานกิจกรรมกีฬาตกปลาเชิงอนุรักษ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93199
03221 การเพาะเลี้ยงปลาน้้าจืด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยงปลาน้าจืด เช่น ปลาช่อน ปลาทับทิม ปลาแรด ปลานิล ปลาไน ปลาสลิด ฯลฯ
− การเพาะพั น ธุ์ แ ละการอนุ บ าลปลาน้ าจื ด รวมถึ ง การเลี้ ย งพ่ อ พั น ธุ์ แม่ พั น ธุ์ป ลาน้ าจื ด เพื่ อ การ
เพาะพันธุ์
03222 การเพาะเลี้ยงกุ้งน้้าจืด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลี้ยงกุ้งน้าจืด เช่น กุ้งก้ามกราม
− การเพาะพั น ธุ์ แ ละการอนุ บ าลกุ้ ง น้ าจื ด รวมถึ ง การเลี้ ย งพ่ อ พั น ธุ์ แม่ พั น ธุ์ กุ้ ง น้ าจื ด เพื่ อ การ
เพาะพันธุ์
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03223 การเพาะเลี้ยงกบ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเพาะพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยงกบ
03224 การเพาะเลี้ยงจระเข้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเพาะพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยงจระเข้ รวมถึงการผลิตผลิ ตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จาก
การทาฟาร์มจระเข้ เช่น หนัง
03225 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสวยงาม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเพาะพั น ธุ์ แ ละการอนุ บ าลสั ต ว์ น้ าจื ด สวยงาม เช่ น ปลาทอง ปลาหางนกยู ง ฯลฯ รวมถึ ง
พรรณไม้น้า และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน้าจืดที่เลี้ยงเพื่อความสวยงาม
− การเลี้ยงพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์สัตว์น้าจืดสวยงามเพื่อการเพาะพันธุ์
ยกเว้น
− การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 03214
03229 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเพาะเลี้ยงเต่าและตะพาบน้า
− การเพาะเลี้ยงไรแดง
− การเพาะเลี้ยงสาหร่ายน้าจืด หอยน้าจืด สั ตว์และสิ่งมีชีวิตในน้าจืดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
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หมวดใหญ่ B การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน
(หมวดย่อย 05 – 09)
ในหมวดใหญ่ นี้ ได้ แ ก่ การขุ ด แร่ที่ เกิ ด ตามธรรมชาติ ทั้ งในสถานะของแข็ ง (ถ่ า นหิ น และสิ น แร่ )
ของเหลว (ปิโตรเลียม) หรือก๊าซ (ก๊าซธรรมชาติ) การขุดแร่สามารถทาได้หลายวิธี เช่น การทาเหมืองใต้ดินหรือ
บนผิวดิน การทาบ่อน้ามันหรือบ่อแร่ การทาเหมืองแร่ในทะเล เป็นต้น
นอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาเหมืองแร่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียม
วัตถุดิบเพื่อจาหน่ายออกสู่ตลาด เช่น การย่อยแร่ การบดแร่ การแต่งแร่ การทาความสะอาดแร่ การทาแร่ให้แห้ง
การแยกประเภทแร่ การทาแร่ให้เป็นหัวแร่ 10/ การเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติให้อยู่ในสถานะของเหลว และการอัดก้อน
เชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งโดยทั่วไปการดาเนินการดังกล่าวนี้มักกระทา ณ ที่ตั้งแหล่งแร่และ/หรือใกล้กับแหล่งแร่นั้นๆ
กิจกรรมการทาเหมืองแร่ได้แบ่งออกเป็นหมวดย่อย (division) หมู่ใหญ่ (group) และหมู่ย่อย (class)
ตามชนิดของแร่ที่ผลิตได้เป็นหลัก โดยที่หมวดย่อย 05 และ 06 เกี่ยวข้องกับการทาเหมืองแร่เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหิน
ลิกไนต์ ปิโตรเลียม ก๊าซ) หมวดย่อย 07 และ 08 เกี่ยวข้องกับสินแร่โลหะ แร่อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเหมืองหิน
กิจกรรมทางเทคนิคบางกิจกรรมในหมวดใหญ่นี้ โดยเฉพาะการสกัดไฮโดรคาร์บอนที่ดาเนินการ
ให้กับบุคคลที่สามโดยหน่วยงานเฉพาะทางในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ใน
หมวดย่อย 09
ยกเว้น
− การแปรรูปสินแร่และแร่ธาตุอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ C (การผลิต)
− การใช้ว ัส ดุที ่ได้จ ากการท าเหมือ งโดยไม่ผ ่า นการแปรรูป ในการก่อ สร้า ง ได้จ ัด ประเภทไว้ใ น
หมวดใหญ่ F (การก่อสร้าง)
− การบรรจุขวดน้าพุและน้าแร่ธรรมชาติ ณ แหล่ งน้าพุและบ่อน้าแร่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
11041
− การย่อย การบด หรือการจัดการเกี่ยวกับดิน หิน และแร่อื่นๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการทาเหมืองแร่
และเหมืองหิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2399
− การเก็บกักน้า การจัดหาน้า และการจ่ายน้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3600
− การเตรียมสถานที่สาหรับทาเหมือง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43120
− การสารวจทางธรณีฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา และการสารวจเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 71103
หมวดย่อย 05 การท้าเหมืองถ่านหินและลิกไนต์
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การขุดแร่เชื้อเพลิงธรรมชาติ การทาเหมืองใต้ดินหรือเหมืองเปิดผิวดิน รวมถึง
การคัดคุณภาพ การคัดขนาด การทาความสะอาด การบีบอัด และการดาเนินการอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการขนส่ง เพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจาหน่ายออกสู่ตลาด
ยกเว้น
− การบริการที่สนับสนุนการทาเหมืองถ่านหินและลิกไนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 09900
− การผลิตถ่านโค้ก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 19100
− การผลิตถ่านหินอัดก้อน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 19209
10/ หัวแร่ (ores) หมายถึง สินแร่ที่มีเนื้อสารชนิดนั้นทั้งหมด หรือมีสารชนิดอื่นปนบางส่วนซึ่งจะถูกกาจัดออกไปโดยวิธีการเฉพาะ
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หมู่ใหญ่ 051 การท้าเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง
0510 05100 การท้าเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง ที่เป็นเหมืองใต้ดินหรือเหมืองเปิดผิวดิน รวมถึงการทาเหมือง
ด้วยกรรมวิธีทาถ่านหินให้เป็นเชื้อเพลิงเหลว
− การทาความสะอาด การคัดขนาด การคัดคุณภาพ การบด การอัดก้อน และการดาเนินการอื่นๆ
กับถ่านหินเพื่อคัดแยกประเภท ปรับปรุงคุณภาพ หรือเพื่อความสะดวกในการขนส่งหรือจัดเก็บ
− การแยกถ่านหินคุณภาพสูงออกจากเศษถ่านหิน
ยกเว้น
− การทาเหมืองลิกไนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 05200
− การขุดพีตและการอัดพีตให้เป็นก้อน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 08920
− การเจาะทดสอบเพื่อทาเหมืองถ่านหิน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 09900
− กิจกรรมที่สนับสนุนการทาเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 09900
− การเผาถ่านโค้กเพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 19100
− การผลิตถ่านหินคุณภาพสูงอัดก้อน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 19209
− การพั ฒ นาและการเตรี ย มสถานที่ ส าหรั บ การท าเหมื อ งถ่ า นหิ น ได้ จั ด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
43120
หมู่ใหญ่ 052 การท้าเหมืองลิกไนต์
0520 05200 การท้าเหมืองลิกไนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การท าเหมื องลิ กไนต์ (ถ่ านหิ นสี น้ าตาล) ที่ เป็ นเหมื องใต้ ดิ นหรื อเหมื องเปิ ดผิ วดิ น รวมถึ งการท า
เหมืองโดยการเปลี่ยนสถานะให้เป็นของเหลว
− การล้ าง การขจั ดน้า การบด การอัด ก้อนลิ ก ไนต์เพื่ อปรับปรุงคุ ณ ภาพหรือเพื่ อความสะดวกใน
การขนส่งหรือการเก็บรักษา
ยกเว้น
− การทาเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 05100
− การขุดพีต ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 08920
− การเจาะทดสอบเพื่อทาเหมืองถ่านหิน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 09900
− กิจกรรมที่สนับสนุนการทาเหมืองลิกไนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 09900
− การผลิตลิกไนต์อัดก้อน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 19209
− การพั ฒ นาและการเตรี ย มสถานที่ ส าหรั บ การท าเหมื อ งถ่ า นหิ น ได้ จั ด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
43120
หมวดย่อย 06 การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การผลิตปิโตรเลียมดิบ การทาเหมืองและการขุดเจาะน้ามันจากหินน้ามันและ
ทรายน้ามัน การผลิตก๊าซธรรมชาติและการแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเหลว และกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินการและ/หรือการพัฒนาแหล่งน้ามันและก๊าซ รวมถึงการขุดเจาะ การเตรียมหลุมผลิต และการติดตั้ง
อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์แยกน้ามัน อุปกรณ์แยกน้าออกจากน้ามัน อุปกรณ์แยกโคลนเลนและสิ่งเจือปนอื่นๆ
ออกจากน้ามัน ระบบท่อรวบรวมปิโตรเลียมดิบจากบริเวณต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมดในการเตรียมน้ามันและ
ก๊าซให้พร้อมเพื่อการขนส่งและจาหน่าย
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ยกเว้น
− กิจกรรมที่ส นับสนุนการขุดเจาะปิ โตรเลี ยมและก๊าซ เช่น การบริการที่ เกี่ยวข้องกับแหล่ งน้ามัน
และก๊าซ โดยได้รั บ ค่ าตอบแทนหรือตามสั ญ ญาจ้าง การส ารวจบ่ อน้ามัน และก๊าซ การเจาะ
ทดสอบและการเจาะหลุมทดสอบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 09100
− การกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1920
− การสารวจทางธรณีฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา และการสารวจเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 71103
หมู่ใหญ่ 061 การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบ
0610 06100 การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขุดเจาะน้ามันปิโตรเลียมดิบ
− การขุดเจาะหินดินดานบิทูมินัสหรือหินน้ามันและทรายน้ามัน
− การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบจากหินดินดานและทรายบิทูมินัส
− กระบวนการเพื่อ ให้ ได้ น้ามั นดิ บ เช่น การถ่ ายน้ ามั น การแยกเกลื อออกจากน้ามั น การแยกน้ า
ออกจากน้ามัน การทาน้ามันให้เสถียร ฯลฯ
ยกเว้น
− กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะน้ามันและก๊าซ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 09100
− การบริการสารวจบ่อน้ามันและก๊าซ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 09100
− การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1920
− การแยกก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการกลั่นปิโตรเลียม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 19201
− การขนส่งทางท่อลาเลียง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 49400
หมูใ่ หญ่ 062 การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ
0620 06200 การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตก๊าซไฮโดรคาร์บอนดิบ (ก๊าซธรรมชาติ)
− การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเหลว
− การระบายและแยกส่วนของไฮโดรคาร์บอนเหลว
− การกาจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
− การทาเหมือ งไฮโดรคาร์บ อนเหลว โดยกระบวนการเปลี ่ย นสถานะก๊า ซให้เป็น ของเหลวหรือ
การเผาไหม้แบบไพโรไลซิส11/
ยกเว้น
− กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะน้ามันและก๊าซ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 09100
− การบริการสารวจบ่อน้ามันและก๊าซ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 09100
− การแยกก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการกลั่นปิโตรเลียม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 19201
− การผลิตก๊าซชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20111
− การขนส่งทางท่อลาเลียง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 49400
11/ การเผาไหม้แบบไพโรไลซิส (pyrolysis) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้ความร้อนในสภาวะไร้อากาศ โดยเกิดการแตกของ

พันธะโมเลกุลในองค์ประกอบจากสายโซ่พันธะเคมี ยาวๆ กลายเป็นสายโซ่สั้นๆ ส่วนที่เป็นองค์ประกอบคาร์บอนระเหยได้ ก็กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิง
บางส่วนที่ถูกควบแน่นก็กลายเป็นของเหลว (น้ามัน)
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หมวดย่อย 07 การท้าเหมืองสินแร่โลหะ
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การทาเหมืองสินแร่โลหะชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการทาเหมืองใต้ดินหรือเหมือง
เปิดผิวดิน หรือการทาเหมืองในทะเล ฯลฯ รวมถึงการแต่งแร่และการปรับปรุงคุณภาพแร่ เช่น การย่อย การบด
การล้าง การทาให้แห้ง การเผาให้เป็นก้อน 12/ การเผาโดยวิธีคาลซีเนชั่นหรือการละลายสินแร่ การแยกสินแร่โดย
อาศัยความแตกต่างของความถ่วงจาเพาะของแร่หรือการลอยแร่
ยกเว้น
− การเผาแร่เหล็กไพไรต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20113
− การผลิตอะลูมิเนียมออกไซต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 24202
− การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การถลุ ง เหล็ ก และโลหะที่ ไม่ ใ ช่ เหล็ ก จากเตาถลุ ง แบบพ่ น ลม ได้ จั ด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2410 และ 2420 ตามลาดับ
หมู่ใหญ่ 071 การท้าเหมืองสินแร่เหล็ก
0710 07100 การท้าเหมืองสินแร่เหล็ก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาเหมืองสินแร่ที่ให้แร่เหล็กเป็นหลัก
− การปรับปรุงคุณภาพสินแร่และการทาให้สินแร่เหล็กเป็นก้อน
ยกเว้น
− การขุดและการตกแต่งแร่ไพไรต์และแร่พิร์โรไทต์ (ยกเว้นการเผาแร่ดังกล่าว) ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 08910
หมู่ใหญ่ 072 การท้าเหมืองสินแร่โลหะที่ไม่ใช่สินแร่เหล็ก (ยกเว้นโลหะมีค่า)
0721 07210 การท้าเหมืองสินแร่ยูเรเนียมและทอเรียม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาเหมืองสินแร่ที่ให้แร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียมเป็นหลัก เช่น แร่พิตช์เบลนด์ ฯลฯ
− การแยกแร่ยูเรเนียมและทอเรียม
13/
− การผลิตเค้กเหลือง
ยกเว้น
− การเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมและทอเรียม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20113
− การผลิตโลหะยูเรเนียมจากแร่พิตช์เบลนด์หรือจากสินแร่อื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 24209
− การถลุงและการทาให้ยูเรเนียมบริสุทธิ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 24209
0729

การท้าเหมืองสินแร่โลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินแร่เหล็ก
07291 การท้าเหมืองสินแร่ดีบุก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินงานหลักเกี่ยวกับการทาเหมือง การขุด และการแต่งแร่ดีบุกแคสซิเทอไรต์และแร่ดีบุก
ชนิดอื่นๆ
07292 การท้าเหมืองสินแร่สังกะสี ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนิ นงานหลั กเกี่ยวกับการทาเหมือง การขุด และการแต่งแร่สั งกะสี ซิลิ เกตและแร่สั งกะสี
ชนิดอื่นๆ

12/ การเผาให้เป็นก้อน (sintering) คือ การให้ความร้อนกับผงโลหะจนมีอุณหภูมิสูงพอที่จะทาให้ผงโลหะชิดตัวเข้าหากันจนเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม
13/ เค้กเหลือง (yellowcake) ได้จากการนาแร่ดิบมาละลายในกรดหรือด่าง และทาให้ตกตะกอนจนได้เป็นยูเรเนียมออกไซด์ (U O ) หรือเค้กเหลือง
3 8

ซึ่งแร่ดิบอาจมียูเรเนียมต่ากว่า 0.1% แต่ yellowcake นี้มักมียูเรเนียมอยู่เกิน 80%
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07299 การท้าเหมืองสินแร่โลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินแร่เหล็ก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินงานหลักเกี่ยวกับการทาเหมือง การขุด และการแต่งแร่โลหะอื่นๆ ที่มิใช่เหล็ก ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น อะลูมิเนียม (บอกไซต์) ทองแดง ตะกั่ว แมงกานีส โครเมียม นิกเกิล
โคบอลต์ โมลิบดินัม แทนทาลัม เวนาเดียม ฯลฯ
ยกเว้น
− การทาเหมืองและแต่งแร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 07210
− การผลิตอะลูมิเนียมออกไซด์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 24202
− การผลิตแมตต์ของทองแดง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 24204
− การผลิตแมตต์ของนิกเกิล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 24209
หมู่ใหญ่ 073 การท้าเหมืองสินแร่โลหะมีค่า
0730 07300 การท้าเหมืองสินแร่โลหะมีค่า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาเหมืองสินแร่โลหะมีค่า เช่น ทองคา เงิน แพลทินัม และโลหะมีค่าอื่นๆ รวมถึงกระบวนการ
แยกส่วนที่เป็นอโลหะชนิดอื่นออก
หมวดย่อย 08 การท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ
ในหมวดย่ อยนี้ ได้แก่ การทาเหมืองแร่หรือเหมืองหิ น รวมถึงการขุดแร่จากแหล่งตะกอนนาพา 14/
การบดหิ น และการใช้ป ระโยชน์จากพรุน้ าเค็ม 15/ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยส่วนใหญ่จะถูกนาไปใช้ในการก่อสร้าง
(เช่น ทราย หิน เป็นต้น) การผลิตวัสดุ (เช่น ดิน ยิปซัม แคลเซียม เป็นต้น) การผลิตเคมีภัณฑ์ ฯลฯ
ยกเว้น
− การแปรรูปแร่และหินที่ขุดได้ (ที่ไม่ใช่การย่อย การบด การตัด การทาความสะอาด การตากแห้ง
การแยกประเภท และการผสม) ได้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ C (การผลิต)
หมู่ใหญ่ 081 การท้าเหมืองหิน ทราย และดิน
0810

การท้าเหมืองหิน ทราย และดิน
ในหมู่ย่อยนี้ ได้แก่ การทาเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง การทาเหมืองหินปูน การทาเหมืองยิปซัม
แอนไฮไดรต์ ชอล์ก และโดโลไมต์ การทาเหมืองทราย การทาเหมืองดินเหนียวและดินขาว
ยกเว้น
− การทาเหมืองแร่ที่ใช้ในการทาเคมีภัณฑ์และปุ๋ย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 08910
08101 การท้าเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาเหมืองหินเพื่อใช้ทาหินบดและหินประดับ เช่น หินอ่อน หินแกรนิต หินชนวน หินทราย ฯลฯ
− การตั ดและตกแต่งหิ นอย่างหยาบๆ ด้ว ยการเลื่ อ ยหรือด้ ว ยวิธีอื่นๆ ที่ท าในเหมื องส าหรับใช้ท า
อนุสาวรีย์และใช้ในการก่อสร้าง

14/ แหล่งตะกอนนาพา (alluvial deposit) คือ บริเวณที่ราบน้าท่วมถึงแถบแม่น้าซึ่งเกิดจากแม่น้าลาธารพัดพาตะกอนมาทับถม
15/ พรุน้าเค็ม คือ ในช่วงเวลาน้าขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มชายเลน น้าทะเลจะไหลบ่าขึ้นมาท่วมแต่ระดับน้าจะลึกไม่มากนักและมีพืชน้าเค็ มเจริญเติบโต พืช

เหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการดักจับตะกอนที่กระแสน้าพัดพามา ซึ่งจะทาให้ระดับของที่ลุ่มราบชายเลนสูงขึ้นเท่ากับระดับน้าทะเลที่ขึ้นสู งสุดในบริเวณนั้น
และต่อมากลายเป็นพรุน้าเค็ม
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ยกเว้น
− การตัด การขึ้นรูป และการแต่งสาเร็จหิ น ซึ่ งมิได้ดาเนินการต่อเนื่องกับการทาเหมืองหิ น ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 23961
08102 การท้าเหมืองหินปูน ยิปซัม ชอล์ก และโดโลไมต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาเหมืองหินปูน รวมถึงการบดและการย่อยหินปูน
− การทาเหมืองยิปซัมและแอนไฮไดรต์
− การทาเหมืองชอล์กและโดโลไมต์ที่ยังไม่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชั่น
ยกเว้น
− การผลิตโดโลไมต์ที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชั่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23942
08103 การขุดกรวดและทราย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาเหมืองทราย รวมถึงการสกัด การขุด การร่อน การคัดขนาดทรายและกรวด ชนิดใช้ในงาน
อุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง
ยกเว้น
− การทาเหมืองทรายบิทูมินัส ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 06100
08104 การท้าเหมืองดิน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาเหมืองดินต่างๆ เช่น ดินเหนียว ดินทนไฟ ดินขาว ฯลฯ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดินเผา
อิฐทนไฟ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
− การผลิตโคลนเจาะ
หมู่ใหญ่ 089 การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
0891 08910 การท้าเหมืองแร่ที่ใช้ท้าเคมีภัณฑ์และปุ๋ย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาเหมืองแร่ฟอสเฟตธรรมชาติและเกลือโปแตสเซียมธรรมชาติ
− การทาเหมืองแร่กามะถัน
− การขุดและการตกแต่งแร่ไพไรต์และแร่พิร์โรไทต์ (ยกเว้นการเผาแร่ดังกล่าว)
− การทาเหมืองแร่แบเรียมซัล เฟตและแบเรียมคาร์บอเนตที่เกิดตามธรรมชาติ (แร่แบไรต์และแร่
วิเทอร์ไรต์) แร่โบเรตที่เกิดตามธรรมชาติ แร่แมกนีเซียมซัลเฟตที่เกิดตามธรรมชาติ (คีเซอไรต์)
− การทาเหมืองดินสี แร่ฟลูออร์สปาร์ และแร่อื่นๆ ที่ใช้ทาเคมีภัณฑ์
− การขุดมูลนกและมูลค้างคาว
ยกเว้น
− การทาเหมืองเกลือ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0893
− การเผาแร่เหล็กไพไรต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20113
− การผลิตปุ๋ยสังเคราะห์และสารประกอบไนโตรเจน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2012
0892 08920 การขุตพีต ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขุดพีต
− การอัดก้อนพีต
− การเตรียมพีตเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ หรือเพื่อความสะดวกในการขนส่งหรือเก็บรักษา
ยกเว้น
− กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทาเหมืองพีต ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 09900
− การผลิตผลิตภัณฑ์จากพีต ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23999

101
0893

การท้าเหมืองเกลือ
08931 การท้าเหมืองเกลือสินเธาว์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การสกัดเกลื อจากใต้ดิน โดยการละลายหิ นเกลื อที่อยู่ใต้ดินและการสู บน้าเกลื อขึ้นมาตากหรือ
ต้มให้น้าระเหย รวมถึงการบดเกลือ การทาให้เกลือบริสุทธิ์ และการกลั่นเกลือโดยเจ้าของเหมือง
ยกเว้น
− การผลิตเกลือบริ โภค/เกลือแกงที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร เช่น เกลือแกงที่เติมสารประกอบไอโอดีน
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10775
08932 การท้าเหมืองเกลือสมุทร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การท าเหมือ งเกลื อ สมุท ร โดยกระบวนการระเหยของน้ าทะเลหรือ น้ าเค็ มจากแหล่ งธรรมชาติ
รวมถึงการบดเกลือ การทาให้เกลือบริสุทธิ์ และการกลั่นเกลือโดยเจ้าของเหมือง
ยกเว้น
− การผลิตเกลือบริโภค/เกลือแกงที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร เช่น เกลือแกงที่เติมสารประกอบไอโอดีน
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10775
− การผลิตน้าดื่มโดยใช้การระเหยของน้าทะเล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 36009

0899

การท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
08991 การท้าเหมืองแร่รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาเหมืองแร่รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ เช่น เพชร พลอย ทับทิม บุษราคัม มรกต หยก ฯลฯ
ที่ยังไม่ได้ตกแต่ง รวมถึงการทาเหมืองแร่เขี้ยวหนุมาน (ควอตซ์) และแร่กลีบหิน (ไมกา)
ยกเว้น
− การเพาะเลี้ยงหอยมุก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 03213
08999 การท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาเหมืองแร่และเหมืองหินจากแร่ธาตุและวัตถุต่างๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
• วัตถุขัดถู แอสเบสทอส ดินซากหอย (เช่น คีเซลกูหร์ ไทรโพไลต์ และไดอะโตไมต์) แร่แกรไฟต์
ทีเ่ กิดตามธรรมชาติ แร่สตีไทต์ (ทัลก์) แร่ฟันม้า (เฟลด์สปาร์) ฯลฯ
16/
• แอสฟัลต์ธรรมชาติ แอสฟัลไตต์ และหินแอสฟัลต์ รวมถึงบิทูเมนที่เกิดตามธรรมชาติ

หมวดย่อย 09 กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการท้าเหมืองแร่
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การบริการที่สนับสนุนการทาเหมืองโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
การบริการสารวจโดยวิธีต่างๆ ได้แก่ การเจาะเก็บแท่งตัวอย่างแร่ การสารวจทางธรณีวิทยา การขุดเจาะ การเจาะ
ทดสอบหรือการเจาะซ้าสาหรับหลุมน้ามัน แร่โลหะ และแร่อโลหะ และการบริการอื่นๆ เช่น การสร้างแท่นขุดเจาะ
หลุมน้ามันและก๊าซ การอัดซีเมนต์เพื่อยึดท่อกรุ17/ ของหลุมน้ามันและก๊าซ การทาความสะอาด การวิด และการเช็ด
สิ่งสกปรกในหลุมเจาะน้ามันและก๊าซ การระบายและการสูบแร่ในเหมือง การบริการขนหน้าดินที่เหมือง ฯลฯ
16/ หินแอสฟัลต์ (Rock Asphalt) คือ หินปูนที่มียางมะตอยที่เกิดตามธรรมชาติแทรกอยู่ในชั้นหิน
17/ ท่อกรุ (Casting) เป็นท่อโลหะที่ใส่ลงไปในหลุมเจาะหรือบ่อเจาะในระหว่างการเจาะหรือหลังการเจาะแล้วอัดซีเมนต์เข้าไปเพื่อให้อยู่กับที่ เพื่อป้องกั น

การพังทลายของผนังหลุมเจาะ ป้องกันการสูญเสียน้าโคลนเจาะ หรือป้องกันไม่ให้ของไหลที่ไม่ต้องการเข้ามาในหลุม และเพื่อช่วยควบคุมความดันของ
หลุมเจาะ และไว้สาหรับขั้นตอนการผลิตแก๊สและน้ามัน (ที่มา: คาอธิบายศัพท์เกี่ยวกับธรณีวิทยาปิโตรเลียม, วิชาการธรณีไทย, http:geothai.net)
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หมู่ใหญ่ 091 กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
0910 09100 กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขุดเจาะน้ามันและก๊าซ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
• การบริการสารวจที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะปิโตรเลียมและก๊าซ โดยวิธีการที่ปฏิบัติกันทั่วไป
เช่น การสารวจทางธรณีวิทยา ณ สถานที่คาดว่าจะเป็นแหล่งน้ามันและก๊าซธรรมชาติ
• การขุด เจาะแบบควบคุม ทิศ ทางและการขุดเจาะซ้า การเจาะเปิด ปากหลุม การสร้างแท่น
ขุดเจาะ ณ แหล่งน้ามัน หรือแหล่งก๊าซ การซ่อมแซมและรื้อถอน การอัดซีเมนต์ยึดท่อกรุ
หลุมน้ามันและก๊าซ การสูบน้ามันจากหลุม การปิดและการสละหลุมที่ไม่ใช้ ฯลฯ
• การเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลว และจากของเหลวให้กลับเป็นก๊าซ เพื่อการ
ขนส่ง ที่ดาเนินการ ณ แหล่งก๊าซ
• การบริการระบายและการสูบหลุม โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
• การเจาะทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะปิโตรเลียมและก๊าซ
• การบริการดับเพลิงและผจญเพลิงบริเวณแหล่งน้ามันและก๊าซ
ยกเว้น
− กิจกรรมบริการที่ดาเนินงานโดยผู้ขุดเจาะน้ามันและก๊าซธรรมชาติ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
06100 และ 06200
− การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการทาเหมืองแร่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33122
− การเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลว และจากของเหลวให้กลับเป็นก๊าซเพื่อการขนส่ง
ที่ไม่ได้ดาเนินการ ณ แหล่งก๊าซ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 52219
− การสารวจทางธรณีฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา และการสารวจเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 71103
หมู่ใหญ่ 099 กิจกรรมที่สนับสนุนการท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ
0990 09900 กิจกรรมที่สนับสนุนการท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการที่สนับสนุนกิจกรรมการทาเหมืองในหมวดย่อย 05 (การทาเหมืองถ่านหินและลิกไนต์)
หมวดย่อย 07 (การทาเหมืองสินแร่โลหะ) และหมวดย่อย 08 (การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
อื่นๆ) โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
• การบริการสารวจเหมือง เช่น การเจาะเก็บแท่งตัวอย่างแร่และการสารวจทางธรณีวิทยา ณ
สถานที่คาดว่าจะเป็นแหล่งแร่และหิน
• การระบายและการสูบที่ดาเนินการโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
• การเจาะทดสอบและการเจาะหลุมทดสอบเพื่อการทาเหมืองแร่และเหมือนหิน
ยกเว้น
− การท าเหมื องแร่แ ละเหมื อ งหิ น โดยได้ รับ ค่ าตอบแทนหรือ ตามสั ญ ญาจ้ าง ได้ จัด ประเภทไว้ ใน
หมวดย่อย 05, 07 หรือ 08
− การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการทาเหมืองแร่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33122
− การสารวจทางธรณีฟิสิกส์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
71103
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หมวดใหญ่ C การผลิต
(หมวดย่อย 10 – 33)
การผลิตในที่นี้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวัตถุหรือส่วนประกอบของวัตถุในทางกายภาพหรือทางเคมี
ให้เป็ น ผลิ ตภัณ ฑ์ชนิ ดใหม่ ถึงแม้ว่าความหมายดังกล่าวจะไม่ส ามารถนามาใช้เป็นกฎเกณฑ์เพียงหนึ่งเดียวที่ใช้
กาหนดคานิยามของคาว่า “การผลิต” (ดูหมายเหตุในส่วนของการแปรรูปของเสียด้านล่าง) วัตถุหรือส่วนประกอบของ
วัตถุที่ถูกทาให้เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตของภาคการเกษตร การป่าไม้ เหมืองแร่หรือเหมืองหิน
รวมถึงผลผลิตของกิจกรรมภาคการผลิตอื่นๆ การนาสินค้ามาทาการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด การนาสินค้ามา
ปรับปรุงใหม่ หรือการทาสินค้าขึ้นมาใหม่ให้ถือว่าเป็นการผลิตเช่นกัน
หน่วยที่ทาการผลิตมักเรียกว่า โรงงาน โรงสี หรือโรงโม่ โดยมีการใช้เครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
หรือเครื่องอุปกรณ์สาหรับขนถ่ายวัสดุ แต่อย่างไรก็ตามหน่วยที่ทาการแปรสภาพวัตถุไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยมือ
หรือที่ดาเนินงานในบ้านของคนงาน และทาการขายผลิตภัณฑ์แก่สาธารณชน ณ สถานที่เดียวกันกับที่ทาการผลิต
เช่น ร้านขนมอบและร้านตัดเสื้อผ้า ให้จัดประเภทไว้ในการผลิตนี้ด้วย หน่วยผลิตอาจทาการแปรรูปวัตถุหรืออาจทา
สัญญาจ้างกับหน่วยอื่นให้ทาการแปรรูปวัตถุให้ ก็ถือว่าเป็นการผลิตเช่นกัน
ผลผลิตของกระบวนการผลิตอาจถูกผลิตขึ้นอย่างสมบูรณ์ในแง่ของความพร้อมสาหรับการใช้งานหรือ
การบริโภค หรืออาจเป็นเพียงผลผลิตที่กึ่งสาเร็จเพื่อนาไปใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับการผลิตในขั้นต่อไป ตัวอย่างเช่น
ผลผลิ ตของอลูมินาบริสุ ทธิ์เป็ นวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอะลูมิเนียมขั้นปฐมภูมิ และอะลูมิเนียมขั้นปฐมภูมิเป็น
วัตถุดิบเพื่อการดึงลวดอะลูมิเนียม และลวดอะลูมิเนียมเป็นวัตถุดิบสาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ลวดประดิษฐ์
การผลิตส่วนประกอบ/ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ประกอบ/อุปกรณ์เสริมเฉพาะอย่างของเครื่องจักรและ
เครื่องอุปกรณ์ โดยทั่วไปได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยเดียวกันกับการผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุป กรณ์ที่ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ประกอบดังกล่าวนั้นใช้ร่วมกัน สาหรับการผลิตส่วนประกอบและชิ้นส่วนของเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์
ทั่วไป เช่น เครื่องยนต์ ลูกสูบ มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบที่ใช้ไฟฟ้า วาล์ว เกียร์ โรลเลอร์แบริ่ง ได้จัดประเภท
ไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมของภาคการผลิต โดยไม่คานึงว่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์นั้นๆ จะมีสิ่งของเหล่านี้รวมอยู่
อย่างไรก็ตาม การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมโดยการหล่อหรือการอัดรีดวัตถุที่ทาจากพลาสติก ได้จัดประเภทไว้
ในหมู่ใหญ่ 222
การประกอบชิ้ น ส่ ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ ถือ ว่ าเป็ น การผลิ ต ด้ ว ย รวมถึ งการประกอบชิ้ น ส่ ว นของ
ผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบไม่ว่าจะได้จากที่ผลิตขึ้นเองหรือที่ซื้อมา
การนาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การแปรรูปของเสียเป็นวัตถุดิบทุติยภูมิ18/ ได้จัดประเภท
ไว้ในหมู่ย่อย 3830 (การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่) ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมีแต่ไม่ถือ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมเหล่านี้ คือการบาบัดหรือการแปรรูปของเสีย ซึ่งได้จัด
ประเภทไว้ในหมวดใหญ่ E (การจัดหาน้า การจัดการและการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล) อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายขึ้นมาใหม่ (ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการผลิตต่อ) ได้จัดประเภทไว้ในการผลิต ถึงแม้ว่าเป็น
การแปรรูปที่ใช้ของเสียเป็นวัตถุดิบ ตัวอย่างเช่น การผลิตเงินจากฟิล์มที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้จัดประเภทไว้ในการผลิต
การบารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรและเครื่องอุป กรณ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม ทางพาณิชยกรรม
และที่คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 33 (การซ่อมและติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์) อย่างไรก็ตาม
การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 95 (การซ่อม
18/ วัตถุดิบทุติยภูมิหรือวัตถุดิบลาดับรอง (secondary raw materials) คือ วัตถุดิบที่มีการผลิตมาขั้นหนึ่งก่อนแล้ว และใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตต่อ
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คอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน) ในขณะที่การซ่อมยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 45
(การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)
การติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ซึ่งดาเนินงานเป็นกิจกรรมเฉพาะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
33200
หมายเหตุ : ขอบเขตระหว่างการผลิตกับประเภทอื่นๆ ในระบบการจัดจาแนกนี้ ยังมีบางส่วนที่
ไม่ชัดเจน โดยกฎเกณฑ์ทั่วไป กิจกรรมในภาคการผลิตเป็นการแปลงสภาพวัตถุเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งผลผลิตของ
กิจกรรมดังกล่าวคือผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างไรก็ตาม คาจากัดความที่ว่า “อะไรคือการทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่” อาจมี
บางครั้งที่ต้องอาศัยวิจารณญาณของแต่ละบุคคล ดังนั้น เพื่อความชัดเจนกิจกรรมต่อไปนี้ใน ISIC ให้จัดประเภทไว้ใน
การผลิต
− การแปรรูปสัตว์น้า (การแกะหอยนางรม การแล่สัตว์น้า) ที่ไม่ได้ทาบนเรือประมง ได้จัดประเภท
ไว้ในหมู่ใหญ่ 102
− การพาสเจอไรส์นมและการบรรจุขวด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10501
− การแปรสภาพหนังฟอก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15110
− การอบและการอัดน้ายาไม้เพื่อถนอมรักษาเนื้อไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 16102
− การพิมพ์และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1811 และ 1812
− การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23953
− การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การชุบโลหะ การอบชุบโลหะ และการขัดเงา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย
2592
− การสร้ า งหรื อ การผลิ ต เครื่ อ งจั ก รใหม่ ได้ จั ด ประเภทไปตามชนิ ด เครื่ อ งจั ก ร (เช่ น การผลิ ต
เครื่องยนต์ของยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29101)
− การหล่อดอกยางใหม่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22112
ในทางกลั บกัน มีบ างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปลงสภาพ แต่ถูกจัดประเภทไว้ใน
หมวดใหญ่อื่นของ ISIC (หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่ได้จัดประเภทไว้ในการผลิต) ได้แก่
− การทาไม้ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ A (เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง)
− การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้น ได้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ A (เกษตรกรรม
การป่าไม้ และการประมง)
− การแปรรูปสินแร่และแร่ธาตุอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ B (การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน)
− การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างและการประกอบชิ้นส่ วนอาคารที่ดาเนินงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง ได้จัด
ประเภทไว้ในหมวดใหญ่ F (การก่อสร้าง)
− กิจกรรมการแบ่งบรรจุและการแบ่งสินค้ามาขายปลีกในปริมาณที่น้อยลง รวมถึงการนาผลิตภัณฑ์
มาบรรจุหี บห่ อ การเปลี่ยนบรรจุภัณ ฑ์ใหม่ และการนาผลิ ตภัณ ฑ์มาบรรจุขวด เช่น สุราหรือ
สารเคมี การแยกประเภทเศษที่ใช้ไม่ได้ การผสมสีตามคาสั่งของลูกค้า การตัดเหล็กตามคาสั่งของ
ลูกค้า การผลิตนาผลิตภัณฑ์เดิมมาทาการปรับปรุงใหม่ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ G (การ
ขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)
หมวดย่อย 10 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การป่าไม้ และการประมง เพื่อเป็นอาหาร
สาหรับมนุษย์หรือสัตว์ รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นกลางชนิดต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรง เป็นกิจกรรม
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ที่มักจะก่อให้เกิดผลผลิตพลอยได้ที่ให้มูลค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า (เช่น หนังสัตว์ที่ได้จากการฆ่าสัตว์ หรือกากน้ามัน
(ออยล์เค้ก) ที่ได้จากการผลิตน้ามัน)
กิจกรรมที่จัดประเภทไว้ในหมวดย่อยนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ประกอบด้วย
เนื้อสัตว์ สัตว์น้า ผลไม้และผัก ไขมันและน้ามัน ผลิตภั ณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่ -สีธัญพืช อาหารสัตว์ และ
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ การผลิตดังกล่าวอาจเป็นการดาเนินงานเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
กิจกรรมบางกิจกรรมอาจพิจารณาให้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมการผลิต แม้ว่าจะมีการขายปลีกสินค้า
ในร้านของผู้ที่ทาการผลิตสินค้าเองก็ต าม เช่น กิจกรรมที่ทาในร้านขนมอบ และร้านขายเนื้อปรุงสาเร็จ เป็นต้น
ซึ่งเป็นการขายผลผลิตที่ทาขึ้นเอง อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการแปรรูปเพียงเล็กน้อยและไม่ได้มีการเปลี่ยนสภาพอย่าง
ชัดเจน ให้จัดประเภทกิจกรรมเหล่านั้นไว้ในการขายส่งและการขายปลีก (หมวดใหญ่ G)
ยกเว้น
− การผลิตอาหารสัตว์จากของเสียหรือผลพลอยได้จากการฆ่าสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1080
ตามชนิดของอาหารสัตว์
− การกาจัดเศษ/ของเสียจากอาหารและเครื่องดื่ม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3821
− การแปรรูป ของเสี ยและเศษที่ เหลื อจากอาหารและเครื่องดื่ ม ให้ เป็ น วัต ถุ ดิบ เพื่ อใช้ ในการผลิ ต
ต่อไป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38300
หมู่ใหญ่ 101 การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์
ในหมู่ใหญ่นี้ ได้แก่ การดาเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก ทั้งชนิดสด
แช่เย็น19/ หรือแช่แข็ง20/ ทั้งตัว เป็นชิ้นหรือสัดส่วนตามต้องการ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปเนื้อสัตว์และ
เนื้อสัตว์ปีก รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ เช่น ไขมันหมูและไขมันจากสัตว์อื่นๆ ที่บริโภคได้ หนังดิบ
และหนังฟอก ขนแกะ ขนแข็งหรือขนอ่อน ฟันหรือกระดูก เป็นต้น
ยกเว้น
− การขายส่งเนื้อสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46311
− การบรรจุหีบห่อเนื้อสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 82920
1011

การผลิตเนื้อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การดาเนินการของโรงฆ่าสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) ที่สด แช่เย็นหรือ
แช่ แข็ ง ทั้ งตั ว เป็ น ชิ้ น หรื อ สั ดส่ ว นตามต้ อ งการ และการผลิ ต ส่ ว นอื่ น ของสั ตว์ (ยกเว้ น สั ตว์ ปี ก )
ที่บริโภคได้
ยกเว้น
− การผลิตเนื้อสัตว์ปีก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10120
10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินการเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ เช่ น วัว สุกร แพะ แกะ กระต่าย อูฐ
สัตว์ล่า หรือสัตว์อื่นๆ ที่ใช้เป็นอาหารมนุษย์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)

19/ เนื้อแช่เย็น (chilled meat) คือ เนื้อที่ผ่านการลดอุณหภูมิโดยมีอุณหภูมิเนื้อ 4C
20/ เนื้อแช่แข็ง (frozen meat) คือ เนื้อที่นาไปแช่แข็งให้ได้อุณหภูมิเนื้อ -40C แล้วจึงนาไปเก็บที่ห้องเก็บเย็นซึ่งมีอุณหภูมิ -18C ก่อนนาไปใช้ประโยชน์

106
การตัดแต่งเนื้อสัตว์สด (ยกเว้นสัตว์ปีก) เป็นชิ้นหรือสัดส่วนตามต้องการ การทาความสะอาดและ
การบรรจุภาชนะ ที่ดาเนินการต่อเนื่องจากการฆ่าสัตว์
− การผลิ ตผลพลอยได้ที่ ได้ จ ากการฆ่ าสั ตว์ ที่ยั งไม่ได้ผ่ านกระบวนการแปรรู ป เช่ น เครื่อ งในสั ต ว์
ไขมันและมันหมูไม่มีเนื้อติด ยังไม่เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น กระดูก เขา หนังดิบ ฯลฯ
− การฆ่าและแปรรูปวาฬบนฝั่งหรือบนเรือขนาดใหญ่
ยกเว้น
− การตัดแต่งชิ้นเนื้อ การทาความสะอาด เพื่อนามาแช่เย็นหรือแช่แข็ง ที่ดาเนิ นการต่อเนื่องจาก
เนื้อสัตว์ที่ซื้อมา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10112
− การฆ่าสัตว์ปีก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10120
− การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ พลอยได้ที่ได้จากโรงฆ่าสั ตว์ ที่ผ่ านกระบวนการแปรรูป ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 10134
−

10112 การผลิตเนื้อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิต เนื้อ สัต ว์ (ยกเว้น สัต ว์ปีก ) รวมถึง ส่ว นอื่น ของสัต ว์ที ่บ ริโ ภคได้ ทั้ง ชนิด สด แช่เ ย็น
หรือแช่แข็ง ที่นามาตัดแต่งเป็นชิ้นหรือสัดส่วนตามต้องการ ทาความสะอาด และบรรจุภาชนะ
ที่ดาเนินการจากเนื้อสัตว์ที่ซื้อมา
ยกเว้น
− การตัดแต่งเนื้อสัตว์สด (ยกเว้นสัตว์ปีก) เป็นชิ้นหรือสัดส่วนตามต้องการ การทาความสะอาดและ
การบรรจุภาชนะ ที่ดาเนินการต่อเนื่องจากการฆ่าสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10111
− การผลิตเนื้อสัตว์ปีกสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10120
1012 10120 การฆ่าสัตว์ปีกและการผลิตเนื้อสัตว์ปีกสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การฆ่าสัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด ห่าน ไก่งวง
− การแปรรูปเนื้อสัตว์ปีก โดยไม่คานึงว่าจะดาเนินการต่อเนื่องจากการฆ่าสัตว์ปีกหรือจากเนื้อสัตว์
ปีกที่ซื้อมาก็ตาม
• การผลิตเนื้อสัตว์ปีกสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
• การตัดแต่งเนื้อสัตว์ปีกเป็นชิ้นหรือสัดส่วนตามต้องการ
• การทาความสะอาดและบรรจุภาชนะ
− การผลิ ต ส่ ว นอื่น ของสั ตว์ปีกที่ บริโภคได้ เช่น เครื่อ งใน รวมถึงขนแข็งหรือขนอ่อนที่ ดาเนิน การ
ต่อเนื่องจากการฆ่าสัตว์
ยกเว้น
− การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10111
− การผลิ ตเนื้อ สั ต ว์ (ยกเว้น สั ต ว์ปี ก) แช่เย็น หรือ แช่แ ข็ง ที่ น ามาตกแต่งชิ้ นเนื้อ ท าความสะอาด
และบรรจุภาชนะ ที่ดาเนินการจากเนื้อสัตว์ที่ซื้อมา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10112
− การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1013
− การผลิตอาหารสาเร็จรูปแช่แข็งที่มีเนื้อสัตว์ปีกเป็นส่วนประกอบหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
10139
− การผลิตอาหารพร้อมบริโภคที่ประกอบด้ว ยเครื่องปรุงหลักที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ชนิด เช่น
สตูเนื้อ พาสต้า ข้าวปั้นหน้าทะเล ฯลฯ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1075
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การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก
10131 การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกที่ท้าให้แห้ง ท้าเค็ม หรือรมควัน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การถนอมและการปรุ ง แต่ ง เนื้ อ สั ต ว์ แ ละเนื้ อ สั ต ว์ ปี ก ที่ เ ป็ น การแปรรู ป ขั้ น ต้ น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เสี ย
โดยกรรมวิธีทาให้แห้ง ทาเค็ม รมควัน แช่ในน้าเกลือ แช่ในน้ามัน เช่น แฮม เบคอน เนื้อเค็ม
ตากแห้ง ฯลฯ
10132 การผลิตไส้กรอก ลูกชิ้น และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกัน ที่ท้าจากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเนื้ อ ไส้ ก รอก ซาลามิ โบโลนา ไส้ ก รอกที่ ท าจากเครื่อ งในหมู ไส้ ก รอก
สาหรับทาแซนด์วิช และไส้กรอกชนิดต่างๆ กุนเชียง ไส้อั่ว ไส้กรอกพื้นบ้าน แหนม หมูยอ และ
ผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกันที่ทาจากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก
10133 การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทอื่นๆ ที่ผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนในระดับ
ที่สามารถทาลายเชื้อจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่ก่อให้เกิดโรคและทาให้อาหารเสีย โดยมีเนื้อสัตว์หรือ
เนื้อสัตว์ปีกเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งผ่านกระบวนการปรุงสุก บรรจุในน้าเกลือ ซอส น้ามัน หรือ
สิ่งอื่นที่ไม่ใช่เครื่องปรุง เช่น คอร์นบีฟ
ยกเว้น
− การผลิตอาหารส าเร็จรูปที่มีเนื้อสัตว์ห รือเนื้อสัตว์ปีกเป็นส่วนประกอบหลัก ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 10139
− การผลิตอาหารพร้อมบริโภคบรรจุกระป๋องที่ประกอบด้วยเครื่องปรุงหลักที่แตกต่างกันอย่างน้อย
2 ชนิด เช่น สตูเนื้อ พาสต้า ฯลฯ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10752
10134 การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเจี ย วและการกลั่ น น้ ามั น จากไขมั น หมู แ ละไขมั น จากสั ต ว์ อื่ น ๆ ที่ บ ริ โ ภคได้ เช่ น น้ ามั น หมู
(ลาร์ด)
− การผลิตน้าปลาจากหนังสัตว์หมักเกลือ
− การน าหนั ง ดิ บ ซึ่ ง เป็ น ผลพลอยได้ จ ากโรงฆ่ า สั ต ว์ ม าผ่ า นกระบวนการเก็ บ รั ก ษา เช่ น หนั ง แช่
น้าเกลือ หนังหมักเกลือเปียก หนังหมักเกลือแห้ง หนังตากแห้ง และหนังอาบน้ายา
21/ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการฆ่าแกะ
− การผลิตขนแกะที่ได้จากการดึงหรือถอน
− การผลิตรังนก ที่นามาตกแต่ง ทาความสะอาด และบรรจุภาชนะ เช่น รังนกแห้ง รังนกกึ่งสาเร็จรูป
รังนกสดพร้อมปรุง
− การจัดการของเสียจากการฆ่าสัตว์ที่ไม่ใช่เพื่อการผลิตอาหารสัตว์
− การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ จากสัตว์และสัตว์ปีก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การผลิตหนังสัตว์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเลี้ยงสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 014
− การผลิตน้าปลาจากการหมักสัตว์น้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10293
− การผลิตน้ามันและไขมันจากสัตว์ที่บริโภคไม่ได้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10491

21/ ขนแกะที่ได้จากการดึงหรือถอน (pulled wool) ซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการฆ่าแกะ โดยการฆ่าแกะที่เลี้ยงเอาเนื้อบริโภค นาหนังที่ลอกออกมาไป

ทาความสะอาด แช่ในสารเคมีให้ขนหลุด ขนที่ได้มีคุณภาพด้อยกว่าขนแกะตัด เพราะขนถูกสารเคมีละลายให้หลุดจากหนัง
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การผลิตเครื่องดื่มรังนกสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10799
การจัดการของเสียจากการฆ่าสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1080
การฟอกและตกแต่งหนังฟอก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15110

10139 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตผลิตภัณ ฑ์อาหารส าเร็จรูปที่ทาจากเนื้ อสั ตว์ห รือเนื้อสั ตว์ปีกเป็นหลัก อาจอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง บรรจุในกระป๋อง พลาสติกสุญญากาศ 22/ หรือขวดแก้ว เช่น เนื้อไก่และ
เนื้อสันในไก่ชุบแป้งบางๆ ทอด ไก่ย่างยากิโทริ เนื้อไก่ห่อสาหร่ายทอด เป็นต้น
− การผลิตแคบหมู แคบเนื้อ หมูแผ่น หมูหยอง เนื้อสวรรค์ หมูหวาน
− การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การผลิ ต เนื้ อ สั ต ว์ แ ละเนื้ อ สั ต ว์ปี กบรรจุก ระป๋ อง ซึ่ งผ่ า นกระบวนการปรุงสุ ก บรรจุ ในน้ าเกลื อ
ซอส น้ามัน หรือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เครื่องปรุง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10133
− การผลิตอาหารพร้อมบริโภคที่ประกอบด้ว ยเครื่องปรุงหลักที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ชนิด เช่น
สตูเนื้อ พาสต้า ข้าวปั้นหน้าทะเล ฯลฯ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1075
− การผลิตสิ่งสกัดและน้าคั้นที่ได้จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10799
หมู่ใหญ่ 102 การแปรรูปและการถนอมสัตว์น้า
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
บรรจุกระป๋อง การแปรรูปและเก็บถนอมสัตว์น้าด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น หมัก ตากแห้ง ใส่เกลือ เป็นต้น การผลิต
ปลาป่น การแปรรูปสาหร่าย และกิจกรรมของเรือที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปและเก็บถนอมสัตว์น้าได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ใหญ่นี้ด้วย
1021

การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง
10211 การผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิต ปลาสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ทั้งตัวหรือที่นามาตัดแต่งเป็นชิ้นหรือสัดส่วนตามต้องการ
ทาความสะอาด ทาให้สุก และบรรจุภาชนะ เช่น ปลาทั้งตัว เนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลา
แบบอื่น ตับและไข่ปลาคาร์เวีย ของที่ใช้แทนคาร์เวีย
10212 การผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (ยกเว้นปลา) สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต สั ต ว์ น้ า (ยกเว้ น ปลา) สด แช่ เย็ น หรื อ แช่ แ ข็ ง ทั้ ง ตั ว หรื อ ที่ น ามาตั ด แต่ ง เป็ น ชิ้ น หรื อ
สัดส่วนตามต้องการ ทาความสะอาด ทาให้สุก และบรรจุภาชนะ เช่น
• กุ้งทั้งตัวไม่เด็ดหัวหรือแกะเปลือก กุ้งเด็ดหัวแต่ไม่แกะเปลือก ฯลฯ
• ปลาหมึกทั้งตัว ปลาหมึกทั้งตัวที่ลอกตา ปาก และอวัยวะภายในออก ปลาหมึกทั้งตัวที่เอาถุง
หมึกออก ฯลฯ
• หอยนางรม หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยลอย ฯลฯ

22/ พลาสติ กสุ ญ ญากาศ (retort pouch) เป็ นบรรจุ ภัณ ฑ์ ชนิ ดอ่ อนตัว ใช้ บ รรจุอาหารที่ มีน้ าหนั กเบา เก็บ รักษาที่ อุณ หภูมิ ห้ องได้ สะดวก เปิ ด ได้ ง่า ย

สามารถอุ่นรับ ประทานได้อย่างรวดเร็วโดยจุ่มในน้าเดือดเวลาสั้น เหมาะกับ อาหารที่ต้องการความร้อนในการทาลายจุลินทรีย์ที่ไม่สูงมากเพื่อคง
คุณภาพทางลักษณะปรากฏและรสชาติของอาหารไว้ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้าที่นามาบรรจุในถุงทนความร้อน เช่น แกงเขียวหวานกุ้ง ต้มยากุ้ง เป็น ต้น
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การผลิตสัตว์น้าบรรจุกระป๋อง
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตสัตว์น้าบรรจุกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทอื่ นๆ โดยมีเนื้อสัตว์น้า
เป็นส่วนประกอบหลัก ที่ผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนในระดับที่สามารถทาลายเชื้อจุลินทรีย์ส่วนใหญ่
ที่ก่อให้เกิดโรคและทาให้อาหารเสีย จากนั้นจึงทาการบรรจุลงกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท
ยกเว้น
− การผลิตอาหารสาเร็จรูปที่มีสัตว์น้าเป็นส่วนประกอบหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10299
− การผลิตอาหารพร้อมบริโภคบรรจุกระป๋องที่ประกอบด้วยเครื่องปรุงหลักที่แตกต่างกันอย่างน้อย
2 ชนิด เช่น สตูเนื้อ พาสต้า ฯลฯ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10752
10221 การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตปลาบรรจุก ระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทอื่นๆ โดยมีเนื้อปลาเป็นส่ วนประกอบหลั ก
ซึ่งผ่านกระบวนการปรุงสุก บรรจุในน้าเกลือ ซอส น้ามัน หรือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เครื่องปรุง เช่น
ปลาทูน่าในน้าเกลือ ปลาทูน่าในน้ามัน ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ เป็นต้น โดยผ่านกรรมวิธี
ให้ความร้อนในระดับที่สามารถทาลายเชื้อจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่ก่อให้เกิดโรคและทาให้อาหารเสีย
จากนั้นจึงทาการบรรจุลงกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท
ยกเว้น
− การผลิตปลากระป๋องสาหรับเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10801
10222 การผลิตสัตว์น้า (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋อง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต สั ต ว์น้ า (ยกเว้น ปลา) บรรจุ ก ระป๋ อ งหรื อบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ปิ ด สนิ ท อื่ น ๆ โดยมี เนื้ อ สั ต ว์น้ า
(ยกเว้นปลา) เป็นส่วนประกอบหลักซึ่งผ่านกระบวนการปรุงสุก บรรจุในน้าเกลือ ซอส น้ามัน
หรือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เครื่องปรุง เช่น กุ้งกระป๋อง ปลาหมึกกระป๋อง หอยลายกระป๋อง ปูกระป๋อง
เป็นต้น โดยผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนในระดับที่สามารถทาลายเชื้อจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่ก่อให้เกิด
โรคและทาให้อาหารเสีย จากนั้นจึงทาการบรรจุลงกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท

1029

การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูปอื่นๆ
10291 การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ท้าให้แห้ง รมควัน ท้าเค็ม แช่น้าเกลือหรือน้้าส้มสายชู ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การถนอมและการปรุงแต่งเนื้อสั ตว์น้าที่เป็นการแปรรูปขั้นต้นเพื่อไม่ให้ เสี ยโดยกรรมวิธีที่ทาให้
แห้ง รมควัน ทาเค็ม แช่ในน้าเกลือ แช่ในน้ามัน เช่น ปลาเค็ม ปลาตากแห้ ง กุ้งแห้ง ปลารมควัน
หอยดอง เป็นต้น
10292 การผลิตไส้กรอก ลูกชิ้น และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกัน ที่ท้าจากสัตว์น้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตไส้ กรอก ลูกชิ้น และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ ายกันที่ทาจากสัตว์น้า เช่น ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง
ลูกชิ้นปลาเส้น ไส้กรอกปลา ปลาแผ่น เนื้อปลาบด ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบปลา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10791
10293 การผลิตน้้าปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ได้จากการหมัก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต ผลิ ตภั ณ ฑ์ สั ตว์น้ าที่ ได้จ ากการหมัก ทั้งในรูป ของอาหารและเครื่อ งปรุงรส เช่น น้ าปลา
กะปิ บูดู ปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตน้าปลาจากหนังสัตว์หมักเกลือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10134

110
10294 การผลิตปลาป่นส้าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตปลาป่น อาหารป่น หรือทาเป็นเพลเลต หรือสิ่ งละลายได้ที่ทาจากสั ตว์น้าสาหรั บใช้เป็น
อาหารสัตว์ ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
ยกเว้น
− การผลิตปลาป่นที่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10299
10295 การแปรรูปสาหร่าย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การแปรรูปสาหร่ายทั้งชนิดน้าจืดและน้าเค็มที่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค เช่น สาหร่ายอบแห้ ง
สาหร่ายทอด สาหร่ายปรุงรส รวมถึงการผลิตสาหร่ายเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์
ยกเว้น
− การนาสาหร่ายไปผลิตต่อเป็นอาหารชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวเกรียบสาหร่าย เยลลี่ส าหร่าย ลูกชิ้นไก่
สาหร่าย ฯลฯ ให้จัดประเภทไว้ตามการผลิตอาหารชนิดนั้นๆ
− การผลิตอาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมสาหร่าย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1080
− การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสาหร่าย เช่น สาหร่ายเกลียวทองชนิดแคปซูล ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 21002
10299 การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูปอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผลิตภัณ ฑ์อาหารส าเร็จรูปที่ทาจากสั ตว์น้าเป็นหลั ก อาจอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์แช่แข็ง
บรรจุในถุงทนความร้อน กระป๋อง หรือขวดแก้ว เช่น ติ่มซาทะเล ปลาชุบขนมปังป่น ทอดมันกุ้ง
ปอเปี๊ยะกุ้ง เป็นต้น
− การผลิตปลาป่นที่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
− การผลิตปลาเส้นปรุงรส ปลาอบปรุงรส ปลาอบกรอบ
− การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูปอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
− ผลพลอยได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
ยกเว้น
− การผลิตสัตว์น้าบรรจุกระป๋อง ซึ่งผ่านกระบวนการปรุงสุก บรรจุในน้าเกลือ ซอส น้ามันหรือสิ่งอื่น
ที่ไม่ใช่เครื่องปรุง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10222
− การผลิตปลาป่นสาหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10294
− การผลิตอาหารพร้อมบริโภคที่ประกอบด้ว ยเครื่องปรุงหลักที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ชนิด เช่น
สตูเนื้อ พาสต้า ข้าวปั้นหน้าทะเล ฯลฯ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1075
หมู่ใหญ่ 103 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก
1030

การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก
10301 การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตผลไม้ ผลไม้ เปลื อ กแข็ง (นัท ) และผั กดิ บหรือท าให้ สุ ก ด้ว ยการลวก ต้ม หรือนึ่ง ที่ ผ่ าน
กรรมวิธีต่างๆ เช่น ปอกเปลื อก ตัดแต่ ง ลวก ต้ม หรือนึ่ง แช่แข็ ง และบรรจุในภาชนะ เช่ น
ลองกอง ทุเรียน มังคุด หัวหอมใหญ่ แครอท ข้าวโพดผักอ่อน ฯลฯ ที่แช่แข็ง
ยกเว้น
− การผลิตมันฝรั่งแช่แข็งที่ปรุงแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10306
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10302 การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผลไม้ ผลไม้เปลื อกแข็ง (นัท) และผั กบรรจุกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทอื่นๆ เช่น
กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว หรือถุงพลาสติกแบบพิเศษ ที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆ เช่น ปอกเปลือก ตัดแต่ ง
ผ่านการทาให้สุกด้วยการลวก ต้ม หรือนึ่ง และให้ความร้อนในระดับที่สามารถทาลายเชื้อจุลินทรีย์
ส่วนใหญ่ที่ก่อให้เกิดโรคและทาให้อาหารเสีย จากนั้นจึงทาการบรรจุลงกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ที่
ปิดสนิท ซึ่งผักและผลไม้ส่วนใหญ่ที่นามาบรรจุกระป๋อง เช่น ถั่ว แครอท ข้าวโพด ข้าวโพดฝักอ่อน
มะเขือเทศ สับประรด เงาะ ลิ้นจี่ ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตน้าผลไม้และน้าผักบรรจุกระป๋อง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10303
10303 การผลิตน้้าผลไม้และน้้าผัก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตน้ าผลไม้ และน้ าผั ก เช่ น น้ ามะเขื อเทศ น้าแครอท น้ าส้ ม น้ าเกรปฟรุ๊ ต น้าสั บ ปะรด
น้าแอปเปิ้ล น้าองุ่น ฯลฯ
− การผลิตน้าผลไม้และน้าผักชนิดไม่เข้มข้น ที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา
− การผลิตน้าผักผสมน้าผลไม้
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ที่ปรุงกลิ่นและ/หรือมีรสหวาน และเครื่องดื่มที่ปรุงกลิ่นรส
ด้วยน้าผลไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 11049
10304 การถนอมผลไม้และผัก โดยท้าให้แห้ง ท้าเค็ม แช่ในน้้ามันหรือน้้าส้มสายชู ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การถนอมผลไม้หรือผัก โดยทาให้ แห้ ง ทาเค็ม แช่ในน้ามันหรือน้าส้ มสายชู รวมถึงการถนอมที่
ทาไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวในสภาพที่ไม่เหมาะสาหรับบริโภคทันที เช่น รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
แช่น้ากามะถันหรือน้ายากันเสียอื่นๆ
ยกเว้น
− การผลิตมันฝรั่งแห้ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10306
− การผลิตมันเส้นจากมันสาปะหลัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10621
− การถนอมผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง เปลือกผลไม้ และส่วนอื่นๆ ของพืชโดยใช้น้าตาล ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 10734
10305 การผลิตแยม มาร์มาเลด และเยลลี ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตแยม มาร์มาเลด และเยลลี
− การผลิตผลไม้กวน
ยกเว้น
− การผลิตผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) กวน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10307
10306 การแปรรูปและการถนอมมันฝรั่ง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การแปรรูปและการถนอมมันฝรั่ง
• การผลิตมันฝรั่งแช่แข็งที่ปรุงแล้ว
• การผลิตมันบดที่สกัดน้าออกแล้ว
• การผลิตขนมขบเคี้ยวที่ทาจากมันฝรั่ง
• การผลิตมันฝรั่งทอดแผ่นบาง
• การผลิตแป้งและแป้งหยาบที่ทาจากมันฝรั่ง
− การปอกเปลือกมันฝรั่งเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
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ยกเว้น
− การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว เช่น คุกกี้ แครกเกอร์ เพรทเซิล ฯลฯ ไม่ว่าชนิดหวานหรือเค็ม
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10712
10307 การผลิตผลิตภัณฑ์จากผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การอบผลไม้เปลือกแข็ง (นัท)
− การผลิตผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) กวน
− การผลิตอาหารที่ทาจากผลไม้เปลือกแข็ง (นัท)
− การผลิตผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) ที่ปรุงสุก ใส่เกลือ บรรจุกระป๋อง
ยกเว้น
− การผลิตผลไม้กวน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10305
10309 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตอาหารสาเร็จรูปที่เน่าเสียง่ายที่ทาจากผลไม้และผัก
• สลัด
• ผักที่ปอกเปลือกหรือหั่นเป็นชิ้นแล้ว
• เต้าหู้
− การผลิตสิ่งเข้มข้นที่ทาจากผลไม้และผักสด
− การผลิ ต เนื้ อ มะพร้ าวแห้ ง และการแปรรู ป มะพร้ าวขั้ น ต้ น อื่ น ๆ เพื่ อ ใช้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป รวมถึงการผลิตกะทิสาเร็จรูปสาหรับปรุงอาหาร เช่น กะทิสาเร็จรูป กะทิผง
ไม่ว่าจะผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีพาสเจอไรส์ สเตอริไลส์ โฮโมจีไนส์ และ/หรือยูเอชทีหรือไม่ก็ตาม
− การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การผลิ ตเนื้อมะพร้าวแห้ งและการแปรรูปขั้นต้นอื่นๆ ที่ดาเนินการในหน่วยเดียวกันกับการผลิ ต
น้ามันมะพร้าวดิบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10414
หมู่ใหญ่ 104 การผลิตน้้ามันและไขมันจากพืชและสัตว์
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตน้ามันและไขมันที่ดิบและแปรรูปจากพืชหรือสัตว์ (ยกเว้นการเจียวและ
การกลั่นน้ามันจากไขมันหมูและไขมันจากสัตว์อื่นๆ ที่บริโภคได้)
ยกเว้น
− การนากากพืชที่ให้น้ามันและผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่อื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ามันมาผลิตเป็นอาหาร
สัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1080
1041

การผลิตน้้ามันพืช (ยกเว้นน้้ามันปาล์ม)
10411 การผลิตน้้ามันถั่วเหลือง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้ามันถั่วเหลืองดิบ
− การกลั่นน้ามันถั่วเหลืองให้บริสุทธิ์
− การผลิตกากถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่อื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ามัน
10412 การผลิตน้้ามันร้าข้าว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้ามันราข้าวดิบโดยการกลั่นเย็นหรือกดทับ
− การกลั่นน้ามันราข้าวให้บริสุทธิ์
− การผลิตกากและผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่อื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ามัน
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10413 การผลิตน้้ามันข้าวโพด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้ามันข้าวโพดดิบ
− การกลั่นน้ามันข้าวโพดให้บริสุทธิ์
− การผลิตกากและผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่อื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ามัน
ยกเว้น
− การบดเปียกเมล็ดข้าวโพด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10623
10414 การผลิตน้้ามันมะพร้าว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้ามันมะพร้าวดิบ
− การผลิ ตเนื้อมะพร้าวแห้ งและการแปรรูปขั้นต้นอื่นๆ ที่ดาเนินการในหน่วยเดียวกันกับการผลิ ต
น้ามันมะพร้าวดิบ
− การกลั่นน้ามันมะพร้าวให้บริสุทธิ์
− การผลิตกากมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่อื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ามัน
ยกเว้น
− การผลิ ตเนื้อ มะพร้า วแห้ ง และการแปรรูปขั้น ต้นอื่น ๆ เพื่ อใช้ เป็นวัต ถุดิบในการผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์
อื่นๆ ต่อไป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10309
10419 การผลิตน้้ามันพืชอื่นๆ (ยกเว้นน้้ามันปาล์ม) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต น้ ามั น พื ช อื่ น ๆ (ยกเว้น น้ ามั น ปาล์ ม ) ซึ่ งมิ ได้ จั ด ประเภทไว้ในที่ อื่ น เช่ น น้ ามั น มะกอก
น้ามันเมล็ดทานตะวัน น้ามันดอกคาฝอย น้ามันเมล็ดฝ้าย น้ามันเรป น้ามันงา น้ามันโคลซาหรือ
น้ามันมัสตาร์ด น้ามันลินสีด น้ามันละหุ่ง น้ามันโจโจบา ฯลฯ ทั้งน้ามันดิบและกลั่นบริสุทธิ์
− การผลิ ตปุยฝ้ าย กากพืช ที่ให้ น้ามัน และผลิตภัณฑ์ของพืช ชนิดดังกล่าวที่เหลื ออยู่อื่นๆ ที่ได้จาก
การผลิตน้ามัน
1042 10420 การผลิตน้้ามันปาล์ม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้ามันปาล์มดิบ รวมถึงน้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ
− การกลั่นน้ามันปาล์มและน้ามันเมล็ดในปาล์มให้บริสุทธิ์
− การผลิตกากปาล์มน้ามันและผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่อื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ามัน
1049

การผลิตน้้ามันและไขมันจากสัตว์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากน้้ามันพืช
10491 การผลิตน้้ามันและไขมันจากสัตว์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้ามันและไขมันจากสัตว์ที่บริโภคไม่ได้ เช่น ขี้ผึ้ง ไขที่ได้จากแมลงอื่นๆ และไขวาฬ
− การสกัดน้ามันจากสัตว์น้าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
10499 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากน้้ามันพืช ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตมาร์การีนหรือเนยเทียม
− การผลิตเมลอง (melange) และสเปรดที่คล้ายคลึงกัน
− การผลิตไขมันที่ใช้ในการปรุงอาหาร
− การผลิตเนยขาว (shortening)
− การผลิตแป้งหรือแป้งหยาบที่ไม่ได้สกัดน้ามัน ที่ทาจากเมล็ดพืชที่มีน้ามัน ผลไม้เปลือกแข็ง (นัท)
ที่มีน้ามัน หรือเมล็ดในของผลไม้เปลือกแข็งที่มีน้ามัน
− การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ามันพืช ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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ยกเว้น
− การเจียวและการกลั่ นน้ามันจากไขมันหมูและไขมันจากสัตว์อื่นๆ ที่บริโภคได้ ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 10134
− การผลิตเนย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10505
− การผลิตน้ามันหอมระเหย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20293
− การแปรรูปน้ามันและไขมันโดยกรรมวิธีทางเคมี ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20299
หมู่ใหญ่ 105 การผลิตผลิตภัณฑ์นม
1050

การผลิตผลิตภัณฑ์นม
10501 การผลิตนมสด นมพาสเจอไรส์ นมสเตอริไลส์ นมโฮโมจีไนส์ และ/หรือยูเอชที ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตนมสด
− การผลิตนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีพาสเจอไรส์ สเตอริไลส์ โฮโมจีไนส์ และ/หรือยูเอชที และ
การบรรจุขวด
− การผลิตเครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก
ยกเว้น
− การผลิตน้านมดิบที่ได้จากการเลี้ยงโคและกระบือ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0141
− การผลิตน้านมดิบที่ได้จากการเลี้ยงอูฐและสัตว์จาพวกอูฐ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01430
− การผลิตน้านมดิบที่ได้จากการเลี้ยงแกะและแพะ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0144
− การผลิตนมเปรี้ยวที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีพาสเจอไรส์ สเตอริไลส์ โฮโมจีไนส์ และ/หรือยูเอชที
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10504
10502 การผลิตนมข้นหรือนมผง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตนมข้น ทั้งชนิดนมข้นหวานและนมข้นจืด
− การผลิตนมผง ทั้งชนิดนมผงธรรมดา นมผงพร่องมันเนย และนมผงขาดมันเนย
10503 การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตไอศกรีม เช่น ไอศกรีมนม ไอศกรีมดัดแปลง ฯลฯ
− การผลิตไอศกรีมหวานเย็น เช่น ซอร์เบท์ มิลค์เชค ฯลฯ
ยกเว้น
− กิจกรรมของร้านไอศกรีม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 56101
10504 การผลิตโยเกิร์ตและนมเปรี้ยว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตโยเกิร์ต
− การผลิตนมเปรี้ยว รวมถึงนมเปรี้ยวที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีพาสเจอไรส์ สเตอริไลส์ โฮโมจีไนส์
และ/หรือยูเอชที
− การผลิตนมเปรี้ยวเคเฟอร์ นมเปรี้ยวคูมิส รวมถึงนมและครีมที่หมักหรือทาให้เปรี้ยวอย่างอื่น
ยกเว้น
− การผลิ ต นมที่ ผ่ า นการฆ่ า เชื้ อ โรคด้ ว ยวิ ธีพ าสเจอไรส์ สเตอริไลส์ โฮโมจี ไนส์ และ/หรื อ ยู เอชที
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10501
10505 การผลิตเนย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเนย เนยใสหรือกี
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การผลิตเนยแข็งหรือเคิร์ด เช่น ครีมชีส โฮลมิลค์ชีส สกิมมิลค์ชีส โพรเซสชีส เนมชีส
− การผลิตน้ามันเนย
ยกเว้น
− การผลิตเนยเทียมและเนยขาว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10499
−

10509 การผลิตผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตครีมที่ได้จากนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีพาสเจอไรส์ สเตอริไลส์ โฮโมจีไนส์
− การผลิต ครีม ทั ้ง ชนิด ครีม แท้ ครีม เทีย ม และครีม ผสม เช่น ครีม พร่อ งมัน เนย ครีม ธรรมดา
วิปปิ้งครีม ดับเบิ้ลครีม ครีมเปรี้ยว
− การผลิตหางนม
23/ หรือแล็กโทส
− การผลิตเคซีน
− การผลิตนมอัดเม็ด
− การผลิตผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ใหญ่ 106 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช สตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การโม่ -สีเมล็ดธัญพืชหรือพืชผักเพื่อให้ได้แป้งหรือแป้งหยาบ การสี การทาความ
สะอาด และการขัดข้าว การผลิตแป้งผสมสาเร็จจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สี การบดเปียกเมล็ดข้าวโพดและ
พืชผัก และการผลิตสตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช
ยกเว้น
− การผลิตกาวสตาร์ชและแป้งดัดแปร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20292
1061

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช
10611 การสีข้าว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การสีข้าว ได้แก่ ข้าวจ้าวและข้าวเหนียว
− การผลิตข้าวกล้อง ข้าวที่สีแล้ว ข้าวที่ขัดแล้ว ข้าวที่นึ่งแล้ว หรือข้าวที่ทาการปรับปรุงให้เก็บไว้
ได้นาน
− การผลิตข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม และปลายข้าว
− การผลิตเยิร์ม รา เศษหัก หรือเศษอื่นๆ ของข้าว
10612 การผลิตแป้งจากข้าว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตแป้งข้าวจ้าวและแป้งข้าวเหนียว
10613 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีข้าวสาลี ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การโม่-สีข้าวสาลี
− การผลิตแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ หรือเพลเลตจากข้าวสาลี
− การผลิต เมล็ ดข้าวสาลี ที่จัดทาโดยวิธีอื่นๆ เช่น เอาเปลื อกออก ทาให้ แบน ทาเป็นเกล็ ด ทาเป็น
เม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก
− การผลิตเยิร์ม เศษหัก หรือเศษอื่นๆ ของข้าวสาลี

23/ เคซีน (casein) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบในน้านมเท่านั้น และมีปริมาณมากที่สุดของโปรตีนในนม ลักษณะของเคซีน เป็นเมล็ดสีขาวเหลือง ในสภาพ

บริสุทธิ์จะมีสีขาว ไม่มีกลิ่น และรส เคซีนเป็นตัวช่วยให้เกิดความขาวในน้านม และพบอยู่คู่กับแคลเซียม
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10614 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีข้าวโพด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การโม่-สีข้าวโพด
− การผลิตแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ หรือเพลเลตจากข้าวโพด
− การผลิต เมล็ดข้าวโพดที่จัดทาโดยวิธีอื่นๆ เช่น เอาเปลือกออก ทาให้ แบน ทาเป็นเกล็ ด ทาเป็น
เม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก
− การผลิตเยิร์ม เศษหัก หรือเศษอื่นๆ ของข้าวโพด
− การผลิตข้าวโพดแห้งด้วยการอบ
ยกเว้น
− การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพดและการบดเปียกเมล็ดข้าวโพด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10623
10615 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืชชนิดอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การโม่ -สี ธัญ พื ช ชนิ ด อื่ น ๆ ซึ่ งมิ ได้ จั ดประเภทไว้ ในที่ อื่ น เช่ น ข้ าวไรย์ ข้ าวโอ๊ ต และธัญ พื ช อื่ น ๆ
รวมถึงพืชผักตระกูลถั่วชนิดแห้ง จากรากหรือหน่อ หรือจากผลไม้เปลือกแข็งที่สามารถบริโภคได้
− การผลิตแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ หรือเพลเลตจากธัญพืชและพืชผักดังกล่าว
− การผลิตเยิร์ม เศษหัก หรือเศษอื่นๆ จากธัญพืชและพืชผักดังกล่าวที่ได้จากการโม่-สี
− การผลิ ต เมล็ ดธัญพืช ที่จัดทาโดยวิธีอื่นๆ เช่น เอาเปลือกออก ทาให้ แบน ทาเป็นเกล็ ด ทาเป็น
เม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก
24/
− การผลิตแป้งมันสาปะหลังที่ไม่ได้สกัดโปรตีนออกที่เรียกว่า “tapioca flour ”
ยกเว้น
− การโม่ -สี ข้ า วและการผลิ ต แป้ ง จากข้ า ว ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ นกิ จ กรรม 10611 และ 10612
ตามลาดับ
− การผลิตสตาร์ชจากมันสาปะหลัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10622
− การผลิตแป้งและแป้งหยาบจากมันฝรั่ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10306
10616 การผลิตแป้งผสมส้าเร็จส้าหรับใช้ท้าขนมอบและประกอบอาหารอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตแป้งผสมสาเร็จสาหรับใช้ทาขนมปัง เค้ก แพนเค้ก โดนัท หรือขนมอบอื่นๆ
25/
− การผลิตแป้งโดว์
− การผลิตแป้งผสมสาเร็จสาหรับชุบทอดกรอบ
− การผลิตแป้งผสมสาเร็จสาหรับใช้ทาขนมไทย
− การผลิตแป้งผสมสาเร็จสาหรับประกอบอาหารอื่นๆ เช่น แป้งสาเร็จรูปทาปาท่องโก๋ แป้งขนมจีน
เป็นต้น
10617 การผลิตน้้าธัญพืช ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้าจากธัญพืช เช่น น้านมถั่วเหลือง น้านมข้าวโพด น้าลูกเดือย น้านมข้าวยาคู ฯลฯ
10619 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตอาหารประเภทอาหารเช้า ซึ่งได้จากเมล็ ดธัญพืชที่ทาให้ พองฟู คั่ว อบหรือปิ้ง หรือโดย
การทาให้แบน การทาเป็น เม็ดกลม การทาเป็นเกร็ด หรือการขัดเมล็ดธัญพืช เช่น คอนเฟล็ก
ข้าวโอ๊ตบดหยาบ เป็นต้น
24/ แป้งมันสาปะหลังที่ไม่ได้สกัดโปรตีนออก ได้จากกรรมวิธีการผลิตแบบเก่า จะพบในโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลังขนาดเล็ก กรรมวิ ธีนี้จะทาการแยก

แป้งออกจาก หัวมันสดด้วยวิธีการตกตะกอนด้วยน้า ทาให้ได้แป้งที่มีคุณภาพไม่ดีนัก เรียกแป้งที่ผลิตตามกรรมวิธีนี้ว่า “tapioca flour”

25/ แป้งโดว์ (dough) คือ แป้งนวดสาเร็จรูปสาหรับทาขนมปังและขนมอบ มีส่วนผสมของแป้ง น้า และอื่นๆ เช่น ยีสต์ น้ามัน เนย น้าตาล
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การผลิตอาหารเสริมที่ทาจากธัญพืช รวมถึงซุปข้าวโพด
การผลิตโจ๊กกึ่งสาเร็จรูป
การผลิตข้าวเติมวิตามิน
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

การผลิตสตาร์ช26/ และผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช
10621 การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตมันเส้น รวมถึงกิจกรรมของลานตากมัน
− การผลิตมันอัดเม็ด
ยกเว้น
− การถนอมผักและผลไม้ โดยการทาให้แห้ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10304
− การถนอมผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) โดยการทาให้แห้ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10307
10622 การผลิตสตาร์ชจากมันส้าปะหลัง27/ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตสตาร์ชจากมันสาปะหลัง หรือแป้งมันสาปะหลังที่ได้ทาการสกัดโปรตีนออก ซึ่งโดยทั่วไป
มักเรียกว่า “แป้งมันสาปะหลัง28/”
ยกเว้น
− การผลิตแป้งมันสาปะหลังที่ไม่ได้สกัดโปรตีนออก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10615
10623 การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพด ธัญพืช และพืชผักอื่นๆ (ยกเว้นมันส้าปะหลัง) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพด
29/
− การบดเปียกเมล็ดข้าวโพด
− การผลิตสตาร์ชจากธัญพืชและพืชผักอื่นๆ
ยกเว้น
− การผลิตแป้งจากข้าว ที่ไม่ได้สกัดโปรตีนออก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10612 และ 10613
10629 การผลิตผลิตภัณฑ์จากสตาร์ชอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตกลูโคสและน้าเชื่อมกลูโคส มอลโตส ฟรุคโตสและน้าเชื่อมฟรุตโตส
30/
− การผลิตอินนูลิน

26/ สตาร์ช (starch) เป็นส่วนที่ได้จากการสกัดไขมันและโปรตีนออกจากแป้งโดยการใช้สารเคมี เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการสกัด หรือสารเคมีอื่นๆ ที่

27/

28/
29/
30/

เหมาะสมกับ วัตถุ ดิบ แต่ละชนิด โดยมีองค์ป ระกอบส่ว นใหญ่ เป็ นโมเลกุลของน้าตาลกลูโคสและมีความบริสุทธิ์มากกว่าแป้ ง เนื่อ งจากแป้ งยังมี
ส่วนประกอบของพวกโปรตีนและไขมันรวมอยู่ ในขณะที่แป้ง (flour) หมายถึง ของแข็งแห้งมีลักษณะเป็นผง ผลิตจากวัตุดิบได้หลากหลาย ทั้งจาก
พวกพืชหัว เช่น มันสาปะหลัง มันเทศ หรือจากธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี หรือจากพวกถั่วต่างๆ เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง การผลิตแป้งนั้น
ต้องผ่านกระบวนการโม่ซึ่งอาจใช้วิธีการโม่เปียก (ใช้น้าในระหว่างการโม่) หรือการโม่แห้งและแป้งที่ได้จะยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน และ
สิ่งเจือปนอื่นๆ (ที่มา: สมาคมแป้งมันสาปะหลัง)
สตาร์ชจากมันสาปะหลัง ได้จากกรรมวิธีการผลิตแบบใหม่ เป็นกรรมวิธีการผลิตแป้งมันสาปะหลังที่โรงงานขนาดใหญ่ และขนาดกลางใช้กันอยู่โดยใช้
ระบบแรงเหวี่ยง มีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีการโม่ด้วยลูกโม่ และแยกโปรตีนโดยเครื่อง decanter เสร็จแล้วแยกน้าแป้งด้วยเครื่อง
centrifuge และอบแห้งด้วยเตาน้ามันได้แป้งบริสุทธิ์ คุณภาพดี และใช้เวลาในการผลิตน้อย แป้งที่ได้เรียกว่า “tapioca starch” หรือ “raw starch”
หรือ “native starch” (ที่มา: สมาคมแป้งมันสาปะหลัง)
แป้งมันสาปะหลัง หมายความว่า แป้งมันสาปะหลังประเภทสตาร์ช (tapioca starch) ที่ได้จากหัวมันสาปะหลัง เมื่อผ่านกระบวนการผลิตมีสีขาวหรือ
สีครีมอ่อน (ที่มา: กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
การบดเปียกเมล็ดข้าวโพด เป็นวิธีบดโดยนาเมล็ดไปแช่น้าหมักซึ่งเป็นสารละลายกรดกามะถันเจือจางให้เมล็ดอ่อน แล้วจึงนาไปแยก germ ออก
กรรมวิธีการผลิตแป้งข้าวโพดโดยวิธีบดเปียก นอกจากจะได้แป้งข้าวโพดแล้ว ยังได้ส่วนเหลืออื่นอีก คือ gluten meal มีโปรตีนรวมอยู่ด้วย
อินนูลิน (inulin) เป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ที่พบในพืชบางชนิด เช่น หัวหอม กระเทียม ประกอบด้วยน้าตาลฟรักโทสหลาย โมเลกุลมาต่อกัน
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การผลิตกลูเทน31/
การผลิตผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังที่ทาจากสตาร์ช เช่น สาคู
การผลิตเดกซ์ทรินและเดกซ์โทรส
การผลิตผลิตภัณฑ์จากสตาร์ชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมู่ใหญ่ 107 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ก่อนหน้านี้ของ
หมวดย่อยนี้ ประกอบด้วย การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอบ น้าตาลและขนมที่ทาจากน้าตาล มักกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว
และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน อาหารสาเร็จรูป กาแฟ ชา และเครื่องชูรส และผลิตภัณฑ์อาหารที่เน่าเสียง่ายและ
ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดพิเศษ
1071

การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตขนมอบชนิดสด แช่แข็ง หรือกรอบ
10711 การผลิตขนมปัง เค้ก และเพสทรี ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตขนมปังสดหรือขนมปังม้วน
− การผลิตเพสทรี เค้ก พาย ทาร์ต ชิฟฟอน ฯลฯ ชนิดสด
− การผลิตเพสทรีและเค้กที่ทาไว้ไม่ให้เสีย
32/
− การผลิตทอร์ทิลยา
− การผลิตโดนัท
− การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบแช่แข็ง เช่น แพนเค้ก วาฟเฟิล ขนมปังม้วน ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแป้ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1074
10712 การผลิตบิสกิตและขนมปังกรอบที่คล้ายกัน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตบิสกิต ขนมปังกรอบ และผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบอื่นๆ ที่คล้ายกัน
− การผลิตคุกกี้ แครกเกอร์ เพรทเซิล ฯลฯ ไม่ว่าชนิดหวานหรือเค็ม
− การผลิตโคนไอศกรีมและเวเฟอร์
10713 การผลิตขนมไทยประเภทอบ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
33/ เช่น ขนมหม้อแกง ขนมบ้าบิ่น ขนมผิง ขนมไข่ ขนมกุฎีจีน
− การผลิ ตขนมไทยประเภทอบ/ผิ ง
ขนมโสมนัส ขนมกลีบลาดวน ขนมหน้านวล ขนมทองม้วน ขนมทองพับ ขนมสาลี่กรอบ ฯลฯ
ยกเว้น
− การถนอมผลไม้ ผลไม้ เปลื อ กแข็ ง เปลื อ กผลไม้ และส่ ว นอื่ น ๆ ของพื ช โดยใช้ น้ าตาล ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 10734
− การผลิ ตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้นขนมไทยประเภทอบและที่ทาจากน้าตาล) ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10792

31/ กลูเทน (gluten) คือ โปรตีนที่สกัดออกจากแป้ง
32/ ทอร์ทิลลา (tortilla) แผ่นแป้งข้าวโพดที่เป็นอาหารหลักของเม็กซิโก
33/ อบ หมายถึง การทาอาหารให้สุก โดยใช้ความร้อนแห้ง โดยการนาเข้าไปในเตาที่มีฝาหรือประตูปิด เพื่อให้อาหารสุกและแห้งตามต้องการ อาจมีลักษณะ

คล้ายคาว่า “ผิง” ซึ่งใช้ไฟบนและล่าง
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การผลิตน้้าตาล
10721 การผลิตน้้าตาลทรายดิบ34/ จากอ้อย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้าตาลทรายดิบจากอ้อย ที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี
35/
− การผลิตน้าตาลทรายแดง
ยกเว้น
− การผลิตน้าตาลทรายขาวและน้าตาลทรายบริสุทธิ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10722
− การผลิตน้าตาลทรายดิบจากพืชอื่นๆ (ยกเว้นอ้อย) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10723
10722 การผลิตน้้าตาลทรายขาวและน้้าตาลทรายบริสุทธิ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้าตาลทราย น้าตาลทรายขาว และน้าตาลทรายบริสุ ท ธิ์ โดยการนาน้าตาลทรายดิบ
มาผ่านกระบวนการทาความสะอาด ฟอกสี เคี่ยว ปั่นแยกผลึกน้าตาล และอบ
− การผลิตสารทดแทนน้าตาล จากน้าคั้นที่ได้จากอ้อย
− การผลิตน้าเชื่อมจากอ้อย
− การผลิตน้าตาลอินเวิร์ต
− การผลิตน้าตาลกรวด
− การผลิตน้าตาลที่มีการเติมแต่งสีและกลิ่น เช่น น้าตาลผสมคาราเมล น้าตาลสี เป็นต้น
− การผลิตกากน้าตาล (molasses)
ในกรณีที่สถานประกอบการดาเนินการทั้งการผลิตน้าตาลทรายดิบจากอ้อย และการทาน้าตาลทราย
ให้บริสุทธิ์ในสถานที่เดียวกัน ให้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมนี้ด้วย
ยกเว้น
− การผลิตน้าตาลทรายดิบจากอ้อย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10721
− การผลิตน้าตาลทรายดิบจากพืชอื่นๆ (ยกเว้นอ้อย) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10723
− การผลิตน้าตาลไอซิ่ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10779
10723 การผลิตน้้าตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้าตาลจากพืชอื่นๆ (ยกเว้นอ้อย) เช่น น้าตาลมะพร้าว น้าตาลจากหัวบีต น้าตาลโตนด
− การผลิตน้าเชื่อมจากหัวบีท เมเปิล ปาล์ม และพืชที่ให้ความหวานอื่นๆ (ยกเว้นอ้อย)
− การผลิ ต สารทดแทนน้ าตาล จากน้ าคั้ น ที่ ได้ จ ากหั ว บี ท เมเปิ ล ปาล์ ม หญ้ าหวาน และพื ช ที่ ให้
ความหวานอื่นๆ (ยกเว้นอ้อย)
ยกเว้น
− การผลิตกลูโคสและน้าเชื่อมกลูโคส มอลโตส ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10629
36/ เช่น ซอบิทอล ไซลิทอล อะไซคลิก ได้จัด
− การผลิตสารให้ความหวานและน้าตาลแอลกอฮอล์
ประเภทไว้ในกิจกรรม 20114

34/ น้าตาลทรายดิบ (raw sugar) มีลักษณะเป็นผลึกหรือเกล็ดใส สีน้าตาลอ่อนถึงสีน้าตาลเข้ม ความชื้นสูง เกล็ดน้าตาลจะจับเกาะติดกัน ไม่ร่วนเหมือนน้าตาล

ทรายสีรา เวลาเขย่าน้าตาลจะเคลื่อนตัวช้าๆ ผลึกถูกห่อหุ้มไปด้วยกากน้าตาล (molasses) เป็นจานวนมาก มีความบริสุทธ์ต่า ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีการฟอกสี

35/ น้าตาลทรายแดง (muscovado, O-Tung, soft brown sugar, brown non-centrifugal sugar, jaggery or gur) มีลักษณะเป็นผงละเอียดหรือจับ

กันเป็นก้อน มีสีน้าตาลอ่อนถึงสีเข้ม มีความชื้นมาก มีกลิ่นน้าตาลไหม้ น้าตาลประเภทนี้มีกากน้าตาลติดอยู่ จึงมีลักษณะเป็นสีน้าตาลคล้า และร่วนๆ
นอกจากใช้บริโภค ก็ยังใช้ผสมในยาต่างๆ หรือยาจีน
36/ น้าตาลแอลกอฮอล์หรือที่เรียกว่า polyol ได้แก่ แมนนิทอล ซอบิทอล ไซลีทอล แลคซีทอล ไอโซมอลท์ และ HSH (Hydrogenated Starch Hudrolysates)
เป็นสารให้ความหวานที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีอยู่ในอาหารและในพืชบางชนิดในฐานะที่เป็นน้าตาลชนิดหนึ่งที่ให้แคลอรี่ต่ากว่าน้าตาลปกติ และไม่ทา
ให้เกิดการเพิ่มน้าตาลในเลือดอย่างฉับพลัน เพราะน้าตาลแอลกอฮอล์สามารถเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสได้ช้ามาก ดังนั้น จึงใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและ
เริ่มใช้มากขึ้นในคนทั่วไป แม้น้าตาลแอลกอฮอล์จะไม่ได้ใช้ในครัวเรือนทั่วไป แต่ก็มีการใช้ในอาหารบางอย่างที่ระบุในฉลากว่า ปราศจากน้าตาล หรือ
"sugar-free" ในลูกกวาด คุกกี้ หมากฝรั่ง เครื่องดื่ม ยาอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้มากในผลิตภัณฑ์ช่องปาก เช่น ยาสีฟัน และยาอมบ้วนปาก
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การผลิตโกโก้ ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ท้าจากน้้าตาล
10731 การผลิตโกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
37/
− การผลิตโกโก้เพส
− การผลิตโกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ามันของโกโก้
− การผลิตโกโก้ผงที่ไม่เติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่นๆ
− การผลิตเปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้
ยกเว้น
− การผลิตโกโก้ผงที่เติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10732
10732 การผลิตช็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตช็อกโกแลตและขนมที่ทาจากช็อกโกแลต
− การผลิตโกโก้ผงที่เติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่นๆ
38/
− การผลิตช็อกโกแลตขาว
ยกเว้น
− การผลิตโกโก้ผงที่ไม่เติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10731
− การผลิตเครื่องดื่มสาเร็จรูปรสช็อกโกแลต ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 11049
− การผลิ ต ขนมที่ ท าจากน้ าตาลที่ ไ ม่ มี โ กโก้ ผ สม (ยกเว้ น ช็ อ กโกแลตขาว) ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 10739
10733 การผลิตหมากฝรั่ง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตหมากฝรั่ง
10734 การถนอมผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง เปลือกผลไม้ และส่วนอื่นๆ ของพืช โดยใช้น้าตาล ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การถนอมผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง เปลือกผลไม้ และส่วนอื่นๆ ของพืช โดยใช้ น้าตาล ได้แก่
การเชื่อม การฉาบ การแช่อิ่ม
ยกเว้น
− การถนอมผลไม้หรือผัก โดยการทาเค็ม ทาให้แห้ง แช่ในน้ามันหรือน้าส้ มสายชู ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 10304
− การผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ์จ ากผลไม้ เปลื อ กแข็ง (ยกเว้น การถนอมโดยใช้ น้าตาล) ได้จัด ประเภทไว้ใน
กิจกรรม 10307
10739 การผลิตลูกกวาดและขนมอื่นๆ ที่ท้าจากน้้าตาล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตลูกกวาด ลูกอม ท๊อฟฟี่
− การผลิตขนมที่ทาจากน้าตาลที่ไม่มีโกโก้ผสม (ยกเว้นช็อกโกแลตขาว)
− การผลิตขนมอื่นๆ ที่ทาจากน้าตาล ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น คาราเมล มาชเมลโล ตังเม ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตช็อกโกแลตขาว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10732

37/ โกโก้ เพส (cocoa paste) คื อ หั วเชื้ อช็ อ กโกแลตที่ มีความเข้ มข้ น ถึง 100% ยังไม่มี รสชาติ ที่ หวานและความขมยังค่ อนข้า งสู งจึงไม่เหมาะต่อ การ

รับประทาน จึงถูกนาไปใช้ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่และการทาอาหารบางชนิด รวมทั้งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตช็อกโกแลตสาหรับทานทั่วไป

38/ ช็อกโกแลตขาว (white chocolate) ประกอบด้วยน้าตาล เนยโกโก้ นมสด และใส่กลิ่นวานิลลา แต่ไม่มีโกโก้ที่อยู่ในรูปของไขมัน ช็อกโกแลตขาวนี้

จะแตกหักง่าย หากเป็นของปลอมจะทามาจากน้ามันพืชมากกว่าเนยโกโก้
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1074
10741

10742

10743

10749

1075

การผลิตมะกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์อาหารจ้าพวกแป้งที่คล้ายกัน
การผลิตพาสต้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตพาสต้า โดยไม่คานึงว่าจะผลิตเป็นรูปแบบใด ทาการปรุงให้สุกหรือมีไส้หรือไม่ก็ตาม
• สปาเกตตี (แบบเส้นกลมยาว)
• มักกะโรนี (แบบเส้นกลมยาวมีรูกลมตรงกลาง)
• ลิงกวินี (แบบเส้นแบน)
• ฟูซิลี (แบบเส้นเกลียวสั้น)
• เพนเน (แบบท่อขนาดกลาง ตัดเฉียงที่ปลายทั้งสองด้าน)
• ริกาโทนี (แบบท่อสั้นขนาดใหญ่ พื้นผิวด้านนอกหยัก)
• ราวิโอลี (แป้งพาสต้าแบบแผ่นห่อไส้ผักหรือเนื้อสัตว์)
การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นก๋วยจั๊บ เส้นหมี่ เส้นเกี้ยมอี๋ บะหมี่ และแผ่นเกี๊ยว
− การผลิตวุ้นเส้นและผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทาจากถั่ว เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้
ยกเว้น
− การผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป วุ้นเส้นกึ่งสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10743
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจ้าพวกแป้งชนิดส้าเร็จรูปและกึ่งส้าเร็จรูป ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป วุ้นเส้นกึ่งสาเร็จรูป
− การผลิตผลิตภัณฑ์พาสต้าบรรจุกระป๋องหรือแช่แข็ง
ยกเว้น
− การผลิตซุปที่มีพาสต้าผสม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10793
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจ้าพวกแป้งอื่นๆ ที่คล้ายกัน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตขนมจีน
39/
− การผลิตใบเมี่ยง
40/
− การผลิตคัสคัส
− การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแป้งที่คล้ายกันอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การผลิตคัสคัสสาเร็จรูปพร้อมบริโภค ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1075
การผลิตอาหารส้าเร็จรูป
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตอาหารสาเร็จรูปพร้อมบริโภค (เช่น ปรุงแต่ง ปรุงรส และทาให้สุกแล้ว)
ที่ผ่านกระบวนการถนอมโดยการแช่แข็งหรือบรรจุกระป๋อง และบรรจุหีบห่อและติดฉลากเพื่อขายต่อ
ในหมู่ย่อยนี้ไม่รวมถึงการเตรียมอาหารพร้อมบริโภคในภัตตาคาร
อาหารพร้ อ มบริ โภค คือ อาหารที่ ป ระกอบด้ว ยเครื่อ งปรุงหลั ก ที่ แ ตกต่ างกั น อย่างน้ อย 2 ชนิ ด
(ยกเว้นเครื่องปรุงรส ฯลฯ)

39/ ใบเมี่ยงเป็นผลิ ตภัณฑ์ จากแป้ งชนิ ดหนึ่งที่ ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ เป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ผู้ผลิตส่วนใหญ่ มีเชื้อสายจากเวียดนาม

ปัจจุบันมีผู้อพยพจากอินโดจีนไปยังประเทศทางยุโรปและอเมริกามากขึ้น ผู้ประกอบการจึงให้ความสนใจในการผลิตใบเมี่ยงและประสงค์ที่จะส่งออก

40/ คัสคัส (couscous) เป็นอาหารประเภทแป้งชนิดหนึ่งที่รับประทานในแถบเมดิเตอร์เรเนียนและแอฟริกาตะวันตก มีลักษณะเหมือนข้าวฟ่างหรือสาคู

เม็ดเล็ก สีขาวนวลเกือบเหลือง ทาจากข้าวสาลีแบบแข็งคือ Durum-Semolina ซึ่งมีโปรตีนสูงมาก แล้วนามาเคลือบด้วยแป้งสาลีอีกที มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 1 มม. หรือ 1/26 นิ้ว
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ยกเว้น
− การผลิตอาหารสดหรืออาหารที่มีส่วนประกอบหลักเพียงชนิดเดียว ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 10
− การผลิตอาหารสาเร็จรูปพร้อมบริโภคที่เน่าเสียได้ง่าย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10794
− การผลิ ตน้าพริกส าเร็จรูปชนิดต่างๆ เช่น น้าพริกนรก น้าพริกตาแดง ฯลฯ ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 10799
− การขายส่งอาหารสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46319
− การขายปลีกอาหารสาเร็จรูปในร้าน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4711 และ 4721
− กิจกรรมของผู้รับเหมาบริการด้านอาหาร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 562
10751 การผลิตอาหารส้าเร็จรูปแช่แข็ง41/ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตอาหารกล่องสาเร็จรูปแช่แข็ง (ทีวีดินเนอร์)
− การผลิตอาหารทะเลสาเร็จรูปแช่แข็ง
− การผลิตอาหารว่างสาเร็จรูปแช่แข็ง
− การผลิตอาหารสาเร็จรูปแช่แข็งอื่นๆ
− การผลิตอาหารฟาสฟู๊ดแช่แข็ง เช่น พิซซา สปาเก็ตตี้ ลาซันย่า ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารส าเร็ จ รูป แช่ แ ข็ งที่ มี เนื้ อ สั ต ว์ ห รื อ เนื้ อ สั ต ว์ ปี ก เป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10139
− การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปแช่แข็งที่ทาจากสัตว์น้าเป็นหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
10299
10752 การผลิตอาหารส้าเร็จรูปบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต อาหารส าเร็ จ รูป บรรจุ ก ระป๋ อ ง ขวดแก้ ว หรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ สุ ญ ญากาศ (เช่ น พลาสติ ก
สุญญากาศ) โดยผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนในระดับที่สามารถทาลายเชื้อจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่
ก่อให้เกิดโรคและทาให้อาหารเสีย จากนั้นจึงทาการบรรจุลงกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท
ยกเว้น
− การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารส าเร็ จ รูป บรรจุ ก ระป๋ อ งหรือ บรรจุ ภั ณ ฑ์ สุ ญ ญากาศที่ มี เนื้ อ สั ต ว์ ห รื อ
เนื้อสัตว์ปีกเป็นส่วนประกอบหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10139
− การผลิต ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารส าเร็จรูป บรรจุก ระป๋อ งหรือ บรรจุภ ัณ ฑ์ส ุญ ญากาศที่ทาจากสัต ว์น้ า
เป็นหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10299
1076

การผลิตกาแฟ ชา และสมุนไพรผงส้าหรับชงเป็นเครื่องดื่ม
ในหมู่ ย่ อ ยนี้ ได้ แ ก่ การผลิ ต กาแฟ ชาและชามาเต้ รวมถึ งสมุ น ไพรผงส าหรั บ ชงเป็ น เครื่ อ งดื่ ม
ชนิดกึ่งสาเร็จรูปหรือที่ยังไม่พร้อมดื่ม
ยกเว้น
− การผลิตสุรา เบียร์ ไวน์ และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 11
− การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชา และชาชงสุมนไพรพร้อมดื่ม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 11043

41/ อาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง (Frozen Ready-to-Eat) หมายถึง อาหารสาเร็จรูปพร้อมรับประทานที่อยู่ในรูปแช่แข็ง เพียงละลายน้าแข็งแล้วอุ่นให้ร้อนด้วย

เตาอบหรือเตาไมโครเวฟ หรืออาจใช้วิธีนึ่งหรือทอดซ้า เพื่อให้อาหารมีความนุ่มหรือกรอบ และมีสีสันของอาหารต ามที่ต้องการ แล้วเสิร์ฟได้ทันที
จาแนกได้ 3 ประเภทหลัก คือ 1) อาหารมื้อหลัก (Main Course) 2) ขนมหวาน (Dessert) และ 3) อาหารว่าง (Snack/Appetizer)
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10761 การผลิตกาแฟ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การสกัดคาเฟอีนออกจากกาแฟและการคั่วกาแฟ
− การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาจากกาแฟ
• กาแฟบด
• กาแฟสาเร็จรูป
• กาแฟผสมสมุนไพร เช่น กาแฟผสมเห็ดหลินจือ
• สิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้นของกาแฟ
− การผลิตของที่ใช้แทนกาแฟ เช่น ชิโครี่คั่ว และของอื่นๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ
− การผลิตกาแฟ 3 in 1
10762 การผลิตชา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตชาและและชามาเต้
− การผลิตสิ่งสกัดและสิ่งปรุงแต่งจากชาหรือชามาเต้
− การผลิตชาเขียว ชาดา และชาที่ผ่านการหมักบ้างแล้ว
ยกเว้น
− การผลิตสมุนไพรผงสาหรับชงเป็นเครื่องดื่ม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10769
10769 การผลิตสมุนไพรผงส้าหรับชงเป็นเครื่องดื่ม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต สมุ น ไพรผงส าหรั บ ชงเป็ น เครื่ องดื่ม สิ่ งสกั ด และสิ่ งปรุง แต่ งจากชาสมุ น ไพร ไม่ ว่ า เติ ม
น้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม
ยกเว้น
− การผลิตชาและชามาเต้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10762
1077

การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจ้าโต๊ะและเครื่องประกอบอาหาร
10771 การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงส้าเร็จรูป ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องเทศ เครื่องปรุงกลิ่น รส สีของอาหารที่ทาจากธรรมชาติ
• พริกไทย พริกในตระกูลไปเปอร์ รวมถึงพริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา
• วานิลา อบเชยและดอกอบเชย กานพลู (ผล ดอก และก้านดอก)
• ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และกระวาน
• เมล็ดยี่หร่า เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนข้าวเปลือก เมล็ดเทียนขาว หรือเมล็ดคาราเวย์
และจูนิเปอร์เบอร์รี่
• ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ใบไทม์ ใบเบย์ หอมแขก และเครื่องเทศอื่นๆ
− การผลิตสมุนไพรที่เป็นน้า (สะระแหน่ เวอร์เวน คาโมมาย ฯลฯ)
− การผลิตเครื่องแกงสาเร็จรูปทั้งชนิดสด ชนิดแห้ง หรือชนิดผง
ยกเว้น
− การปลูกพืชที่ใช้เป็นเครื่องเทศ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0128
− การผลิตซีอิ๊วและซอสปรุงรส ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10773
− การผลิตผงปรุงรส ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10774
− การผลิ ตน้าพริกส าเร็จรูปชนิดต่างๆ เช่น น้าพริกนรก น้าพริกตาแดง ฯลฯ ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 10799
− การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาจากสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 21002
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10772 การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจ้าโต๊ะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตซอสพริก ซอสมะเขือเทศ ซอสบาร์บิคิว ซอสเย็นตาโฟ และซอสอื่นๆ ที่ใช้เป็นเครื่องปรุง
อาหารประจาโต๊ะ
− การผลิ ต น้ าส้ ม สายชู แ ละของที่ ใช้ แ ทนน้ าส้ ม สายชู ที่ ได้ จ ากกรดอะซิ ติ ก เช่ น น้ าส้ ม สายชู ห มั ก
น้าส้มสายชูกลั่น น้าส้มสายชูเทียม
− การผลิตน้าจิ้ม เช่น น้าจิ้มไก่ น้าจิ้มซีฟู๊ด น้าจิ้มลูกชิ้น น้าจิ้มสุกี้ เป็นต้น
− การผลิตมายองเนส สลัดครีม น้าสลัด
− การผลิตแซนด์วิชสเปรด
− การผลิตผงบดละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ด
− การผลิตมัสตาร์ดที่ปรุงรสแล้ว
10773 การผลิตซีอิ๊ว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตซีอิ๊วและซอสปรุงรส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง
ด้วยการหมักหรือกรรมวิธีอื่นที่เหมาะสม และจะแต่งรสหรือสีหรือไม่ก็ตาม
− การผลิตซอสหอยนางรม
10774 การผลิตผงชูรส ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผงชูรส
42/ รวมถึงซุปก้อน
− การผลิตผงปรุงรส
10775 การผลิตเกลือบริโภค43/ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเกลือบริโภค/เกลือแกงที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร เช่น เกลือแกงที่เติมสารประกอบไอโอดีน
ยกเว้น
− การท าเหมื อ งเกลื อสิ น เธาว์ และเกลื อสมุท ร ได้จั ดประเภทไว้ในกิจ กรรม 08931 และ 08932
ตามลาดับ
− การผลิตเกลือที่ใช้สาหรับประทินโฉม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20232
− การผลิตเกลืออุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20299
10779 การผลิตเครื่องประกอบอาหารอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตยีสต์ ผงฟู/เบกิ่งโซดา ผงหมักเชื้อ
− การผลิตน้าตาลไอซิ่ง
− การผลิตเจลาติน/ผงวุ้น
− การผลิตสีผสมอาหารจากธรรมชาติ
− การผลิ ต น้ าผึ้ ง แท้ ที่ ผ่ า นกระบวนการแปรรู ป (เช่ น ผ่ า นการฆ่ า เชื้ อ ) รวมถึ ง น้ าผึ้ ง เที ย มและ
คาราเมลเทียม
− การผลิตเครื่องประกอบอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การผลิ ต น้ าผึ้ ง แท้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ผ่ า นกระบวนการแปรรู ป ที่ เ ป็ น ผลพลอยได้ จ ากการเลี้ ย งผึ้ ง ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 01493
42/ ผงปรุงรสอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาเนื้อสัตว์ เช่น ไก่ หมู มาให้ความร้อนจนแห้ง บดเป็นผง ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ เช่น

น้าตาล เกลือ กระเทียม พริกไทย โมโนโซเดียม-แอล-กลูตาเมต (ผงชูรส) (ที่มา: มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. ๔๙๔/๒๕๔๗)

43/ เกลือบริโภค คือ เกลือแกงที่ใช้ปรุงหรือแต่งรสอาหาร ซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะที่พร้อมจาหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค ต้ องมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 30

มิลลิกรัม ต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม (ที่มา: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 153 (พ.ศ.2537))
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การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
10791 การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ เช่น ข้าวเกรียบ ข้าวอบกรอบ ข้าวโพดอบกรอบ แป้งทอด
ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตขนมขบเคี้ยวที่ทาจากมันฝรั่ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10306
− การผลิ ตผลไม้เปลื อ กแข็ง (นั ท) ที่ป รุงสุ ก ใส่ เกลื อ บรรจุกระป๋ อง ได้จัดประเภทไว้ในกิจ กรรม
10307
10792 การผลิตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้นขนมอบ) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต ขนมกวน (ยกเว้ น ผลไม้ ก วน) เช่ น ลู ก ชุ บ เปี ย กปู น ลื ม กลื น ตะโก้ ข้ า วเหนี ย วแก้ ว
กะละแม
− การผลิตขนมเชื่อมสด (ยกเว้นผักและผลไม้เชื่อม) เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน
− การผลิตขนมทอด เช่น ดอกจอก ฝักบัว มันรังนก กล้วยแขก ขนมกง ทองพลุ
− การผลิตขนมต้ม เช่น ต้มแดง ต้มขาว ข้าวต้มน้าวุ้น
− การผลิตขนมนึ่ง เช่น ขนมชั้น ปุยฝ้าย ถ้วยฟู ขนมใส่ไส้ ขนมตาล ขนมกล้วย ขนมถ้วย
− การผลิตขนมอื่นๆ เช่น จ่ามงกุฎ ทองเอก วุ้นกะทิ
ยกเว้น
− การผลิตผลไม้กวน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10305
− การผลิตขนมไทยประเภทอบ/ผิง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10713
− การถนอมผลไม้ ผลไม้ เปลื อ กแข็ ง เปลื อ กผลไม้ และส่ ว นอื่ น ๆ ของพื ช โดยใช้ น้ าตาล ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 10734
10793 การผลิตซุปและอาหารชนิดพิเศษ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตซุปและซุปข้นที่ได้จากการสกัดและแปรรูปเนื้อสัตว์ให้มีลักษณะเหลว ก้อนแข็ง หรื อ
แช่แข็ง การทาซุปที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ กุ้ง ปู ปลา หอย เช่น ซุปไก่สกัด เป็นต้น รวมถึงการ
ผลิตซุปบรรจุกระป๋อง
− การผลิตอาหารชนิดพิเศษ เช่น
• อาหารสาหรับเด็กและทารก
• นมสูตรต่อเนื่องและอาหารต่อเนื่องอื่นๆ
• อาหารซึ่งมีส่วนผสมที่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น เนื้อสัตว์ และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ที่
ผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง (นัท)
และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืช ที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
• อาหารพิเศษสาหรับผู้ควบคุมอาหาร เช่น อาหารสาหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
10794 การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารส้าเร็จรูปที่เน่าเสียง่าย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
44/
− การผลิตอาหารพร้อมปรุง
− การผลิตอาหารสาเร็จรูปที่เน่าเสียได้ง่าย เช่น

44/ อาหารพร้อมปรุง หมายความว่า อาหารที่ได้จัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆ บรรจุไว้ในหน่วยภาชนะที่พร้อมจาหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค เพื่อนาไปปรุ ง

เป็นอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ (ที่มา: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 237) พ.ศ.2544)

126
•
•
•

กับข้าวสาเร็จรูป
แซนด์วิช
พิซซ่าสด (ที่ยังไม่ได้ปรุง)

ยกเว้น
− การผลิตอาหารสดหรืออาหารที่มีส่วนประกอบหลักเพียงชนิดเดียว ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 10
− การผลิตอาหารสาเร็จรูปที่เน่าเสียง่ายที่ทาจากผลไม้และผัก (เช่น สลัด ผักที่ปอกเปลือกหรือหั่ น
เป็นชิ้นแล้ว เต้าหู้ ฯลฯ) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10309
− การผลิตอาหารสาเร็จรูปซึ่งผ่านกระบวนการถนอมโดยการแช่แข็งหรือบรรจุกระป๋อง เช่น พิซซ่า
แช่แข็ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1075
10795 การผลิตน้้าแข็งเพื่อการบริโภค ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้าแข็งชนิดใช้เพื่อการบริโภค เช่น น้าแข็งเกร็ด น้าแข็งยูนิค เป็นต้น
ยกเว้น
− การผลิตน้าแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 35301
10796 การผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่ โดยการถนอมและการแปรรูปไข่ด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การทาไข่ผ ง
ไข่ตากแห้ง ไข่เหลวแช่แข็ง ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่กระป๋อง ฯลฯ รวมถึงการผลิตอาหารที่ใช้ไข่
เป็นส่วนประกอบหลักสาคัญด้วย
− การผลิตแอลบูมินที่ได้จากไข่
10799 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้าพริกสาเร็จรูปชนิดต่างๆ เช่น น้าพริกนรก น้าพริกตาแดง ฯลฯ
− การผลิตเครื่องแต่งหน้าเค้ก
− การผลิตสิ่งสกัดและน้าคั้นที่ได้จากเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียหรือ
โมลลุสก์
− การผลิตสิ่งสกัด/หัวเชื้อสังเคราะห์
− การผลิตนมที่ไม่ได้ทาจากสัตว์และของที่ใช้แทนชีส
− การผลิตเครื่องดื่มรังนกสาเร็จรูป
− การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การผลิตรังนก ที่นามาตกแต่ง ทาความสะอาด และบรรจุภาชนะ เช่น รังนกแห้ง รังนกกึ่งสาเร็จรูป
รังนกสดพร้อมปรุง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10134
− การผลิตอินนูลิน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10629
หมู่ใหญ่ 108 การผลิตอาหารสัตว์ส้าเร็จรูป
1080

การผลิตอาหารสัตว์ส้าเร็จรูป
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตอาหารสัตว์สาเร็จรูปทั้งสาหรับสัตว์เลี้ยงและสัตว์ในฟาร์ม การจัดการ
ของเสียจากการฆ่าสัตว์ เช่น กระดูกและส่วนอื่นของสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์และ
ส่วนอื่นของสัตว์ (เช่น กระดูก ขนสัตว์ เลือด เครื่องใน เป็นต้น) ที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะ
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สาหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงการนากากพืชที่ให้น้ามันและผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่อื่นๆ ที่ได้จากการผลิต
น้ามันมาผลิตเป็นอาหารสัตว์
ยกเว้น
− การผลิตปลาป่นสาหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10294
− กิ จ กรรมที่ มี ผ ลพลอยได้ จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เป็ น ประโยชน์ ในการใช้ เป็ น อาหารสั ต ว์ โดยไม่ ไ ด้ ใ ช้
กรรมวิธีเฉพาะ เช่น
• กากที่เหลือจากเมล็ดพืชที่ให้น้ามัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 104
• กากที่เหลือจากการโม่-สีธัญพืช ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1061 และ 1062
10801 การผลิตอาหารส้าเร็จรูปส้าหรับสัตว์เลี้ยง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตอาหารสาเร็จรูปสาหรับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว นก ปลา ฯลฯ
10802 การผลิตอาหารส้าเร็จรูปส้าหรับปศุสัตว์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตอาหารสาเร็จรูปและอาหารผสมสาเร็จรูปสาหรับปศุสัตว์ในฟาร์ม
− การผลิตหัวอาหาร/อาหารข้น อาหารเสริมวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ สาหรับปศุสัตว์ในฟาร์ม
− การผลิตอาหารที่ยังไม่ผสมสาหรับปศุสัตว์ในฟาร์ม
หมวดย่อย 11 การผลิตเครื่องดื่ม
ในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ การผลิตเครื่องดื่ม เช่น เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และน้าแร่ เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมัก (เช่น เบียร์และไวน์) และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่น
ยกเว้น
− การผลิตน้าผลไม้และน้าผัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10303
− การผลิตเครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10501
− การผลิตผลิตภัณฑ์จากกาแฟ ชา และชามาเต้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1076
หมู่ใหญ่ 110 การผลิตเครื่องดื่ม
1101

การต้ม การกลั่น และการผสมสุรา
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การต้ม การกลั่น การกลั่นลาดับส่วนสุราเพื่อให้ได้สุรากลั่น การผสมสุราเพื่อให้ได้
กลิ่นและรสตามต้องการ รวมถึงการผลิตนิวทรัลสปิริต45/
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้จากการกลั่น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1102 และ 1103
− การบรรจุขวดและการติดฉลากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
• ที่ดาเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของการขายส่ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46321
• ดาเนินการโดยได้รับค่าตอบแทนหรือโดยทาสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 82920

45/ นิวทรัล สปิริต (neutral spirits or alcohol) คือ เหล้าที่ได้จากการหมักวัตถุดิบอะไรก็ได้ เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ โมลาส มันฝรั่ง ฯลฯ และ

น ามากลั่ น ให้ ได้ ดี ก รี 95% ขึ้ น ไป ซึ่ งใกล้ เคี ย งกั บ แอลกอฮอล์ บ ริสุ ท ธิ์ (ที่ ม า: Alcoholic Beverages Definitions, [ออนไลน์ ] เข้ า ถึ ง ได้ จ าก:
http://www.chaopraya.biz/index.php?lay=show&ac=article&Id=421840&Ntype=777)
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11011 การผลิตสุรากลั่น46/ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตสุ รากลั่ น โดยการนาสุ ราหมักมาผ่ านกรรมวิธีการต้มกลั่ นอีกครั้ง จนได้แอลกอฮอล์ ที่ มี
ดีกรีสูงขึ้น เช่น วิสกี้ วอดก้า รัม บรั่นดี เตกิลา คอนยัค เกาเหลียง เหล้าโรงหรือเหล้าขาว รวมถึง
การผลิตนิวทรัลสปิริตหรือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ร้อยละ 95 ขึ้นไป
ยกเว้น
− การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20114
11012 การผลิตสุราผสม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตสุราผสม เช่น เชี่ยงชุน ยิน ลิเคียว
− การผลิตสุราผสมพิเศษ เช่น หงษ์ทอง มังกรทอง
− การผลิตสุราปรุงพิเศษ เช่น แม่โขง
47/
− การผลิตสุราที่มีสรรพคุณเป็นยา
48/
− การผลิตค็อกเทลสาเร็จรูปหรือสุราแรงแอลกอฮอล์ต่า
1102

การผลิตไวน์
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตไวน์ที่ได้จากการหมักผลไม้ น้าผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตร รวมถึง
การผสมไวน์ การผลิตไวน์ที่มีแอลกอฮอล์ต่าหรือไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงกิจกรรมการผลิตไวน์จาก
องุ่นที่ปลูกเอง
ยกเว้น
− การผลิตน้าส้มสายชู ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10772
− การบรรจุขวดและการติดฉลากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
• ที่ดาเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของการขายส่ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46321
• ดาเนินการโดยได้รับค่าตอบแทนหรือโดยทาสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 82920
11021 การผลิตไวน์องุ่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตไวน์องุ่น รวมถึงการผลิตไวน์จากองุ่นที่ปลูกเอง
− การผลิตไวน์อัดลม เช่น แชมเปญ ไวน์คูลเลอร์
− การผลิตไวน์แรง เช่น เชอร์รี่
− การผลิตไวน์ที่ปรุงกลิ่นรส เช่น เวอร์มุธ
− การผลิตไวน์จากเกรปมัสต์เข้มข้น
ยกเว้น
− การผลิตไวน์ผลไม้ (ยกเว้นองุ่น) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 11022

46/ สุรากลั่น หมายถึง สุราที่ได้จากการกลั่นน้าส่าเป็นสุรา หรือกลั่นน้าส่าเป็นแอลกอฮอล์ก่อน แล้วปรุงแต่งให้เป็นสุรา ทั้งนี้ รวมถึงสุรากลั่นที่ผสมกับ

ของอื่น หรือเครื่องดื่มชนิดอื่น แต่ถ้าผสมกับไวน์ต้องได้แรงแอลกอฮอล์เกิน 23 ดีกรี (ที่มา: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2088-2544)
47/ สุราที่มีสรรพคุณเป็นยา (medicated liquor) หมายถึง สุรากลั่นซึ่งปรุงแต่งด้วยสารสกัดหรือหัวน้าเชื้อ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชหรือสัตว์ ซึ่งมี

สรรพคุณเป็นยา แล้วปรุงแต่งกลิ่น รสให้ได้ตามต้องการ ในการบรรจุภาชนะเพื่อจาหน่ายต้องปรุงแต่งให้มีแรงแอลกอฮอล์ไม่ต่ากว่า 28 ดีก รี (ที่มา:
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2088-2544)
48/ ค็อกเทลสาเร็จรูปหรือสุราแรงแอลกอฮอล์ต่า (soft spirit) หมายถึง สุรากลั่นที่ได้จากการนาสุรากลั่นมาปรุงแต่งกับของผสมอย่างอื่นเพื่อให้ได้สี กลิ่น
รส และแรงแอลกอฮอล์ตามต้องการ (ที่มา: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2088-2544)
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11022 การผลิตไวน์ผลไม้ (ยกเว้นองุ่น) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตไวน์ผลไม้ ที่ทาจากผลไม้อื่น เช่น สับประรด เสาวรส มะขาม มะนาว สตรอเบอร์รี่ ลิ้นจี่
ฯลฯ รวมถึงไวน์ผลไม้ที่ผสมกับไวน์องุ่นด้วย
ยกเว้น
− การผลิตไวน์องุ่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 11021
11029 การผลิตไวน์อื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตไวน์ที่ผลิตจากสุมนไพร เช่น กระชายดา ส้มแขก ยอ กระวาน
− การผลิ ต ไวน์ / สุ ราแช่ ที่ ผ ลิ ต จากผลผลิ ต ทางการเกษตรอื่ น ๆ เช่ น ข้ า ว น้ าผึ้ ง แป้ ง น้ าตาล
เพื่อผลิตเป็นสุราแช่ เช่น สาเก อุ สาโท กระแช่ น้าตาลเมา ไวน์น้าผึ้ง
− การผลิตไวน์ที่มีแอลกอฮอล์ต่าหรือไม่มีแอลกอฮอล์
1103 11030 การผลิตมอลต์และสุราที่ท้าจากข้าวมอลต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตมอลต์
− การผลิตสุราที่ทาจากข้าวมอลต์ เช่น เบียร์ เอล พอทเทอ และสเทาท์
− การผลิตเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ต่าหรือไม่มีแอลกอฮอล์
1104

การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้้าแร่และน้้าดื่มบรรจุขวดประเภทอื่นๆ
11041 การผลิตน้้าดื่มบริสุทธิ์และน้้าแร่บรรจุขวด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้าแร่ธรรมชาติและน้าแร่อัดลมบรรจุขวดหรือภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอื่นๆ
− การผลิตน้าดื่มบรรจุขวดหรือภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอื่นๆ
11042 การผลิตน้้าอัดลมและโซดา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้าอัดลม
− การผลิตน้าผลไม้ชนิดอัดลม น้าหวานชนิดอัดลม
− การผลิตโซดา
11043 การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชา และชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องดื่มที่มีกาแฟ ชา และชาชงสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก ไม่ว่าจะบรรจุในกระป๋อง
ขวด หรือภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอื่นๆ เช่น
• กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม
• เครื่องดื่มชาเขียวยูเอชทีหรือบรรจุขวด
• เครื่องดื่มชาชงสมุนไพรบรรจุขวด
ยกเว้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์จากกาแฟ ชา และสมุนไพรผงสาหรับชงเป็นเครื่องดื่ม ชนิดกึ่งสาเร็จรูปหรือ
ที่ยังไม่พร้อมดื่ม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1076
− การผลิตเครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10501
11044 การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน รวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน
− การผลิตเครื่องดื่มชูกาลัง
− การผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่
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11049 การผลิตเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ปรุงกลิ่นและ/หรือมีรสหวาน เช่น น้าโทนิค ฯลฯ
− การผลิตเครื่องดื่มที่ปรุงกลิ่นรสด้วยน้าผลไม้ น้าเชื่อม หรือวัตถุอื่นๆ
− การผลิตเครื่องดื่มสาเร็จรูปรสช็อกโกแลต
− การผลิตเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การผลิตน้าผลไม้และน้าผัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10303
− การผลิตน้าธัญพืช ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10617
− การผลิตเครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก ไม่ว่าจะปรุงแต่งรสหรือไม่ก็ตาม ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 10501
− การผลิตไวน์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 11029
− การผลิตเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 11030
− การบรรจุขวดและการติดฉลากเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
• ที่ดาเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของการขายส่ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46321
• ดาเนินการโดยได้รับค่าตอบแทนหรือโดยทาสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 82920
หมวดย่อย 12 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการบริโภคขั้นสุดท้าย
หมู่ใหญ่ 120 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ
1200

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ
12001 การแยกก้านและการอบใบยาสูบ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การแยกก้านออกจากใบยาสูบด้วยมือหรือเครื่องจักร การอบเนื้อใบยาสูบ รวมถึงการปรับระดับ
ความชื้นใบยาสูบ
ยกเว้น
− การปลูกและการแปรรูปใบยาสูบขั้นต้น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01150 และ 01630
12002 การผลิตบุหรี่และซิการ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตบุหรี่ทั้งชนิดที่มีก้นกรองและไม่มีก้นกรอง
− การผลิตซิการ์
12009 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่นๆ (ยกเว้นบุหรี่และซิการ์) ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่และซิการ์) เช่น ยาเส้น ยาสูบ
ใช้เคี้ยว (เช่น ยาแดง ยาจืด ยาฉุน) และยานัตถุ์
− การผลิตยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือ ชนิด “รีคอนสติติวเตด”
ยกเว้น
− การผลิตบุหรี่และซิการ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 12002
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หมวดย่อย 13 การผลิตสิ่งทอ
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การจัดเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอ การทอสิ่ งทอ การแต่งสาเร็จสิ่งทอและ
เครื่องแต่งกาย
ยกเว้น
− การปลูกเส้นใยธรรมชาติ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 01
− การผลิตเส้นใยประดิษฐ์จากกระบวนการทางเคมี ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20300
− การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 14
หมู่ใหญ่ 131 การปั่นด้าย การทอ และการแต่งส้าเร็จสิ่งทอ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตสิ่งทอ รวมถึงการดาเนินการจัดเตรียม การปั่นเส้นใยสิ่งทอ และการทอสิ่ง
ทอจากวัตถุดิบหลากหลายชนิด เช่น ไหม ขนแกะ สัตว์อื่นๆ พืชหรือเส้นใยประดิษฐ์ กระดาษหรือแก้ว ฯลฯ
รวมถึงการแต่ งส าเร็ จ สิ่ งทอและเครื่ อ งแต่ งกาย เช่ น การฟอกขาว การย้ อมสี การตกแต่ ง หรื อ
กิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน
1311

การเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอ
13111 การเตรียมเส้นใยสิ่งทอ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การสาวและการล้างไหม
− การแยกไขและการย้อมสีขนสัตว์
− การสางหรือการหวีเส้ นใยจากปอกระเจา ป่านศรนารายณ์ ป่านลิ นินหรือป่านรามี ป่านมะนิล า
ใยมะพร้าว หรือเส้นใยจากพืชหรือสัตว์อื่นๆ และเส้นใยประดิษฐ์ทุกชนิด
ยกเว้น
− การเตรียมเส้นใยสิ่ งทอที่ทาต่อเนื่องจากการทาการเกษตรหรือการทาฟาร์มซึ่งเป็นกิจกรรมหลั ก
ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 01
− การแช่พืชในน้าเพื่อให้ได้เส้ นใยสิ่ งทอ (ปอกระเจา ป่านลินิน หรือใยมะพร้าว) ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 01169
− การบริการหีบฝ้าย โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01630
− การผลิ ตเส้นใยสังเคราะห์ห รือเส้นใยเทียม การผลิ ตด้ายเดี่ยวที่ทาจากเส้นใยสังเคราะห์ห รือเส้ น
ใยเทียม (รวมถึงด้ายทนแรงดึงสูงและด้ายสาหรับทาพรม) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20300
− การผลิตไฟเบอร์กลาส ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23103
13112 การปั่นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ49/ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปั่นและการผลิ ตด้ายหรือเส้ นด้ายจากเส้ นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ไหม ขนแกะ ฯลฯ สาหรับ
การทอหรื อการเย็ บ เพื่อขายปลี ก ขายส่ ง หรือนาไปผ่ านกระบวนการอื่น ต่อไป ซึ่งด้ายหรือ
เส้นด้ายอาจเป็นส่วนประกอบของเส้นใยธรรมชาติรวมกับเส้นใยอื่นๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการ
ผลิตด้ายที่ทาจากกระดาษด้วย
ยกเว้น
− การปั่นและการผลิตด้ายหรือเส้นด้ายจากเส้นใยประดิษฐ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13113

49/ เส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ไหมหรือเศษไหม ด้ายขนสัตว์ เส้นใยจากป่านลินิน ป่านรามี พืชตระกูลป่าน ปอกระเจา เส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกของ

ต้นไม้อื่นๆ
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13113 การปั่นด้ายจากเส้นใยประดิษฐ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปั่นและการผลิตด้ายหรือเส้นด้ายจากเส้นใยประดิษฐ์ เช่น เส้นใยโพลีเอสเตอร์ เส้นใยไนลอน
เส้นใยเรยอน เส้นใยอะครีลิค สาหรับการทอหรือการเย็บ เพื่อขายปลีก ขายส่ง หรือนาไปผ่า น
กระบวนการอื่นต่อไป
• การทาให้เกิดผิวสัมผัส การขึ้นเกลียว การพับ การตีเกลียว และการจุ่มด้ายที่ทาจากเส้นใยยาว
สังเคราะห์หรือเส้นใยยาวเทียม
ยกเว้น
− การปั่นและการผลิตด้ายหรือเส้นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13112
1312

การทอผ้า
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตผ้าทอหน้ากว้างที่ทอจากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยประดิษฐ์ทั้งชนิดใยสั้น
และใยยาว การผลิตผ้าทอจากเส้นใยพิเศษ เช่น ใยแก้ว ใยคาร์บอน และใยอะรามิด50/ ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตผ้าจากการถักนิตและโครเชต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13910
− การผลิตสิ่งทอที่ใช้ปูพื้น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13930
− การผลิตผ้าทอหน้าแคบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13992
− การผลิตผ้าและสักหลาดชนิดไม่ถักไม่ทอ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13999
13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผ้าทอหน้ากว้างจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหมหรือเศษไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าป่าน
ผ้าลินิน และผ้าที่ทอจากเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงผ้าทอจากด้ายกระดาษ
13122 การทอผ้าจากเส้นใยประดิษฐ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผ้าทอหน้ากว้างจากเส้นใยยาวและเส้นใยสั้นประดิษฐ์ เช่น ผ้าไนลอน ผ้าเรยอน ผ้าโพลี
เอสเตอร์ ผ้าที่ทอจากเส้นใยอะครีลิค ฯลฯ
13129 การทอผ้าจากเส้นใยอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผ้าชนิดพิเศษ เช่น ผ้าทอมีขนแบบไพล์หรือผ้าทอแบบเชนิลล์ ผ้าโปร่ง เป็นต้น
− การผลิตผ้าทอจากใยแก้ว
− การผลิตผ้าทอเส้นใยคาร์บอนและอะรามิด
− การผลิตขนสัตว์เทียมโดยการทอ
− การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1313

การแต่งส้าเร็จสิ่งทอ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การแต่งสาเร็จเส้นใยสิ่งทอ ด้าย ผ้าทอ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ รวมถึงเครื่องแต่งกาย
ที่ไม่ได้ผลิตขึ้นเอง โดยการฟอกขาว51/ การย้อมสี การรีดให้เรียบ แน็พพิ้ง การทาให้ย่น หรือการพิมพ์
ทั้งนี้โดยไม่คานึงว่าจะเป็นการดาเนินการโดยได้รับค่าตอบแทนหรือโดยทาสัญญาจ้าง หรือโดยการซื้อ
วัตถุดิบมาแต่งสาเร็จและการขายผลิตภัณฑ์ที่แต่งสาเร็จแล้ว

50/ เส้นใยอะรามิด (aramid fiber) เป็นเส้นใยประเภทอลิเอไมด์หรือไนลอน มีความแข็งแกร่ง และแข็งแรงสูง สามารถคงรูปได้ดีทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 370C
51/ การฟอกขาว (bleaching) หมายถึง การกาจัดสารมีสีในธรรมชาติที่ติดมากับวัสดุสิ่งทอ เช่น ผ้าฝ้ายมักมีสีเส้นใยสีออกเหลืองหรือสารสีที่ปนเปื้อน

มาจากขั้นตอนการปั่นทอโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีทาให้เส้นใยมีความขาว (whiteness) เพิ่มขึ้น
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13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรก การฟอกขาว และการย้อมสี ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การฟอกขาวและการย้อมสีเส้นใยสิ่งทอ ด้าย
− การฟอกขาวและการย้อ มสี ผ้ าทอและผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ่ งทอ รวมถึงเครื่อ งแต่ งกายที่ ทาต่ อ เนื่ องจาก
กระบวนการผลิต
− การฟอกขาวยีนส์
ยกเว้น
− การบริก ารฟอกและย้ อ มสี เครื่อ งแต่ งกายและของอื่ น ๆ ที่ ท าจากสิ่ งทอ ซึ่ งไม่ ได้ ท าต่ อ เนื่ อ งกั บ
กระบวนการผลิตของของดังกล่าว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 96203
13132 การพิมพ์ซิลค์สกรีน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การพิมพ์ซิลค์สกรีนลงบนสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
− การเขียนลายผ้า เช่น การทาผ้าบาติก
ยกเว้น
− การพิมพ์บนสิ่งทอด้วยวิธีอื่นๆ (ยกเว้นซิลค์สกรีน) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 18119
13139 การแต่งส้าเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
52/ และ
− การตกแต่ง การทาให้ แห้ ง การผนึกสี ด้ว ยความร้อนชื้น การทาให้ ย่น การแซนฟอร์ไรซ์
การเมอร์เซอร์ไรซ์53/ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ รวมถึงเครื่องแต่งกาย
− การจับจีบ (อัดพลีท) สิ่งทอและงานที่คล้ายคลึงกัน
− การกันน้า การเคลือบ การเคลือบด้วยยาง หรือการอาบซึมเครื่องแต่งกายที่ซื้อมา
ยกเว้น
− การผลิตผ้าทอที่ทาการอาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้นด้วยยาง โดยมียางเป็นส่วนประกอบหลัก
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22199
หมู่ใหญ่ 139 การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาจากสิ่งทอ (ยกเว้นเครื่องแต่งกาย) เช่น ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ประดิษฐ์ พรมและเครื่องปูลาด เชือก ผ้าทอหน้าแคบ ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ฯลฯ
1391 13910 การผลิตผ้าจากการถักนิตและโครเชต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผ้าทอมีขนแบบไพล์และผ้าทอแบบผ้าขนหนู
− การผลิตผ้าตาข่ายและผ้าตกแต่งประตูหน้าต่างที่ทาจากเครื่องถักราเชลหรือเครื่องถักที่คล้ายกัน
− การผลิตขนสัตว์เทียมจากการถักนิต
− การผลิตผ้าอื่นๆ ที่ได้จากการถักนิตและโครเชต์
ยกเว้น
− การผลิตผ้าตาข่ายและผ้าตกแต่งประตูหน้าต่างที่เป็นลูกไม้ที่ทาจากเครื่องถักราเชลหรือเครื่องถัก
ที่คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13999
− การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทาจากการถักนิตและโครเชต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1430

52/ การแซนเฟอร์ไรซ์ (sanforizing) คือ การเป้องกันการหดของเนื้อผ้าให้น้อยที่สุด หลังจากโดนน้าครั้งแรก
53/ การเมอร์เซอร์ไรซ์ (mercerizing) คือ การเพิ่มความสามารถในการติดสี ความมันวาว การักษารูปทรง รวมถึงการกาจัดปมเล็กๆ บริเวณผ้า
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1392

การผลิตสิ่งทอส้าเร็จรูป (ยกเว้นเครื่องแต่งกาย)
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตสิ่งทอสาเร็จรูปจากวัสดุสิ่งทอต่างๆ รวมถึงผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
สิ่งทอสาเร็จ รูป ที่ใช้ตกแต่งบ้ าน เช่น เครื่องนอน ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ห้ องน้า และห้ องครัว
ผ้าม่าน เป็นต้น การผลิตกระสอบหรือถุงที่ได้จากการตัดเย็บ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้าใบ
และของที่จัดทาแล้วที่ทาจากสิ่งทออื่นๆ (ยกเว้นเครื่องแต่งกาย)
ยกเว้น
− การผลิตสิ่งทอเพื่อใช้ ทางเทคนิค/ทางอุตสาหกรรม เช่น ท่ออ่อน สายพานส่งกาลังหรือสายพาน
ลาเลียง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13992
13921 การผลิตเครื่องนอน ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ห้องน้้า และห้องครัว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผ้าห่มและผ้าปูสาหรับเดินทาง
− การผลิตผ้าที่ใช้ในห้องนอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าคลุมเตียง
− การผลิ ต ถุ งนอนและของที่ เป็ น เครื่ อ งเตี ย ง รวมถึ งของตกแต่ งเตี ย งที่ ค ล้ า ยกั น เช่ น ผ้ า นวม
ผ้านวมขนนก เบาะ พู้ฟฟ์ และหมอน มีสปริง ยัดไส้ หรือติดภายในด้วยวัตถุใดก็ตาม
− การผลิตผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดปาก และผ้ารองจาน
− การผลิตผ้าที่ใช้ในห้องน้าและห้องครัว ผ้าขนหนูขนาดต่างๆ
− การผลิตสิ่งทอที่เป็นส่วนหนึ่งของผ้าห่มไฟฟ้า
ยกเว้น
− การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 31003
13922 การผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าใบและผ้าอื่นๆ ที่คล้ายกัน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด
− การผลิตใบเรือสาหรับเรือ ใบเรือสาหรับเซลบอร์ด หรือใบเรือสาหรับเรือบก
− การผลิตเต็นท์และเครื่องแคมปิ้ง ร่มชูชีพ
− การผลิตผ้าคลุมรถ ผ้าคลุมล้อรถ ผ้าคลุมเครื่อง
− การผลิตธง ป้ายประกาศบนผืนผ้า ธงที่ใช้สาหรับให้สัญญาณ ฯลฯ
13929 การผลิตสิ่งทอส้าเร็จรูปอื่นๆ (ยกเว้นเครื่องแต่งกาย) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา กะบังม่านหรือกะบังเตียง ที่ทาจากสิ่งทอ
ทุกชนิดรวมถึงการถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
− การผลิตกระสอบหรื อถุงที่ใช้บรรจุของที่ได้จากการตัดเย็บ ทาด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอ
ที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ฝ้าย วัตถุทอประดิษฐ์ และวัตถุทออื่นๆ
− การผลิต ของอื่น ๆ ที่จัด ทาแล้ว เช่น ผ้าคลุม เฟอร์นิเจอร์ ผ้าเช็ด พื้น ผ้า เช็ด ถ้ว ยชาม ผ้า ปัด ฝุ ่น
เสื้อชูชีพ ฯลฯ
− การผลิ ต ผ้ า ทอมื อ ที่ ใช้ ป ระดับ ข้ างฝา (การผลิ ต ผ้ าเทเพสทรี ที่ ทอด้ ว ยมื อ รวมถึ งเทเพสทรี ที่ ปั ก
ลวดลาย เช่น แบบเพทิตพ้อยต์ แบบครอสติตช์)
ยกเว้น
− การผลิตถุงพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุของที่ได้จากการผนึก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22220

1393 13930 การผลิตพรมและสิ่งปูพื้นที่ท้าจากสิ่งทอ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตสิ่งทอที่ใช้ปูพื้นไม่ว่าจะทอด้วยเครื่องจักรหรือทอด้วยมือ
• พรม พรมเช็ดเท้าและเสื่อที่ผลิตจากวัสดุสิ่งทอ พรมแผ่น
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•

สิ่งปูพื้นจากสักหลาดที่ทาด้วยเครื่องปักเข็ม

ยกเว้น
− การผลิตสักหลาด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13999
− การผลิตเสื่อและเครื่องปูลาดที่ทาจากวัสดุถักสาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 16292
− การผลิตสิ่งปูพื้นที่ทาจากไม้ก๊อก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 16299
− การผลิตสิ่งปูพื้นที่มีความยืดหยุ่น เช่น ไวนิล เสื่อน้ามัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22210
1394 13940 การผลิตเชือก เชือกเส้นใหญ่ ตาข่าย แห และอวน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเชือก เชือกเส้นใหญ่ สายระโยงระยาง และเชือกเคเบิล ที่ทาจากเส้นใยสิ่งทอ หรือแถบ
หรือของที่คล้ายกัน อาจจะอาบซึม เคลือบ หุ้ม หรือหุ้มปลอกด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่ก็ตาม
− การผลิตผลิตภัณฑ์เชือกหรือตาข่าย เช่น แห อวน ตาข่ายที่ใช้ในการจับสัตว์น้า เชือกที่ใช้ในการ
ชักลากเรือ จูงเรือ เชือกสลิงที่ใช้ในการขนของ หรือเชือกเคเบิลที่ติดกับห่วงโลหะ ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตร่างแหคลุมผม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 14139
− การผลิตเชือกที่ทาจากลวด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25951
1399

การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่ไม่ได้ระบุในหมวดย่อย
13 และหมวดย่อย 14 ซึ่งในหมู่ย่อยนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่มีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนและ
ได้ผลผลิตที่หลากหลาย
13991 การผลิตผ้าชนิดไม่ทอ54/ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผ้าชนิดไม่ทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม
ยกเว้น
− การผลิตสิ่งทอสาเร็จรูปจากผ้าชนิดไม่ทอ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1392
13992 การผลิตสิ่งทอชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผ้าทอหน้าแคบ รวมถึงผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งซึ่งประกอบกันเป็นผ้าด้วยการใช้สาร
ยึดติด
− การผลิตผ้าที่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก
− การผลิต ด้า ยที ่ม ีโ ลหะอยู ่ด ้ว ยหรือ ด้า ยกิม พ์ ด้า ยหรือ เชือ กที ่ท าจากยางที ่หุ ้ม ด้ว ยวัส ดุสิ ่ง ทอ
ด้ายหรือแถบสิ่งทอที่หุ้ม อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มปลอกด้วยยางหรือพลาสติก
− การผลิตผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ที่ทาจากด้ายทนแรงดึงสูง
− การผลิตท่ออ่อน สายพานส่งกาลังหรือสายพานลาเลียง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน (ที่จะเสริม
ให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม) ผ้าร่อน ผ้ากรอง
− การผลิตผ้าที่ใช้ตกแต่งยานยนต์
− การผลิตป้ายผ้า แถบเครื่องหมาย ฯลฯ
− การผลิตผ้าที่ใช้ประดับตกแต่ง เช่น แถบถักแบบเปีย พู่ห้อย พู่ประดับ ฯลฯ

54/ ผ้าไม่ทอ (non-woven) คือ การนาเอาเส้นใยมาวางเรียงกันอย่างไร้ระเบียบหรือมีระเบียบบ้าง เป็นแผ่นบางๆ แล้วนาอุปกรณ์หรือสารเคมีมาทาให้เกิด

การยึดเกาะกันเป็นผืนผ้า เพื่อนามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาเร็จรูป ผ้าหนังชามัวร์ ผ้าเย็นที่ใช้แล้วทิ้ง ฯลฯ
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การผลิตผ้าเคลือบชนิดอื่นๆ เช่น ผ้าลอกลาย ผ้าใบสาหรับช่างเขียน ผ้าแข็งซับในและผ้าแข็ง
ที่คล้ายกัน ผ้าที่เคลือบด้วยยางไม้ (gum) หรือสารอะมิเลเซียส
− การผลิตผ้าใบและผ้าลอกลายสาหรับจิตรกร
− การผลิตไส้ตะเกียง ผ้าที่ใช้ทาไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักทรงกระบอกสาหรับไส้ตะเกียง
ยกเว้น
− การผลิต สายพานส่ง ก าลัง หรือ สายพานล าเลีย ง ที ่ท าจากผ้า ทอ ด้า ยทอ หรือ ด้า ยชนิด คอร์ ด
ที่อาบซึม เคลือบ หุ้ ม หรืออัดด้วยยาง โดยมียางเป็นส่ วนประกอบหลั ก ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 22199
− การผลิตแผ่นหรือแผ่นบาง ที่ทาจากยางเซลลูลาร์ หรือพลาสติกเซลลูลาร์ ประกอบเข้ากับสิ่ งทอ
เพื่อเสริมหรือทาให้แข็งเท่านั้น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22199 และ 22230
−

13999 การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตสักหลาด รวมถึงสักหลาดที่อาบซึม เคลือบหุ้ม หรือสักหลาดที่อัดเป็นชั้น
− การผลิตผ้าโปร่งชนิดทูลล์ และผ้าตาข่ายอื่นๆ
− การผลิตผ้าลูกไม้ที่เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นลวดลายสาหรับใช้ประดับ
− การผลิตผ้าปักที่เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นชิ้น
− การผลิตเทปผ้าที่ไวต่อแรงดัน
− การผลิตเชือกรองเท้าที่ทาจากสิ่งทอ
55/
− การผลิตพัฟทาแป้งและถุงมือมิตต์
− การตกแต่ง เย็บปัก ประดับลวดลายลงบนสิ่งทอ
ยกเว้น
− การผลิตสักหลาดปูพื้นที่ทาด้วยเครื่องปักเข็ม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13930
− การผลิ ต แวดดิ้ ง ที่ ท าจากสิ่ งทอและสิ่ งของที่ ท าจากแวดดิ้ ง เช่ น กระดาษอนามั ย ฯลฯ ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 17091
หมวดย่อย 14 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยวิธีการหรือรูปแบบต่างๆ (เสื้อผ้ าสาเร็จรูปหรือเสื้อผ้าที่
ตัดเย็บด้วยการวัดตามขนาด) จากวัสดุทุกชนิด (เช่น หนัง ผ้า ผ้าที่ได้จากการถักนิตและโครเชต์ ฯลฯ) เสื้อผ้าทุก
ประเภท (เช่น เสื้อผ้าชั้นนอก ชุดชั้นใน สาหรับผู้ชาย ผู้หญิง หรือเด็ก ; ชุดทางานหรือชุดลาลอง ฯลฯ) และเครื่อง
ประกอบเครื่องแต่งกาย ทั้งนี้ไม่คานึงว่าจะเป็นเสื้อผ้าสาหรับผู้ใหญ่หรือสาหรับเด็ก หรือเป็นเสื้อผ้าสมัยใหม่หรือ
โบราณ นอกจากนี้ในหมวดย่อย 14 ยังรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของที่ทาจากขนสัตว์ (ขนสัตว์และเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายที่ทาจากขนสัตว์)
หมู่ใหญ่ 141 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ยกเว้นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ท้าจากขนสัตว์)
1411

การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ยกเว้นร้านตัดเย็บเสื้อผ้า)
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ทั้งของบุรุษและสตรี เด็กหญิง เด็กชาย เด็กเล็ก
รวมถึงส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายที่ทาจากวัสดุทุกชนิด (ยกเว้นขนสัตว์)

55/ ถุงมือมิตต์ (mitt) คือ ถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว เช่น ถุงมือหนาใช้จับภาชนะร้อนจากเตาอบ
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ยกเว้น
− ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 14120
− การผลิ ต เสื้ อ ผ้ าเครื่ องแต่ งกายที่ ท าจากขนสั ตว์ (ยกเว้น เครื่อ งสวมศีร ษะ) ได้ จั ด ประเภทไว้ ใน
กิจกรรม 14200
− การผลิตรองเท้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1520
− การซ่อมเครื่องแต่งกาย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95292
14111 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม วิชาชีพ นักเรียน และนักศึกษา ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องแบบที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมและวิชาชีพ
• เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและ
สายโยงที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมและทางอาชีพ
• ชุดเครื่องแบบข้าราชการ ทหาร ตารวจ ชุดทางาน
• เสื้อคลุมที่ใช้ในทางการแพทย์
− การผลิตเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
ยกเว้น
− รั บ ออกแบบและตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า และเครื่ อ งแบบ เฉพาะลู ก ค้ า รายบุ ค คล ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 14120
− การผลิตชุดทนไฟและชุดนิรภัย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32903
14112 การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต เสื้ อ ผ้ า ชั้ น นอกที่ ท าจากผ้ า ทอ ผ้ า ที่ ได้ จ ากการถั ก นิ ต หรื อโครเชต์ ผ้ าไม่ ถั ก ไม่ ท อ ฯลฯ
สาหรับบุรุษและสตรี เด็กหญิงและเด็กชาย เช่น
• เสื้อโอเวอร์โค้ต เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน
• สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต
• กางเกงขายาว เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง และกระโปรงกางเกง
ยกเว้น
− การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องแบบที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมและวิชาชีพ ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 14111
− การผลิตเสื้อผ้าชั้นในและชุดนอน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 14113
14113 การผลิตเสื้อผ้าชั้นใน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตเสื้อผ้าชั้นในและชุดนอน ที่ทาจากผ้ าทอ ผ้าที่ได้จากการถักนิตหรือโครเชต์ ผ้าไม่ถัก
ไม่ทอ ฯลฯ สาหรับบุรุษและสตรี เด็กหญิงและเด็กชาย เช่น
• เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด (ทีเชิ้ต) เสื้อเบลาส์ พิจามา เสื้อคลุมแต่งตัว
• ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ
• เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัด
ถุงน่อง
ยกเว้น
− การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 14112
− การผลิ ต ถุ ง เท้ า ถุ ง น่ อ ง เสื้ อ กางเกงยื ด แนบเนื้ อ ถุ ง น่ อ งกางเกง ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ นกิ จ กรรม
14302
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14114 การผลิตเสื้อผ้าเด็กอ่อน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเสื้อผ้าเด็กอ่อนและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ หมวก ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิ ต เครื่อ งแบบนั ก เรีย น เสื้ อ ผ้ าชั้ นนอก และเสื้ อ ผ้ าชั้ น ในส าหรั บเด็ ก ได้ จัด ประเภทไว้ ใน
กิจกรรม 14111, 14112 และ 14113 ตามลาดับ
14115 การผลิตเสื้อผ้ากีฬา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเสื้อผ้ากีฬา ชุดวอร์ม ชุดสกี ชุดว่ายน้า และเสื้อผ้ากีฬาอื่นๆ
ยกเว้น
− การผลิตรองเท้ากีฬา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15204
− การผลิ ต ถุ ง มื อ และเครื่ อ งสวมศี ร ษะที่ ท าจากหนั ง ฟอกที่ ใ ช้ ใ นการกี ฬ า ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 32309
14116 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากหนัง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทาจากหนังฟอกหรือหนังอัด รวมถึงของที่ใช้ประกอบการทางาน
ในงานอุตสาหกรรมที่ทาจากหนัง เช่น ผ้ากันเปื้อนหนังของช่างเชื่อม
ยกเว้น
− การผลิตหมวกที่ทาจากหนังฟอกหรือหนังอัด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 14131
− การผลิตถุงมือที่ทาจากหนังฟอกหรือหนังอัด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 14139
− การผลิตรองเท้าหนัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15201
1412 14120 ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ าเครื่อ งแต่ ง กายและเครื่ องประกอบเครื่อ งแต่ งกาย ที่ ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน
ทั่วไปเพื่อการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน
1413

การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย
14131 การผลิตหมวกและเครื่องสวมศีรษะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตหมวก หมวกเครื่องแบบ หมวกแก๊ป เครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่ทาจากวัสดุทุกชนิด รวมถึง
การผลิตเครื่องสวมศีรษะที่ทาจากขนสัตว์
ยกเว้น
− การผลิตหมวกเด็กเล็ก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 14114
− การผลิตร่างแหคลุมผม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 14139
− การผลิตเครื่องสวมศีรษะที่ทาจากหนังฟอกที่ใช้ในการกีฬา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32309
− การผลิ ตเครื่อ งสวมศี รษะเพื่ อความปลอดภั ย (ยกเว้ น เครื่อ งสวมศีร ษะที่ ใช้ ในการกี ฬ า) ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 32903
14139 การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตรองเท้าที่ทาจากวัสดุสิ่งทอที่ไม่มีพื้นรองเท้าเสริม
− การผลิตเครื่องประกอบการแต่งกายอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ
ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมศีรษะ ถุงมือ เข็มขัด เน็คไท ร่างแหคลุมผม ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตรองเท้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1520
− การผลิตถุงมือที่ใช้ในการเล่นกีฬา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32309
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หมู่ใหญ่ 142 การผลิตสิ่งของที่ท้าจากขนสัตว์
1420 14200 การผลิตสิ่งของที่ท้าจากขนสัตว์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกายที่ทาจากขนสัตว์
− การผลิตสิ่งของที่ทาจากขนสัตว์ เช่น ขนสัตว์ที่แต่งสาเร็จแล้ว แผ่น สิ่งที่ใช้ปูพื้น แถบ ฯลฯ
− การผลิ ตของอื่ น ๆ ที่ ท าจากขนสั ต ว์ เช่น พรม เบาะรองนั่ งที่ ไม่ ได้ยั ด นวม ผ้ าที่ ใช้ ขั ดเงาในงาน
อุตสาหกรรม
ยกเว้น
− การผลิตขนสัตว์ดิบ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 014 และหมู่ใหญ่ 017
− การผลิตหนังดิบและหนังสัตว์ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการฆ่าสัตว์
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10111
− การผลิตขนสัตว์เทียมจากการทอ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13129
− การผลิตขนสัตว์เทียมจากการถักนิต ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13910
− การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ตกแต่งด้วยขนสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 141
− การผลิตเครื่องสวมศีรษะที่ทาจากขนสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 14131
− การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15110
− การผลิตรองเท้าบู๊ตหรือรองเท้าที่มีขนสัตว์ประกอบอยู่ด้วย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1520
หมู่ใหญ่ 143 การผลิตเครื่องแต่งกายที่ท้าจากการถักนิตและโครเชต์
1430

การผลิตเครื่องแต่งกายที่ท้าจากการถักนิตและโครเชต์
14301 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ท้าจากการถักนิตและโครเชต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตเสื้ อชนิ ดพูล โอเวอร์ คาร์ดิแกน เจอร์ซี่ เสื้ อกั๊ก และเสื้ อ ที่คล้ ายกัน ที่ท าจากการถักนิ ต
และโครเชต์ตามรูปแบบที่กาหนด
ยกเว้น
− การผลิตผ้าจากการถักนิตและโครเชต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13910
14302 การผลิตถุงเท้า ถุงน่อง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ ที่ท้าจากการถักนิตและโครเชต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตถุงเท้า ถุงน่อง ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ

หมวดย่อย 15 การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ และการเปลี่ยนสภาพจากหนังดิบเป็นหนังฟอก
โดยการฟอกหรือการอบ และการดัดแปลงหนังฟอกให้ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคขั้นสุดท้าย รวมถึงการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันจากวัสดุอื่นๆ (หนังฟอกเทียมหรือของที่ใช้แทนหนังฟอก) เช่น รองเท้ายาง กระเป๋าเดินทาง
ที่ทาจากสิ่งทอ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทาจากของที่ใช้แทนหนังฟอกได้จัดประเภทรวมไว้ในหมวดย่อยนี้ เมื่อผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวผลิตขึ้นในรูปแบบเดียวกับการผลิตผลิตภัณฑ์หนังฟอก (เช่น กระเป๋าเดินทาง) และผลิตขึ้นในหน่วยผลิต
เดียวกัน
หมู่ใหญ่ 151 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อาน และเครื่องลากเทียมสัตว์
การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตหนังฟอกและขนสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากหนังฟอกและขนสัตว์
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1511 15110 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การฟอก การย้อมสี และการตกแต่งหนังสัตว์
− การผลิตหนังฟอกชนิดชามัว หนังฟอกแบบพาร์ช หนังฟอกชนิดเพเทนต์ หรือหนังฟอกที่เคลือบ
ด้วยโลหะ รวมถึงหนังอัด
− การขูด การแปรง การฟอกขาว การตัดขน และการถอนขนสัตว์และหนังสัตว์ที่มีขนติด
ยกเว้น
− การผลิตหนังสัตว์ที่เป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 014
− การผลิตหนังสัตว์ที่เป็นผลพลอยได้จากการฆ่าสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 101
− การผลิตเครื่องแต่งกายที่ทาจากหนังฟอก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 14116
− การผลิตหนังฟอกเทียมซึ่ง ไม่มีห นังฟอกธรรมชาติเป็นหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22199
และ 22299
1512

การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และสิ่งที่คล้ายกัน อานและเครื่องลากเทียมสัตว์
15121 การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และสิ่งที่คล้ายกัน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และสิ่งที่คล้ายกัน ที่ทาจากหนังฟอก หนังอัด หรือวัสดุอื่นๆ
เช่น แผ่นพลาสติก วัสดุสิ่งทอ วัลแคไนซ์ไฟเบอร์ หรือกระดาษแข็ง โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต
เดียวกันกับการผลิตกระเป๋าหนัง
− การผลิตสายนาฬิกาที่ทาจากสิ่งทอ หนัง พลาสติก (ยกเว้นโลหะ)
ยกเว้น
− การผลิตเต็นท์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13922
− การผลิตถุงนอน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13922
− การผลิตสายนาฬิกาที่ทาจากโลหะมีค่า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32111
− การผลิตสายนาฬิกาที่ทาจากโลหะไม่มีค่า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32120
15122 การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์และของเล่นสัตว์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตอาน เครื่องลากเทียมสัตว์ รวมถึงสายโยง ปลอกคอ เชือกจูง สนับเข่า ตะกร้อสวมปาก
ผ้ารองอาน กระเป๋าอาน เสื้อสาหรับสุนัข และของที่คล้ายกัน
− การผลิตแส้และแส้ขี่ม้า
− การผลิตของเล่นสัตว์
15129 การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ท้าจากหนังฟอกหรือหนังอัด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเชือกรองเท้าที่ทาจากหนัง
− การผลิ ต ของที่ ทาด้ว ยหนั งฟอกหรือหนังอัดชนิดใช้ในเครื่องจักรหรือใช้ในเครื่องกล หรือเพื่อใช้
ทางเทคนิคอย่างอื่น เช่น เข็มขัดและสายพาน ฯลฯ
− การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทาจากหนังฟอกหรือหนังอัด ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทาจากหนังฟอกหรือหนังอัด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 14116
− การผลิตหมวกที่ทาจากหนังฟอกหรือหนังอัด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 14131
− การผลิตถุงมือที่ทาจากหนังฟอกหรือหนังอัด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 14139
− การผลิตรองเท้าหนัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15201
− การผลิตอานรถจักรยาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30921
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−

การผลิตเข็มขัดนิรภัยสาหรับช่างติดตั้งหรือซ่อมสายไฟหรือโทรศัพท์ และเข็มขัดอื่นๆ ที่ใช้ในทาง
วิชาชีพ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32903

หมู่ใหญ่ 152 การผลิตรองเท้า
1520

การผลิตรองเท้า
15201 การผลิตรองเท้าหนัง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตรองเท้าที่ทาจากหนังฟอกหรือหนังอัด
− การผลิตส่วนประกอบของรองเท้าที่ทาจากหนังฟอก เช่น การผลิตส่วนบนและส่วนประกอบของ
ส่วนบน พื้นรองเท้าด้านนอกและด้านใน ส้นรองเท้า ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตรองเท้าที่ทาจากวัสดุสิ่งทอที่ไม่มีพื้นรองเท้าเสริม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 14139
− การผลิ ต ส่ ว นประกอบของรองเท้ า ที่ ท าจากไม้ (เช่ น ส้ น รองเท้ า และหุ่ น ท ารองเท้ า ) ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 16299
− การผลิ ต พื้ น รองเท้ า และส่ ว นประกอบของรองเท้ า ที่ ท าจากยาง ได้ จั ด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
22199
− การผลิตส่วนประกอบของรองเท้าที่ทาจากพลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22299
15202 การผลิตรองเท้ายาง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต รองเท้ า ที่ ส่ ว นใหญ่ ท าจากยางอบแข็ ง หรื อ อั ด เข้ า รู ป รองเท้ า ที่ ท าด้ ว ยยางล้ ว น เช่ น
รองเท้าแตะฟองน้า รองเท้าบู๊ตยาง ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตพื้นรองเท้าและส่วนประกอบของรองเท้าที่ทาจากยาง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22199
15203 การผลิตรองเท้าไม้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตรองเท้าไม้
ยกเว้น
− การผลิตส่วนประกอบของรองเท้าที่ทาจากไม้ (เช่น ส้นรองเท้าและหุ่นทารองเท้า) ได้ จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 16299
15204 การผลิตรองเท้ากีฬา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต รองเท้ากี ฬา เช่น รองเท้ าเทนนิส รองเท้ าฟุต บอล รองเท้าบาสเก็ต บอล รองเท้ าผ้ าใบ
รองเท้าสาหรับฝึกซ้อม56/ ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิ ตรองเท้ าสกี รองเท้าสเก็ต น้าแข็ง และรองเท้าสเก็ต ลู กล้ อ ได้ จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
32309
15209 การผลิตรองเท้าอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตรองเท้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
• รองเท้าพลาสติก

56/ รองเท้าสาหรับฝึกซ้อม (training shoes) ซึ่งมักจะเป็นรองเท้าที่หนานุ่ม มีระบบการรองรับการกระแทกดี เป็นพิเศษ ทาให้เวลาใช้จ๊อกกิ้งหรือฝึกซ้อม

แม้จะมีน้าหนักมากกว่าปกติแต่ลดการบาดเจ็บของเท้าและข้อต่อต่างๆ ของขาได้ดี
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รองเท้าสาหรับป้องกัน
− การผลิตสนับแข้ง เครื่องหุ้มขา และของที่คล้ายกัน
ยกเว้น
− การผลิตส่วนประกอบของรองเท้าที่ทาจากพลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22299
•

หมวดย่อย 16 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟางและ
วัสดุถักสานอื่นๆ
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ไม้ท่อน ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์ ภาชนะไม้
ไม้ปูพื้น เสาไม้รับหลังคา และอาคารไม้สาเร็จรูป การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อย การไส การขึ้นรูป การอัด และ
การประกอบผลิ ตภั ณ ฑ์ ไม้ที่เริ่ มตั้งแต่ไม้ซุงที่ถูกตัดออกเป็ นท่ อนๆ ซึ่งอาจจะถูกตัดให้ เล็ กลงอีก หรือขึ้นรูป โดย
เครื่องกลึงหรือเครื่องมือขึ้นรูปอื่นๆ ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อนๆ หรือรูปทรงอื่นจะถูกไสหรือทาให้เรียบต่อไปและถูก
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป เช่น ภาชนะไม้
ด้วยข้อจากัดของการเลื่อยไม้ ในหมวดย่อยนี้จึงแบ่งประเภทกิจกรรมตามลักษณะของผลิตภัณฑ์
ยกเว้น
− การผลิตเฟอร์นิเจอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3100
− การติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ ยึ ด ที่ ท าจากไม้ ที่ เป็ น ส่ ว นประกอบอาคารและสิ่ งก่ อ สร้ า งและสิ่ ง ที่ ค ล้ า ยกั น
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43301
หมู่ใหญ่ 161 การเลื่อยไม้และการไสไม้
1610

การเลื่อยไม้และการไสไม้
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อย ไส ขึ้นรูป อบและอัดน้ายาหรือรักษาไม้ทางเคมี
ด้วยสารถนอมรักษาเนื้อไม้หรือวัสดุอื่นๆ โดยเริ่มจากไม้ซุงถูกตัดออกเป็นท่อนๆ ซึ่งอาจจะถูกตัด
ให้เล็กลงอีก หรือขึ้นรูปโดยเครื่องกลึงหรือเครื่องมือขึ้นรูปอื่นๆ ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อนๆ หรือรูปทรง
อื่นจะนามาไสหรือทาให้เรียบต่อไป และนาไปรัก ษาเนื้อไม้โดยการใช้น้ายารักษาเนื้อไม้ ซึ่งเป็นการ
ใส่สารเคมีเข้าไปในไม้ด้วยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อป้องกันการผุพังจากสภาพอากาศ และความเสียหาย
อันเกิดจากแมลงกินไม้ ตลอดจนเชื้อราต่างๆ
16101 การเลื่อยไม้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเลื่อยไม้ การไสไม้ และการแปรรูปไม้ด้วยเครื่องจักร
− การฝาน การลอก หรือการถากไม้ท่อนซุง
− การผลิตไม้หมอนรถไฟ
− การผลิตชิ้นไม้ปูพื้นที่ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน
− การผลิตฝอยไม้ ผงไม้ ชิ้นไม้ สะเก็ดไม้
ยกเว้น
− การทาไม้และการผลิตไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 02200
− การผลิตแผ่นไม้บางเพื่ อใช้สาหรับทาไม้อัดพลายวูด แผ่นไม้อัด และแพนเนิล ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 16210
− การผลิตกระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก การทาไม้คิ้ว และการทาไม้แบบ ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 16220

143
16102 การอบและการอัดน้้ายาไม้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การอบไม้
− การอัดน้ายาหรือการรักษาไม้ทางเคมีด้วยสารถนอมรักษาเนื้อไม้หรือวัสดุอื่นๆ
ยกเว้น
− การอบหรื อ รมยาภาชนะบรรจุ ที่ ใช้ แ ล้ ว ที่ ท าจากไม้ (เช่ น พั ล เลต ลั ง ไม้ ) ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 81293
หมู่ใหญ่ 162 การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน
ในหมู่ใหญ่ นี้ ได้ แก่ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากไม้ ไม้ก๊อ ก ฟาง และวัส ดุถั กสาน รวมถึงไม้ ในรูป ทรง
พื้นฐานต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่ประกอบเข้าด้วยกัน
1621 16210 การผลิตแผ่นไม้บาง57/ และแผ่นไม้ที่คล้ายกัน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตแผ่นไม้บางเพื่อใช้สาหรับทาไม้อัดวีเนียร์ ไม้อัดพลายวูด หรือเพื่อวัต ถุประสงค์อื่นๆ
• การทาให้เรียบ ย้อมสี เคลือบ อาบน้ายา หรือเสริมด้านหลังให้แข็งแรง (ด้วยกระดาษหรือผ้า)
• การทาลวดลายสาหรับใช้ประดับ
− การผลิตแผ่นไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์ และแผ่นลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกัน
− การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดและไฟเบอร์บอร์ด
− การผลิตไม้เพิ่มความแน่น
− การผลิตลามิเนเต็ดวูดซึ่งประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้กาว ลามิเนเต็ดวูดที่ทาจากแผ่นไม้บาง
1622 16220 การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและประกอบอาคาร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
• คาน จันทัน ไม้ค้าหลังคา
• การทาไม้คิ้วและการทาไม้แบบ กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก
58/
• โครงหลังคาข้อหมุน (โครงถัก) ชนิดประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้กาวหรือเชื่อมต่อด้วยโลหะ
และชนิดสาเร็จรูปที่ทาจากไม้
• ประตู หน้ า ต่ า ง บานหน้ า ต่ า ง และวงกบประตู ห น้ า ต่ า ง ซึ่ ง อาจจะมี โลหะ เช่ น บานพั บ
กุญแจ เป็นต้น ประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม
• บันได รั้ว
• แผ่นไม้หรือแถบไม้ปาร์เกต์ซึ่งประกอบกันเป็นแพนเนิล
− การผลิตอาคารสาเร็จรูปหรือส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ประกอบด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่
− การผลิตบ้านเคลื่อนที่
− การผลิตฝาผนังไม้/ฉากไม้กั้นพื้นที่ (ยกเว้นแบบลอยตัว)
ยกเว้น
− การผลิตชิ้นไม้ปูพื้นที่ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 16101
57/ แผ่นไม้บาง (veneer) เป็นวัสดุที่ทาจากไม้เนื้ออ่อน โดยการปอก/ฝานผิวเนื้อไม้ออกจากท่อนซุงให้เป็นแผ่นบางๆ แล้วนาไปอบและรีด มีความหนา

ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร โดยมากทาจากไม้ยางพารา ใช้เป็นวัสดุทาไม้อัดและเฟอร์นิเจอร์
58/ โครงหลังคาข้อหมุน (โครงถัก) เป็นโครงหลังคาที่นามาใช้แทนระบบจันทัน ตะเฆ่ โดยเฉพาะในอาคาร หรือโรงงานที่ต้องการพื้นที่ว่างมากๆ และ
ตาแหน่งเสาอยู่ห่างกันมากจนไม่สามารถใช้ระบบแรกได้ โครงถักเดิมใช้ทั้งที่ทาจากไม้ และเหล็ก ปัจจุบันนิยมใช้เหล็กเป็นส่วนใหญ่ โครงถักนี้อาจมี
รูปทรงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปทรงของหลังคา ความสวยงามทางสถาปัตยกรรม ประสิทธิภาพในการรับน้าหนักหรือแรง
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−

−

การผลิตตู้หรือชั้นวางของที่ใช้ในครัว ตู้หรือชั้นใส่หนังสือ ตู้เสื้อผ้าที่ทาจากไม้ ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 31001
การผลิตฝาผนังไม้/ฉากไม้กั้นพื้นที่แบบลอยตัว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 31001

1623 16230 การผลิตภาชนะบรรจุที่ท้าจากไม้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตหีบบรรจุของ กล่อง ลัง ถังกลมขนาดใหญ่ และเครื่องบรรจุหีบห่อที่คล้ายกันที่ทาจากไม้
− การผลิตพัลเลต บ็อกซ์พัลเลต และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ใช้ขนย้าย ซึ่งทาจากไม้
− การผลิตถังไม้แบบบาร์เรล แบบเวต แบบทับ และผลิตภัณฑ์ถังไม้ประเภทอื่นๆ
− การผลิตแกนม้วนสายเคเบิลที่ทาจากไม้
ยกเว้น
− การผลิตกระเป๋าเดินทาง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15121
− การผลิตหีบที่ทาจากวัสดุถักสาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 16292
− การอบหรื อ รมยาภาชนะบรรจุ ที่ ใช้ แ ล้ ว ที่ ท าจากไม้ (เช่ น พั ล เลต ลั ง ไม้ ) ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 81293
1629

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากไม้ การผลิตสิ่งของที่ท้าจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน
16291 การผลิตเครื่องใช้ในบ้านที่ท้าจากไม้และไม้ก๊อก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องใช้ในบ้าน ในครัว และสิ่งของประดับตกแต่งบ้าน
• ตัวและด้ามของเครื่องมือ ไม้กวาด หรือแปรง ที่ทาจากไม้
• ด้ามของร่ม ไม้เท้า และสิ่งของที่คล้ายกัน
• เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านเรือน และเครื่องครัวที่ทาจากไม้
• รูปแกะสลักและเครื่องตกแต่งอื่นๆ ที่ทาจากไม้ ไม้ที่ฝังหรือประดับมุกหรืองาช้าง
• หีบสาหรับใส่เครื่องประดับเพชรพลอย ของมีคม และของที่คล้ายกันที่ทาจากไม้
• กรอบสาหรับกระจกเงาและรูปภาพที่ทาจากไม้
ยกเว้น
− การผลิตกระเป๋าเดินทาง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15121
− การผลิตรองเท้าที่ทาจากไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15203
− การผลิตแปรงและไม้กวาด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32901
16292 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากฟางและวัสดุถักสาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตสิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัสดุถักสาน เช่น เสื่อ เครื่องปูลาด ฉาก ฯลฯ
− การผลิตเครื่องจักสานและเครื่องสาน เช่น ตะกร้า กล่อง ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตเสื่อหรือเครื่องปูลาดที่ทาจากวัสดุสิ่งทอ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13930
16299 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากไม้และไม้ก๊อก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาไม้ก๊อกธรรมชาติ ไม้ก๊อกอัด และสิ่ งของที่ทาจากไม้ก๊อกธรรมชาติห รือไม้ก๊อกอัด รวมถึง
สิ่งปูพนื้
− การผลิตหลอดม้วนด้าย กระสวย หลอดด้ายเย็บผ้า และสิ่งที่คล้ายกัน ที่ทาจากไม้กลึง
− การผลิตแบบไม้ที่ใช้ทารองเท้าบู๊ตหรือรองเท้าหุ้มส้น ไม้ที่ใส่ในรองเท้าเพื่อรักษารูปทรงรองเท้า
และไม้แขวนเสื้อที่ทาจากไม้
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การผลิตฟืนจากไม้อัดหรือวัสดุที่ใช้แทน (เช่น กากกาแฟหรื อกากถั่วเหลือง) รวมถึงก้อนชีวมวล/
แท่งอัดชีวมวล59/ เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ ฯลฯ
− การผลิตกรอบผ้าใบสาหรับจิตรกร
− การผลิตส่วนประกอบของรองเท้าที่ทาจากไม้ (เช่น ส้นรองเท้าและหุ่นทารองเท้า)
− การผลิตแม่พิมพ์สาหรับผลิตกล้องยาเส้น
− การผลิตหวีที่ทาจากไม้
− การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ทาจากไม้
ยกเว้น
− การผลิตถ่านอัดแท่งจากชีวมวล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20115
− การผลิตไม้ขีดไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20291
− การผลิตตัวเรือนนาฬิกาที่ทาจากไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26521
− การผลิตหลอดม้วนด้ายและกระสวยที่ทาจากไม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่ องทอ ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 28261
− การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 31001
− การผลิตของเล่นที่ทาจากไม้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3240
− การผลิตเครื่องช่วยชีวิตที่ทาจากไม้ก๊อก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32903
− การผลิ ต กล่ อ งใส่ ข องเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ที่ ท าจากวั ส ดุ ห ลั ก มากกว่ า 1 ชนิ ด ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 32909
−

หมวดย่อย 17 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
ในหมวดย่ อ ยนี้ ได้ แ ก่ การผลิ ต เยื่ อ กระดาษ กระดาษ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระดาษแปรรู ป การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกจัดรวมไว้ด้วยกันเนื่องจาก เป็นกระบวนการผลิตที่ดาเนิ นการต่อเนื่องกันในลักษณะแนวดิ่ง 60/
นั่นคือมีการดาเนินกิจกรรมมากกว่าหนึ่งกิจกรรมในหน่วยผลิตเดียวกัน กิจกรรมที่สาคัญ 3 กิจกรรม คือ
− การผลิ ตเยื่อกระดาษ รวมถึงการแยกเส้ นใยเซลลู โลสจากสิ่ งเจือปนอื่นที่อยู่ในไม้ห รือกระดาษ
ที่ใช้แล้ว
− การผลิตกระดาษ รวมถึงการนาเส้นใยมาจัดเรียงตัวให้เป็นแผ่นกระดาษ
− ผลิตภัณ ฑ์กระดาษแปรรูปจากกระดาษและวัส ดุอื่นๆ โดยใช้วิธีการตัดและการขึ้นรูป รวมถึง
การเคลือบและการลามิเนต
ผลิ ตภั ณ ฑ์ กระดาษในหมวดย่อยนี้ อาจมีการพิ มพ์ ร่วมด้ วยได้ เช่น กระดาษปิ ดผนั ง กระดาษห่ อ
ของขวัญ เป็นต้น แต่กิจกรรมการพิมพ์ต้องไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม
หมู่ย่อย 1701 เป็นการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็งที่ทาในปริมาณมาก ในขณะที่
หมู่ย่อยอื่นๆ ที่เหลือเป็นกระบวนการของการนากระดาษมาแปรรูปต่อและการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ
59/ ชีวมวล (biomass) หมายถึง วัสดุหรือสารอินทรีย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ เช่น สิ่งที่ได้หรือเหลือใช้จากการเกษตร (เช่น ซังข้าวโพด ฟางข้าว

เหง้ามันสาปะหลัง ผักตบชวา ฯลฯ) เศษไม้และปลายไม้จากอุตสาหกรรมไม้ มูลสัตว์ ของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร (เช่น แกลบ ชานอ้อย
กากกาแฟ กากถั่วเหลือง ฯลฯ) และของเสียจากชุมชน
ก้อนชีวมวล/แท่งอัดชีวมวล คือ การนาชีวมวลมาสับหรือบดให้ละเอียด ผสมคลุกเคล้ากันให้ได้สัดส่วน และมีความชื้นที่พอเหมาะ นาไปอัดเป็นแท่ง
จากนั้นจึงนาไปตากแดดหรือเข้าตู้อบให้แห้ง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นรูพรุนมาก จึงมีพื้นที่ผิวสาหรับให้เผาไหม้มาก ทาให้จุดติดไฟได้ง่ายและให้ความร้อนสูง
ซึ่งใช้ประโยชน์แทนฟืน
60/ กระบวนการผลิตที่ดาเนินการต่อเนื่องกันในแนวดิ่ง เป็นการดาเนินกิจกรรมที่มีหลายขั้นตอน (กิจกรรม) ในหน่วยเดียวกัน โดยที่ผลผลิตของขั้นตอน
หนึ่งจะถูกนาไปเป็นวัตถุดิบของอีกขั้นตอนหนึ่ง เช่น กิจกรรมการขุดดินเหนียวและนาดินเหนียวที่ได้มาทาอิฐ
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หมู่ใหญ่ 170 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
1701

การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง
ในหมู่ ย่ อ ยนี้ ได้ แ ก่ การผลิ ต เยื่ อ กระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ ง ในปริ ม าณมากเพื่ อ ใช้ ใน
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษขั้นต่อไป เช่น กระดาษสาหรับใช้ในการผลิตกระดาษพิมพ์
กระดาษเขียน กระดาษก๊อบปี้ เป็นต้น
17011 การผลิตเยื่อกระดาษ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตเยื่ อไม้ทั้ งฟอกแล้ ว กึ่งฟอก หรือ ไม่ ฟ อกโดยกรรมวิธีเชิ งกล ทางเคมี (ชนิ ดละลายหรื อ
ชนิดไม่ละลาย) หรือกึ่งเคมี
− การผลิตเยื่อกระดาษจากใยฝ้าย
− การกาจัดหมึกและการทาเยื่อกระดาษจากกระดาษที่ใช้แล้ว
17012 การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง เพื่อนาไปแปรรูปในอุตสาหกรรมอื่นต่อไป
− การแปรรูปกระดาษและกระดาษแข็ง
• การเคลือบ การหุ้มผิว และการอาบซึมกระดาษและกระดาษแข็ง
• การผลิตกระดาษที่ทาให้ย่น เป็นลอน หรือเป็นจีบ
• การผลิตลามิเนตและฟอยล์ ที่อัดเป็นชั้นด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
− การผลิตกระดาษที่ทาด้วยมือ
− การผลิตเซลลูโลสแวดดิ้งหรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส
− การผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษอื่นๆ สาหรับพิมพ์หรือเขียน
− การผลิตกระดาษคาร์บอนหรือกระดาษไขเป็นม้วนหรือเป็นแผ่นใหญ่
ยกเว้น
− การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 17020
− การผลิ ต สิ่ งของที่ ท าจากกระดาษ กระดาษแข็ ง หรือเยื่อ กระดาษ ที่ ผ่ านกระบวนการอื่ น ต่อ ไป
ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1709
− การผลิตกระดาษทราย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23991
− การผลิ ต กระดาษที่ เคลื อ บหรือ อาบซึ ม โดยที่ ก ารเคลื อ บหรือ อาบซึ ม เป็ น กิ จ กรรมหลั ก ได้ จั ด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อยการผลิตสิ่งที่เคลือบหรืออาบซึม
• การผลิตกระดาษเคลือบพลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22299
• การผลิตกระดาษเคลือบฟอยล์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25999

1702 17020 การผลิ ต กระดาษลอนลู กฟู กและกระดาษแข็ ง ลอนลู ก ฟู ก และการผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ท้ า จาก
กระดาษและกระดาษแข็ง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกหรือกระดาษแข็งลอนลูกฟูก
− การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทาจากกระดาษลอนลูกฟูกหรือกระดาษแข็งลอนลูกฟูก
− การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทาจากกระดาษแข็งชนิดพับได้
61/
− การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทาจากกระดาษอัดแข็ง
61/ กระดาษอัดแข็ง (solid board) คือ กระดาษที่นามาอัดซ้อนกันหลายชั้น สาหรับรองพัลเลตหรือกั้นระหว่างสินค้า เพราะมีความแข็งแรงและสามารถรองรับ

น้าหนักหรือป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายได้ใกล้เคียงกับไม้
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การผลิตบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจากกระดาษและกระดาษแข็ง
− การผลิตกระสอบและถุงที่ทาจากกระดาษ
− การผลิตกล่องใส่เอกสารในสานักงานและสิ่งของที่คล้ายกัน
ยกเว้น
− การผลิตสิ่งของที่ได้จากการขึ้นรูปหรือการอัดเยื่อกระดาษ (เช่น ถาดบรรจุไข่ แผ่ นเยื่อกระดาษ
ที่ได้จากการหล่อ) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 17099
− การผลิตซองจดหมาย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 17092
−

1709

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากกระดาษและกระดาษแข็ง
17091 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากกระดาษชนิดใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต กระดาษที่ ใ ช้ ใ นครั ว เรื อ นและกระดาษอนามั ย ส่ ว นบุ ค คลและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท าจาก
เซลลูโลสแวดดิ้ง
• กระดาษทาความสะอาด
• กระดาษเช็ดมือ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษเช็ดปาก
• กระดาษชาระ
• กระดาษอนามั ย และกระดาษแทมปอน กระดาษผ้ า อ้ อมและกระดาษบุ ในผ้ า อ้ อ มส าหรั บ
ทารก
• ถ้วย ชาม และถาด
− การผลิตแวดดิ้งที่ทาจากสิ่งทอและสิ่งของที่ทาจากแวดดิ้งดังกล่าว เช่น กระดาษอนามัย กระดาษ
แทมปอน ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทาจากกระดาษและกระดาษแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 17020
17092 การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตกระดาษสาหรับพิมพ์และเขียน
− การผลิตกระดาษพิมพ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
− การผลิตกระดาษก๊อปปี้
− การผลิตกระดาษไขและกระดาษคาร์บอน
− การผลิตแถบหรือม้วนกระดาษกาว
− การผลิตซองจดหมายและไปรษณียบรรณ
− การผลิ ตสมุดทะเบียน สมุดบัญ ชี ปกชนิดไบเดอร์ อัล บั้ม และเครื่องเขียนที่ใช้ในทางการศึกษา
และทางพาณิชยกรรม
− การผลิตกล่อง กระเป๋า ซอง และแฟ้มที่มีกระดาษจาพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย
ยกเว้น
− การพิมพ์บนผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 18119
17099 การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ที่ ท้ า จากกระดาษและกระดาษแข็ ง ซึ่ ง มิ ไ ด้ จั ด ประเภทไว้ ใ นที่ อื่ น
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตกระดาษปิดผนัง (wallpaper) และสิ่งปิดผนังที่คล้ายกัน รวมถึงกระดาษปิดผนังที่เคลือบ
ด้วยไวนิลและกระดาษปิดผนังที่ทาจากสิ่งทอ
− การผลิตป้ายฉลาก
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การผลิตกระดาษกรองที่ทาจากกระดาษและกระดาษแข็ง
− การผลิตกระสวย หลอด กรวย ที่ทาจากกระดาษและกระดาษแข็ง
− การผลิตของที่ใช้ในการแสดงที่ทาจากกระดาษ
− การผลิตถาดบรรจุไข่และผลิตภัณฑ์เพื่อการบรรจุอื่นๆ ที่ทาจากการขึ้นรูปเยื่อกระดาษ ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตกระดาษหรือกระดาษแข็งในปริมาณมาก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 17012
− การผลิตไพ่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32409
− การผลิตเกมและของเล่นที่ทาจากกระดาษและกระดาษแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32409
−

หมวดย่อย 18 การพิมพ์และการผลิตซ้้าสื่อบันทึกข้อมูล
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การพิมพ์ผลิตภัณฑ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร แบบฟอร์มทางธุรกิจ
การ์ดอวยพร และวัสดุอื่นๆ และกิจกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าเล่มหนังสือ การบริการทาแม่พิมพ์ การทา
ข้อมูลให้เป็นภาพ (data imaging) และผลิตภัณฑ์ที่ดาเนินงานโดยกิจกรรมสนับสนุนดังกล่าว เช่น แม่พิมพ์ หนังสือ
เย็บเล่ม ดิสค์หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการพิมพ์ด้วย
กระบวนการที่ใช้ในการพิมพ์ รวมถึงกรรมวิธีต่างๆ ในการโอนถ่ายภาพจากแม่พิมพ์ แม่พิมพ์สกรีน
หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ไปยังสื่อ เช่น กระดาษ พลาสติก โลหะ สิ่งของที่ทาจากสิ่งทอ หรือไม้ ขั้นตอนที่สาคัญที่สุดของ
กรรมวิธีเหล่านี้ คือ การโอนถ่ายภาพจากแม่พิมพ์หรือแม่พิมพ์สกรีนไปยังสื่อผ่า นการพิมพ์ด้วยระบบลิธอกราฟิก 62/
ระบบกราเวียร์63/ ระบบสกรีน64/ หรือระบบเฟลกโซกราฟิก65/ ไฟล์คอมพิวเตอร์มักจะถูกใช้เป็นตัวขับเคลื่อนกลไก
ในการพิมพ์เพื่อให้เกิดภาพหรือประจุไฟฟ้าสถิต66/ และขับเคลื่อนเครื่องอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ (การพิมพ์ด้วยระบบดิจิทัล
หรือการพิมพ์โดยไม่ต้องมีการสัมผัสระหว่างแม่พิมพ์กับกระดาษ)
การพิ ม พ์ แ ละการจั ด พิ ม พ์ จ าหน่ า ยหรื อ เผยแพร่ ส ามารถด าเนิ น งานโดยหน่ ว ยเดี ย วกั น (เช่ น
หนังสือพิมพ์) แต่น้อยมากที่กิจกรรมดังกล่าวซึ่งมีความแตกต่างกันจะดาเนินงานในสถานที่เดียวกัน
62/ การพิมพ์ระบบลิธอกราฟิก (lithographic printing) เป็นการพิมพ์พื้นราบ โดยแผ่นแม่พิมพ์เป็นโลหะพื้นแบน แม่พิมพ์จะถ่ายทอดหมึกพิมพ์ผ่านลูกโม่

63/

64/

65/

66/

ยาง และลูกโม่ยางจะถ่ายทอดหมึกพิมพ์ลงในแผ่นกระดาษอีกทอดหนึ่ง แม่พิมพ์ระบบลิธอกราฟิกเป็นแม่พิมพ์ที่มีเม็ดสกรีนที่ละเอียดจึงสามารถพิมพ์ภาพ
และพิมพ์สอดสีได้ดี การพิมพ์ระบบนี้จะไม่ใช้ตัวพิมพ์เป็นตัวๆ มาใช้เลย ปัญหาตัวพิมพ์สึกหรือหักจะไม่เกิดขึ้นเลย จึงสามารถพิมพ์ได้เร็วและจานวนมาก
การพิมพ์ระบบกราเวียร์ (gravure printing) เป็นการพิมพ์ร่องลึก โดยส่วนที่ต้องการพิมพ์ในแม่พิมพ์นั้นจะเป็นร่องลึกสาหรับขังหมึกไว้เพื่อคายบน
กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ ซึ่งแม่พิมพ์จะสัมผัสกับกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ แม่พิมพ์ระบบกราเวียร์ต้องสร้างภาพหรือตัวอักษรที่ต้องการบนแผ่นทองแดง
โดยการกัดกรดหรือใช้เลเซอร์ให้เป็นหลุมเล็กๆ มีขนาดหรือความตื้นลึกต่างกัน ซึ่งจะทาให้ผลงานมีความเข้มของสีแตกต่างกัน
การพิมพ์ระบบสกรีน (screen printing) เป็นการนาตะแกรงไนล่อน ผ้าไหม หรือสแตนเลส ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการพิมพ์นี้โดยเฉพาะ มาขึงให้ตึงกับขอบ
ไม้หรือกรอบโลหะ แล้วสร้างภาพขึ้นบนผ้าไหมซึ่งมีสภาพเป็นฉากพิมพ์ (screen) ปิดกันในส่วนที่ไม่ต้องการให้เกิดเป็นภาพทึบตัน และปล่อยให้ส่วนที่
ต้องการให้เป็นภาพโปร่งไว้ และเมื่อนาแผ่นฟิล์มไปวางทาบลงบนสิ่งที่จะพิมพ์ แล้วหยอดสีลงบนแม่พิมพ์ใช้ยางปาด (squeegee) ที่มีผิวหน้าตัดเรียบ
ปาดดันสีให้ผ่านแม่พิมพ์ทะลุออกไปติดบนพื้นรองรับ ซึ่งก็จะได้ภาพพิมพ์ตามที่ต้องการ
การพิมพ์ระบบเฟลกโซกราฟิก (flexographic printing) เป็นการพิมพ์พื้นนูน โดยใช้แม่พิมพ์ยางที่เป็นแผ่น ติดรอบโมแม่พิมพ์ และใช้วัสดุพิมพ์ที่เป็น
ม้วนป้อนเข้าเครื่องพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และแม่พิมพ์สัมผัสกับวัสดุที่ใช้พิมพ์โดยตรง ข้อเสียของการพิมพ์ระบบนี้ ภาพพิมพ์หรือตัวพิมพ์ที่มีขนาดโต จะ
ติดหมึกไม่สม่าเสมอที่บริเวณใกล้ขอบจะมีรอยไม่เรียบให้เห็นชัดเจน และไม่สามารถพิมพ์ภาพที่ต้องการรายละเอียดมากๆ ได้
การพิมพ์ด้วยประจุไฟฟ้าสถิต เป็นวิธีการพิมพ์ที่อาศัยหลักการดึงดูดกันระหว่างประจุไฟฟ้าต่างชนิด ส่วนประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะผลัก ดันซึ่งกันและ
กัน ผู้ที่จดทะเบียนลิขสิทธิ์วิธีการพิมพ์ดังกล่าวคนแรกคือ ฮึบเนอร์ (Huebner) ในปี ค.ศ.1931 โดยได้ทดลองถ่ายทอดหมึกพิมพ์จากแม่พิมพ์ลงบน
กระดาษ โดยไม่ต้องมีการสัมผัสกันระหว่างแม่พิมพ์กบั กระดาษพิมพ์ แต่ให้การถ่ายทอดหมึกกระทาภายในสนามไฟฟ้า ในระยะแรกมีการประยุกต์ใช้
เทคนิคในเครื่องถ่ายเอกสารระบบซีโรกราฟี (xero-graphy) หรืออิเล็กโตรโฟโตกราฟี (electrophotography) และมีการนาเทคนิคนี้ไปสร้างภาพบน
แม่พิมพ์อ อฟเซตเล็ก วิธีการพิมพ์นี้ยังสามารถใช้พิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์ชนิดต่างๆ ที่ไม่จาเป็นต้องเป็ นกระดาษพิมพ์ เช่น กระดาษทราย พลาสติก
กระดาษแข็งลอนลูกฟูก (corrugated board) แก้ว ฯลฯ
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ในหมวดย่อยนี้ รวมถึงการผลิตซ้าสื่อบันทึกข้อมูล เช่น คอมแพ็คดิสค์ การบันทึกภาพวิดีโอ ซอฟท์แวร์
ที่บันทึกในดิสค์หรือเทป สื่อบันทึก ฯลฯ
ยกเว้น
− กิจกรรมการจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ J (ข้อมูลข่าวสารและ
การสื่อสาร)
หมู่ใหญ่ 181 การพิมพ์และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
ในหมู่ใหญ่นี้ ได้แก่ การพิมพ์ผ ลิตภัณฑ์ เช่น หนังสื อพิมพ์ หนังสื อ นิตยสาร แบบฟอร์มทางธุรกิจ
การ์ดอวยพร และวัสดุอื่นๆ ซึ่งการพิมพ์ดังกล่าวต้องถูกต้องตามลิขสิทธิ์ รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เช่น
การเข้าเล่มหนังสือ การบริการผลิตแม่พิมพ์ การทาข้ อมูลให้เป็นภาพ (data imaging) ซึ่งการพิมพ์สามารถทาได้
โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย และสามารถทาลงบนวัสดุที่แตกต่างกัน
1811

การพิมพ์
18111 การพิมพ์หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การพิมพ์หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร
ยกเว้น
− การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่สิ่งพิมพ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 581
− การถ่ายเอกสาร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 82191
18112 การพิมพ์ฉลาก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การพิมพ์ฉลากหรือป้าย (การพิมพ์ระบบลิธอกราฟิก ระบบกราเวีย ระบบเฟลกโซกราฟิก อื่นๆ)
18119 การพิมพ์อื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การพิมพ์หนังสือและโบรชัวร์ หนังสือเกี่ยวกับดนตรีและบทเพลง แผนที่และแผนที่โลก โปสเตอร์
แคตตาล็อกโฆษณา หนังสือชี้ชวนและงานโฆษณาสิ่งพิมพ์อื่นๆ แสตมป์ อากรแสตมป์ ใบเอกสาร
สิทธิ เช็คและเอกสารหลักทรัพย์อื่นๆ ไดอารี่ ปฏิทิน แบบฟอร์มทางธุรกิจและสิ่งพิมพ์ ทางการค้า
อื่ น ๆ เครื่ อ งเขี ย นส่ ว นบุ ค คล และสิ่ ง พิ ม พ์ อื่ น ๆ ที่ พิ ม พ์ ด้ ว ยระบบเลตเตอร์ เพรส ออฟเซ็ ต
โฟโต้กราเวีย เฟลกโซกราฟิก และระบบอื่นๆ เครื่องทาสาเนา เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ทาลายนูน ฯลฯ รวมถึงการพิมพ์ด่วน
− การพิ มพ์ บ นสิ่ งทอ พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ และเซรามิก (ยกเว้น การพิม พ์ซิ ล ค์ส กรีนบนสิ่ งทอ
และเครื่องแต่งกาย)
− การพิมพ์สมาร์ทการ์ด
ยกเว้น
− การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13132
− การผลิตสิ่งของที่ทาจากกระดาษ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 170
− การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่สิ่งพิมพ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 581
− การถ่ายเอกสาร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 82191

1812

กิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
18121 การบริการก่อนการพิมพ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจั ด องค์ ป ระกอบภาพ การเรี ย งพิ ม พ์ การเรี ย งพิ ม พ์ ด้ ว ยแสง การน าเข้ า ข้ อ มู ล ก่ อ นพิ ม พ์
รวมถึงการกราดภาพ (scanning) การรู้จาอักขระด้วยแสง การตกแต่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
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การบริการทาแม่พิมพ์ รวมถึงการยิงฟิล์มและการติดตั้งแม่พิมพ์ (สาหรับกระบวนการพิมพ์แบบ
เลตเตอร์เพรสและออฟเซ็ต)
การแกะสลักหรือการขึ้นรูปลูกกลิ้งสาหรับการพิมพ์แบบกราเวีย
การบริการทาแม่พิมพ์โดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม (รวมถึงแม่พิมพ์สาหรับการพิมพ์แบบโฟโตโพลิเมอร์)
การเตรียมแม่พิมพ์สาหรับการตอกพิมพ์หรือการพิมพ์แบบพื้นนูน
การพิสูจน์อักษร
งานศิลปกรรม รวมถึงการเตรียมหินพิมพ์ภาพและแม่พิมพ์ที่ทาจากไม้
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการพิมพ์ เช่น ภาพร่าง แผนงาน แบบจาลอง ฯลฯ
กิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับกราฟิก เช่น การกัดแม่พิมพ์ห รือการตอกแม่พิมพ์ การทาสาเนาอักษร
เบรลล์ การตอกรูและการเจาะ การทาลายนูน การเคลือบเงาและการอัดให้ เป็นชั้น การเรียง
เอกสารและการใส่ใบแทรก การทารอยพับ

18122 การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเข้ าเล่ ม กระดาษที่ ถูก พิม พ์ เช่ น หนังสื อ โบรชัว ร์ นิ ตยสาร ฯลฯ โดยการพั บ การประกอบ
การเย็บติด การติดกาว การเรียงหน้า การสอย การไสกาว การแต่งขอบ การตอกพิมพ์ด้วยทอง
หมู่ใหญ่ 182 การผลิตซ้้าสื่อบันทึกข้อมูล
1820 18200 การผลิตซ้้าสื่อบันทึกข้อมูล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตซ้าเพลงหรือเสียงอื่นๆ จากต้นแบบลงบนแผ่นเสียง แผ่นซีดี และเทป
− การผลิตซ้าภาพยนตร์หรือวิดีโออื่นๆ จากต้นแบบลงบนแผ่นเสียง แผ่นซีดี และเทป
− การผลิตซ้าซอฟต์แวร์และข้อมูลจากต้นฉบับลงบนดิสค์และเทป
ยกเว้น
− การผลิตซ้าสิ่งพิมพ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1811
− การจัดทา/พัฒนาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5820
− การผลิ ตและการจาหน่ ายภาพยนตร์และวีดิ ทัศน์ ที่ อยู่ในรูปของดีวีดีห รือ สื่ อที่ คล้ ายกั น ได้จั ด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5911, 5912 และ 5913
− การผลิ ต ซ้ า/ท าส าเนาฟิ ล์ ม ภาพยนตร์ เพื่ อ จ าหน่ า ยให้ กั บ โรงภาพยนตร์ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 59129
− การผลิ ต งานดนตรี ต้ น ฉบั บ ส าหรั บ บั น ทึ ก เสี ย งหรือ เป็ น โสตวั ส ดุ ได้ จั ด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
59202
หมวดย่อย 19 การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การแปรรูปปิโตรเลียมดิบและถ่านหินเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
กระบวนการที่สาคัญ คือ การกลั่นปิโตรเลียม ซึ่งรวมถึงการแยกปิโตรเลียมดิบโดยใช้เทคนิคการแตกตัวและการกลั่น
การดาเนินกิจกรรมในหมวดย่อยนี้ อาจดาเนินการแปรรูปเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตนเอง (เช่น ถ่านโค้ก บิวเทน
โพรเพน น้ามันก๊าด น้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น) หรือการบริการแปรรูปที่ดาเนินการให้กับผู้อื่นก็ได้ (เช่น การกลั่นตามที่
ลูกค้าต้องการ) รวมถึงการผลิตก๊าซ เช่น อีเทน โพรเพน และบิวเทน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
ยกเว้น
− การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ (มีเทน อีเทน บิวเทน หรือโพรเพน) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 06200
− การผลิตปิโตรเคมีที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 20
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การผลิตก๊าซจากหน่วยอื่น ที่ไม่ใช่โรงกลั่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20111
การผลิตก๊าซชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20111
การผลิ ตก๊าซเชื้อเพลิ ง เช่น ก๊าซถ่านหิ น วอเตอร์ก๊าซ ก๊าซชีวมวล ก๊าซจากโรงงานผลิ ตก๊าซ
(ยกเว้นก๊าซปิโตรเลียม) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 35201

หมู่ใหญ่ 191 การผลิตถ่านโค้ก
1910 19100 การผลิตถ่านโค้ก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการเผาถ่านโค้ก
− การผลิตถ่านโค้กและกึ่งถ่านโค้ก
− การผลิตพิตช์และพิตช์โค้ก
− การผลิตก๊าซที่ได้จากถ่านโค้ก
− การผลิตน้ามันดินจากถ่านหินและลิกไนท์
− การอัดถ่านโค้กให้เป็นก้อน
หมู่ใหญ่ 192 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
1920

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวหรือก๊าซ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม
ดิบ แร่บิ ทู มินั ส หรื อผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ได้จากการกลั่ น ลาดับส่ วน การกลั่ นปิโตรเลี ยม รวมถึงกิจกรรม
ต่อไปนี้ตั้งแต่ 1 กิจกรรม ได้แก่ การกลั่นลาดับส่วน การกลั่นน้ามันดิบทางตรง และการแตกตัว
19201 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้ามันเชื้อเพลิงยานยนต์ เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด เป็นต้น
− การผลิตเชื้อเพลิง เช่น น้ามันเชื้อเพลิ งชนิดเบา ชนิดกลาง และชนิดหนัก ก๊าซที่ได้จากการกลั่ น
เช่น อีเทน โพรเพน บิวเทน
− การผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
− การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้ในการผลิตสิ่งปูถนน เช่น แอสฟัลต์
19202 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพโดยการผสมแอลกอฮอล์กับปิโตรเลียม เช่น แก๊สโซฮอล์
19209 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้ามันหล่อลื่นหรือจาระบี ซึ่งได้จากเศษน้ามัน
67/ วาสลีน ไขพาราฟิน ปิโตรเลียมเยลลี เป็นต้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ไวท์สปิริต
− การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านหินคุณภาพสูงและลิกไนต์
− การผลิตปิโตรเลียมที่อัดเป็นก้อน

หมวดย่อย 20 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
ในหมวดย่ อยนี้ ได้ แก่ การแปรรูป วัตถุดิ บ อิน ทรีย์และอนิ นทรีย์โดยกรรมวิธีท างเคมี ซึ่ งการผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั งกล่ าว เป็ น การแยกการผลิ ต เคมี ภั ณ ฑ์ ขั้ น มู ล ฐานที่ เป็ น กลุ่ ม อุต สาหกรรมขั้ น ต้ น ออกจากการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและขั้นสุดท้าย ที่ได้มาจากการนาเคมีขั้นมูลฐานมาผ่านกระบวนการต่อ
67/ ไวท์สปิริต (white spirit) หรือน้ามันเจือจางสี เป็นสารละลายที่ใช้ในการเจือจางสี
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หมู่ใหญ่ 201 การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน พลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น
2011

การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตเคมีภัณฑ์โดยใช้กระบวนการขั้นมูลฐาน เช่น การแตกตัวด้วยความร้อน
และการกลั่น ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว โดยทั่วไปเป็นการแยกธาตุเคมีหรือสารประกอบที่
นิยามไว้ในทางเคมี
20111 การผลิตก๊าซชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต ก๊ า ซอนิ น ทรี ย์ ช นิ ด ใช้ ใ นงานอุ ต สาหกรรมหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นทางการแพทย์ ที่ เป็ น
ของเหลวหรืออัดกระป๋อง
• ก๊าซที่เป็นธาตุ
• อากาศเหลวหรืออากาศอัด
• ก๊าซที่ให้ความเย็น
• ก๊าซอุตสาหกรรมผสม
• ก๊าซเฉื่อย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์
• การแยกก๊าซ
ยกเว้น
− การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ (มีเทน อีเทน บิวเทน หรือโพรเพน) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 06200
− การผลิ ต ก๊ าซเชื้ อ เพลิ ง (เช่ น อี เทน บิ ว เทน หรือ โพรเพน) ที่ ได้ จากการกลั่ น ปิ โ ตรเลี ย ม ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 19201
20112 การผลิตสีย้อมและสีผง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตสีย้อมและสีผงจากแหล่งต่างๆ ในลักษณะขั้นมูลฐานหรือเข้มข้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นตัวให้ความขาวสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์หรือลูมิโนฟอร์
ยกเว้น
− การผลิตสีย้อมและสารสีปรุงแต่ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20221
20113 การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์อื่นๆ ขั้นมูลฐาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตธาตุเคมี
− การผลิตกรดอนินทรีย์ (ยกเว้นกรดดินประสิว (กรดไนตริก))
− การผลิตด่างแอลคาไล น้าด่าง และเบสอนินทรีย์อื่นๆ (ยกเว้นแอมโมเนีย)
− การผลิตสารประกอบอนินทรีย์อื่นๆ
− การเผาแร่เหล็กไพไรต์
− การผลิตน้ากลั่นที่ใช้กับแบตเตอรี่
68/ แร่ยูเรเนียมและทอเรียม
− การเสริมสมรรถนะ
ยกเว้น
− การผลิตก๊าซชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20111
− การผลิตปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2012

68/ การเสริมสมรรถนะ (enrichment) เป็นการเพิ่มความเข้มข้นของแร่ให้มีไอโซโทปสูงขึ้น เช่น การเพิ่มความเข้มข้นของยูเรเนียม-235 ซึ่งเป็น ไอโซโทปที่เกิด

การฟิชชั่นได้ ให้สูงขึ้น ยูเรเนียมในธรรมชาติมี U-235 อยู่ 0.7% ซึ่งต่าไปสาหรับการเป็นเชื้อเพลิง การเสริมสมรรถนะทาโดยการซึมแทรก (diffusion)
หรือการหมุนรอบจุดศูนย์กลาง (centrifuge) (ที่มา: [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.tint.or.th/adv/phys_oap/info/npp/npp_th.html)
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−

−
−

−

การผลิ ตแอมโมเนี ย แอมโมเนียมคลอไรด์ และแอมโมเนียมคาร์บอเนต ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 20122
การผลิตไนไตรต์และโพแทสเซียมไนเตรต ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20122
การผลิตน้าที่มีกลิ่นหอมที่ได้จากการกลั่นในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยล์ด้วยไอน้า ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 20293
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 24

20114 การผลิตเอทานอลและเอสเทอร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเอทานอล/เอธิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) และเอสเทอร์ โดยการหมักพืชผลทางการ
เกษตร เช่น อ้อย มันสาปะหลัง กากน้าตาล ฯลฯ รวมถึงสารให้ความหวานและน้าตาลแอลกอฮอล์
20115 การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ ขั้นมูลฐาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ ขั้นมูลฐาน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
• อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
• ไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
• อะไซคลิกและไซคลิกแอลกอฮอล์
• กรดโมโนคาร์บอกซิลิกและกรดโพลิคาร์บอกซิลิก รวมถึงกรดอะซิติก
• สารประกอบออกซิเจน-ฟังก์ชันอื่นๆ รวมถึงแอลดีไฮด์ คีโทน ควิโนน และสารประกอบดูอัล
หรือโพลิออกซิเจน-ฟังก์ชัน
• กลีเซอรอลสังเคราะห์
• สารประกอบไนโตรเจน-ฟังก์ชัน รวมถึงอะมีน
69/
• สารประกอบอินทรีย์อื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นไม้ (เช่น ถ่าน) ฯลฯ
− การผลิตผลิตภัณฑ์อะโรมาติกสังเคราะห์
− การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุชีวมวล
− การผลิตน้ามันจากสบู่ดา
ยกเว้น
− การผลิตถ่านไม้ในป่าโดยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 02200
− การผลิตพลาสติกในขั้นต้น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20131
− การผลิตยางสังเคราะห์ในขั้นต้น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20132
− การผลิตกลีเซอรอลดิบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20231
− การผลิตน้ามันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล์) ธรรมชาติ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20293
− การผลิตกรดซาลิซิลิกและกรดโอ-อะซีทิลซาลิซิลิก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 21001
2012

การผลิตปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน
20121 การผลิตปุ๋ยเคมี ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตปุ๋ยเคมี
• ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือโพแทสเซียมชนิดเดี่ยวหรือชนิดผสม

69/ การกลั่นไม้ คือ การทาไม้ให้ร้อนในอุณหภูมิสูง ไม้จะสลายตัวเป็นสารประกอบอินทรีย์หลายอย่างปะปนกันอยู่ในของเหลวที่กลั่นได้เรียกว่า “กรดไพโร

ลิกเนียส” จากของเหลวที่ได้จากการกลั่นไม้นี้อาจแยกสารพวกครีโอโซตออกมา แล้วแยกออกเป็นกรดน้าส้ม เมทิลแอลกอฮอล์ซึ่งใช้จุดตะเกียงและ
สารอื่นๆ สาหรับถ่านไม้ที่เหลือจากการกลั่นถ่านไม้ยังมีความบริสุทธิ์กว่าถ่านไม้ที่ได้จากการเผาด้วยวิธีธรรมดา (ที่มา: อุตสาหกรรมเคมี, นายพงศ์ โสโน,
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3)
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ยูเรีย ฟอสเฟตธรรมชาติ และเกลือโพแทสเซียมธรรมชาติ
− การผลิตดินกระถางที่มีซากพืชเป็นส่วนประกอบหลัก
− การผลิตดินกระถางที่เป็นของผสมที่ได้จากดิน ทราย ดินเหนียว และแร่ธาตุ
ยกเว้น
− การผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38213
20122 การผลิตสารประกอบไนโตรเจน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ไ นโตรเจนเป็ น ส่ ว นประกอบ เช่ น กรดไนตริ ก และกรดซั ล โฟไนตริ ก
แอมโมเนีย แอมโมเนียมคลอไรด์ แอมโมเนียมคาร์บอเนต ไนไตรต์ และโพแทสเซียมไนเตรต
ยกเว้น
− การขุดมูลนก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 08910
− การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร เช่น ยาปราบศัตรูพืช ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20210
− การดาเนินการเกี่ยวกับการนาขยะมาทาปุ๋ย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38213
•

2013

การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตเรซิน เม็ดพลาสติก พลาสติกและพลาสติก TPE70/ ชนิดนอนวัลคาไนซ์
การผสมและการปั่นเรซินตามที่ต้องการ และการผลิตเรซินสังเคราะห์ที่ไม่ได้จัดทาขึ้นเฉพาะ
20131 การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตเม็ดพลาสติก เช่น เม็ดพลาสติกโพลีโพรพีลีน โพลีเอทิลีน ไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์
โพลีไวนิลคลอไรด์ และโพลีสไตรีน
− การผลิตโพลิอะไมด์
− การผลิตฟีโนลิกเรซิน อีพอกไซด์เรซิน และโพลิอีเทอร์
− การผลิตซิลิโคน
− การผลิตไอออนเอกเชนซ์เจอร์ที่มีโพลิเมอร์
− การผลิตเซลลูโลสและอนุพันธ์ทางเคมีของของดังกล่าว
− การผลิตไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ
ยกเว้น
− การผลิ ต เส้ น ใย ใยยาว และด้ า ยที่ เป็ น ของเที ย มและจากการสั ง เคราะห์ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 20300
− การตัด หั่น ซอยผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่ใช้แล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38300
20132 การผลิตยางสังเคราะห์ขั้นต้น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตยางสังเคราะห์
− การผลิตแฟกติซ
− การผลิตของผสมที่ได้จากยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ หรือยางไม้ในขั้นต้น (เช่น บาลาตา)

70/ Thermoplastic Elastomer (TPE) คือ วัสดุที่แปรรูปได้เหมือนพลาสติก
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หมู่ใหญ่ 202 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีที่นอกเหนือจากเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐานและเส้นใยประดิษฐ์
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยาปราบศัตรูพืช สีและน้าหมึก สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทาความสะอาด น้าหอมและเครื่อง
ประทินโฉม วัตถุระเบิดและผลิตภัณฑ์จาพวกดอกไม้เพลิง สิ่งปรุงแต่งทางเคมีสาหรับใช้ในการถ่ายรูป (รวมถึงฟิล์ม
และกระดาษไวแสง) เยลาติน สิ่งปรุงแต่งสาหรับใช้ในการวินิจฉัย เป็นต้น
2021 20210 การผลิตยาปราบศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ทางการเกษตร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตสารฆ่าแมลง สารฆ่าสัตว์แทะ สารกาจัดเชื้อรา สารฆ่าวัชพืช
− การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันการงอกของพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
− การผลิตสารทาลายเชื้อ (ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและทางด้านอื่นๆ)
− การผลิตเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การผลิตปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2012
− การผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38213
2022

การผลิตสี น้้ามันชักเงาและสารเคลือบที่คล้ายกัน หมึกพิมพ์ และน้้ามันทาไม้
20221 การผลิตสี น้้ามันชักเงาและสารเคลือบที่คล้ายกัน และน้้ามันทาไม้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตสีและน้ามันชักเงา เอนาเมล หรือแลกเกอร์
− การผลิตสารสีปรุงแต่งและสีย้อมปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทาให้ทึบแสง และสีปรุงแต่ง
− การผลิตเอนาเมล เกลซ เอนโกป และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน
− การผลิตน้ามันทาไม้
− การผลิตสารประกอบที่ใช้ยาแนว หรือสิ่งปรุงแต่งชนิดไม่ทนไฟที่ใช้อุดร่องหรือฉาบบนพื้นผิวที่
คล้ายกัน
− การผลิตตัวทาละลายและทินเนอร์ที่เป็นสารอินทรีย์ผสม
− การผลิตสารที่ใช้ลอกสีหรือลอกน้ามันชักเงา
ยกเว้น
− การผลิตสีย้อมและสีผง ในลักษณะขั้นมูลฐานหรือเข้มข้น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20112
20222 การผลิตหมึกพิมพ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตหมึกพิมพ์
ยกเว้น
− การผลิตหมึกสาหรับเขียนและวาดภาพ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20299

2023

การผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลิตภัณ ฑ์เคมีที่ใช้ในการท้าความสะอาดและขัดเงา น้้าหอมและ
เครื่องประทินโฉม
20231 การผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการท้าความสะอาดและขัดเงา ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การผลิตสารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว
− การผลิตสบู่ที่ใช้ในการซักล้างและทาความสะอาด (ยกเว้นทาความสะอาดร่างกาย)
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การผลิตกระดาษ แวดดิ้ง สักหลาด ฯลฯ ที่เคลือบหรือหุ้มด้วยสบู่หรือผงซักฟอก
− การผลิตกลีเซอรอลดิบ
− การผลิตสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว
• ผงทาความสะอาดที่มีลักษณะเป็นของแข็งหรือของเหลว และผงซักฟอก
• สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ล้างจาน
• น้ายาปรับผ้านุ่ม
− การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาความสะอาดและขัดมัน
• สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทาให้ห้องมีกลิ่นหอมหรือดับกลิ่นห้อง
• ไขเทียมและไขปรุงแต่ง
• ยาขัดเงาและครีมขัดเงาสาหรับใช้กับหนังฟอก
• ยาขัดเงาและครีมขัดเงาสาหรับใช้กับไม้
• ยาขัดเงาสาหรับใช้กับตัวถังรถ แก้ว และโลหะ
• เพสต์หรือผงที่ใช้ในการขัดถู รวมถึงกระดาษและแวดดิ้งที่เคลือบหรือหุ้มสิ่งเหล่านี้
ยกเว้น
− การแยกธาตุเคมีหรือสารประกอบที่นิยามไว้ในทางเคมี ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2011
− การผลิตกลีเซอรอลสังเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20115
−

20232 การผลิตน้้าหอม เครื่องส้าอาง และเครื่องประทินโฉม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตหัวน้าหอมและน้าหอม สิ่งปรุงแต่งสาหรับใช้เสริมความงามหรือแต่งหน้า
− การผลิตสิ่งปรุงแต่งสาหรับใช้ป้องกันแสงแดดและใช้ทาให้ผิวคล้า
− การผลิตสิ่งปรุงแต่งสาหรับใช้กับเล็บมือหรือเล็บเท้า
− การผลิตแชมพู แล็กเกอร์สาหรับใช้กับผม สิ่งปรุงแต่งสาหรับดัดหรือยืดผม
− การผลิตยาสีฟันและสิ่ง ปรุงแต่งส าหรับใช้เพื่ออนามัยช่องปากหรือฟัน รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสาหรับ
ยึดฟันปลอม
− การผลิตสิ่งปรุงแต่งสาหรับใช้ในการโกนหนวด รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสาหรับใช้ก่อนและหลังการโกน
หนวด ยาระงับกลิ่นตัวและเกลือหอม สิ่งที่ใช้กาจัดขน
− การผลิตสบู่ที่ใช้ในการทาความสะอาดร่างกาย
ยกเว้น
− การสกั ด และการกลั่ น น้ ามั น หอมระเหยธรรมชาติ (เอสเซนเชี ย ลออยล์ ) ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 20293
2029

การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
20291 การผลิตวัตถุระเบิด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผงเชื้อเพลิงจรวด
− การผลิตวัตถุระเบิดและผลิตภัณฑ์จาพวกดอกไม้เพลิง รวมถึงแก๊ปปลายกระสุนปืน แก๊ปหัวชนวน
ระเบิด พลุไฟสัญญาณ ฯลฯ
− การผลิตไม้ขีดไฟ
20292 การผลิตกาวและเยลาติน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเยลาตินและอนุพันธ์ของเยลาติน กาวและสารปรุงแต่งที่ใช้ยึดติด รวมถึงกาวและสาร
ยึดติดที่มียางเป็นหลัก
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การผลิตแป้งดัดแปร71/ (modified starch) รวมถึงกาวสตาร์ช72/
20293 การผลิตน้้ามันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล์) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผลิตภัณฑ์อะโรมาติกที่ได้จากการสกัดจากธรรมชาติ
− การผลิตเรซินอยด์
− การผลิตน้าที่มีกลิ่นหอมที่ได้จากการกลั่นในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยล์ด้วยไอน้า
− การผลิตน้ามันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล์)
− การผลิตของผสมของผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมสาหรับการผลิตเครื่องหอมหรืออาหาร
ยกเว้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์อะโรมาติกสังเคราะห์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20115
− การผลิตเครื่องหอมและเครื่องประทินโฉม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20232
−

20294 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการถ่ายรูป ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตแผ่น ฟิล์ม กระดาษถ่ายรูป และวัสดุอื่นๆ ที่ไวแสงสาหรับใช้ในการถ่ายรูป
− การผลิตสิ่งปรุงแต่งทางเคมีสาหรับใช้ในการถ่ายรูป
20299 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
• เพปโทน อนุพันธ์ของเพปโทน สารโปรตีนอื่นๆ และอนุพันธ์ของสารโปรตีนเหล่านั้น ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
• น้ามันและไขมันที่ได้จากการดัดแปลงทางเคมี
• วัสดุที่ใช้ในการแต่งสาเร็จสิ่งทอหรือหนังฟอก
• ผงหรือเพสต์ ที่ใช้ในการบัดกรี การเป่าแล่น หรือการเชื่อมโลหะ
• สารที่ใช้ในการขจัดคราบออกไซด์หรือสารอื่นๆ ออกจากโลหะ
• สารเติมแต่งที่ปรุงแต่งแล้วสาหรับใช้กับซีเมนต์
• ถ่ านกั ม มั น ต์ สารเติ ม แต่ งในน้ ามั น หล่ อลื่ น สารเร่ งที่ ใช้ ในการเตรี ย มยาง สารที่ เป็ น ตั ว เร่ ง
ปฏิกิริยา และผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
73/
• เกลืออุตสาหกรรม
• สารที่ใช้ป้องกันเครื่องยนต์กระตุก สารที่ใช้ป้องกันการเยือกแข็ง
• สารที่ใช้ในการวินิจฉัยหรือใช้ในการทดสอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการ
− การผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันพืชและน้ามันจากไขมันสัตว์ที่ใช้แล้ว
− การผลิตหมึกสาหรับเขียนและวาดภาพ
ยกเว้น
− การผลิตเกลือบริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10775
− การผลิตผลิตภัณฑ์ที่นิยามไว้ในทางเคมีในปริมาณมาก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2011
71/ แป้งดัดแปร (modified starch) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาแป้งสตาร์ช เช่น แป้งมันสาปะหลัง แป้งข้าวโพด แป้งมันฝรั่ง แป้งสาลี มาเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติทางเคมีและ/หรือทางกายภาพจากเดิมด้วยความร้อน เอนไซม์ หรือสารเคมีชนิดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

72/ กาวสตาร์ช เป็นกาวที่ได้จากการเติมกรดโซเดียมไฮโปรคลอไรด์เจือจาง ลงไปในน้าแป้งมัน (เช่น oxidized starch) อุตสาหกรรมที่มีการนากาวจาก

แป้งมันสาปะหลังไปใช้ในปัจจุบันนั้นมีมากมาย อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอเส้นด้าย อุตสาหกรรมกระดาษ หมึกพิมพ์ กระดาษขาว แสตมป์ ซองจดหมาย
อุตสาหกรรมหล่อโลหะ อุตสาหกรรมสี และอุตสาหกรรมไม้อัด (ที่มา: สมาคมแป้งมันสาปะหลัง)
73/ เกลืออุตสาหกรรม มีความบริสุทธิ์ 99.9% และมีความชื้นไม่เกิน 2.5% โดยน้าหนัก ซึ่งจะเก็บไว้ภายในโกดังเก็บเพื่อรอการขนส่ง นาไปเป็นวัตถุดิบ ใน
การผลิตโซดาไฟ, คลอรีน, อุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ
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−
−
−
−
−
−

การผลิตน้ากลั่นที่ใช้กับแบตเตอรี่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20113
การผลิตผลิตภัณฑ์อะโรมาติกสังเคราะห์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20115
การผลิตหมึกพิมพ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20222
การผลิตเครื่องหอมและเครื่องประทินโฉม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20232
การผลิตเกลือที่ใช้สาหรับประทินโฉม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม20232
การผลิตสารยึดติดที่มีแอสฟัลต์เป็นหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23999

หมู่ใหญ่ 203 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์
2030 20300 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเส้นใยสั้นสังเคราะห์และเส้นใยสั้นเทียม เช่น เส้นใยโพลีเอสเตอร์ เส้นใยอะคริลิกหรื อ
โมดาคริลิก เส้นใยไนล่อน เส้นใยเรยอน ฯลฯ ซึ่งไม่ได้ทาการสาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น
สาหรับการปั่นด้าย
− การผลิตกลุ่มใยยาวสังเคราะห์และกลุ่มใยยาวเทียม
− การผลิตด้ายใยยาวสังเคราะห์และด้ายใยยาวเทียม รวมถึงด้ายทนแรงดึงสูง
− การผลิตใยยาวเดี่ยวหรือแถบสังเคราะห์หรือเทียม
ยกเว้น
− การปั่นเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยเทียม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13113
− การผลิตด้ายของกลุ่มเส้นใยสั้นประดิษฐ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13113
หมวดย่อย 21 การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การผลิตเภสัชภัณฑ์ขั้นพื้นฐานและยารักษาโรค รวมถึงการผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้
รักษาโรคและผลิตภัณฑ์ที่ทาจากสมุนไพร
หมู่ใหญ่ 210 การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
2100

การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต สารเคมี ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ท างเภสั ช วิ ท ยาที่ ใช้ ในการผลิ ต ยารั ก ษาโรค เช่ น ยาปฏิ ชี ว นะ
วิตามินพื้นฐาน กรดซาลิซิลิกและกรดโอ-อะซีทิลซาลิซิลิก ฯลฯ
− การผลิตยารักษาหรือป้องกันโรค
• แอนติซีราและแฟรกชันอื่นๆ ของเลือด
• วัคซีน
74/
• ยารักษาหรือป้องกันโรคชนิดต่างๆ รวมถึงสิ่งปรุงแต่งเพื่อการรักษาแบบโฮมีโอพาธิค
− การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารเคมี
− การสกัดสารจากเลือด (processing of blood)
− การผลิตน้าตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี

74/ การรักษาแบบโฮมีโอพาธิค (homeopathic) เป็นระบบการแพทย์ที่ใช้วิธีการรักษาด้วยการแสร้งทาเหมือนรักษา ด้วยวิธีการให้ยาหรือสิ่งที่ทาให้เกิด

การเจ็บป่วยนั้นมาใช้ในการรักษา โดยนาสารเหล่านั้นมาเจือจางให้อ่อนที่สุด
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การสกัดสารจากต่อมต่างๆ ของร่างกาย (processing of gland) และการผลิตสารสกัดจากต่อม
ดังกล่าว
− การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้คุมกาเนิดสาหรับใช้ภายนอกและยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนรวม
− การผลิตสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการวินิจฉัยทางการแพทย์ รวมถึงชุดทดสอบการตั้งครรภ์
− การผลิตสารที่ใช้ในการวินิจฉัยกัมมันตภาพรังสีในสิ่งมีชีวิต
− การผลิตผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
− การผลิตสาลีที่มียารักษา ผ้ากอซ ผ้าพันแผล ของที่ใช้แต่งแผล เป็นต้น
ยกเว้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 21002
− การผลิตซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32502
− การผลิตวัสดุที่ใช้อุดฟันและซีเมนต์ที่ใช้ในทางทันตกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32502
− การขายส่งสินค้าเภสัชกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46441
− การขายปลี ก สิ น ค้ า เภสั ช กรรมและเวชภั ณ ฑ์ ใ นร้ า นเฉพาะอย่ าง ได้ จั ด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
47721
− การบรรจุหีบห่อเภสัชกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 82920
21002 การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพืชและสัตว์ (การขัด การคัดคุณภาพ การบด) เพื่อใช้ในทางเภสัช กรรม
เช่น ยาสมุนไพร ยาที่ทาจากอวัยวะสัตว์
− การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืช ผักและผลไม้ เช่น เห็ดหลินจืออัดเม็ด ใบแป๊ะก๊วยอัดเม็ด
ขมิ้นชันอัดเม็ด
− การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสาหร่าย เช่น สาหร่ายเกลียวทองชนิดแคปซูล
− การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสัตว์และผลพลอยได้ที่ได้จากสัตว์ เช่น นมผึ้งอัดเม็ด
ยกเว้น
− การผลิตน้าผึ้งแท้ที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01493
− การผลิตน้าผึ้งแท้ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10779
− การผลิตสมุนไพรผงสาหรับชงเป็นเครื่องดื่ม (สะระแหน่ เวอเวน คาโมมายล์ ฯลฯ) ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 10769
− การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับเภสัชศาสตร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 72101
−

หมวดย่อย 22 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ซึ่งกิจกรรมที่ถูกจัดประเภทไว้ในหมวดย่อย
นี้จะพิจารณาจากวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต แต่ไม่ได้หมายความว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ทาโดยวัตถุดิบ
ดังกล่าวจะต้องจัดประเภทไว้ในหมวดย่อยนี้
หมู่ใหญ่ 221 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
2211

การผลิตยางนอกและยางใน การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง
22111 การผลิตยางนอกและยางใน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตยางนอกของยานยนต์ อุป กรณ์ เครื่องยนต์ ขับเคลื่ อน เครื่องบิ น ของเล่ น เฟอร์นิเจอร์
และของที่ใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆ
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ยางนอกชนิดอัดลม
• ยางตันหรือยางกันกระแทก (ยางคูชัน)
− การผลิตยางในเพื่อใช้กับยางนอกตามที่กล่าวข้างต้น
22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตดอกยางชนิดสั บเปลี่ ยนได้ ยางรองยางใน แถบ “คาเมลแบล็ ค ” เพื่ อใช้ในการหล่ อ
ดอกยาง เป็นต้น
− การหล่อดอกยางใหม่ของยางนอก
− การซ่อมสร้างยาง
ยกเว้น
− การผลิตวัสดุที่ใช้ในการซ่อมยางใน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22199
− การซ่อมยางนอกและยางใน การติดตั้งหรือการเปลี่ยนยาง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 45201
•

2219

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
22191 การผลิตยางแผ่น แท่ง ก้อน และรูปทรงต่างๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตยางในลักษณะขั้นต้นหรือขั้นปฐม เช่น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางก้อน ยางเครป ยางรูปทรง
โพรไฟล์ ฯลฯ
75/ หรือยางปรับสภาพในลักษณะขั้นต้น (แผ่น แผ่นบาง แถบ)
− การผลิตยางรีเคลม
22192 การผลิตน้้ายางข้น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิต น้ ายางข้น จากน้ายางธรรมชาติ โดยวิธ ีก ารปั่น ด้ว ยเครื่อ ง Centrifuge หรือ ใช้ว ิธ ีก าร
แยกชั้น โดยใช้สารจับตัวยาง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง
22193 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ท้าจากยาง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− สิ่งของเครื่องใช้ด้านอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทาจากยาง เช่น ถุงยางอนามัย ถุงน้าร้อน ถุงมือ
แพทย์ (ยาง) จุกนม ฯลฯ
22199 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต ผลิ ตภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ที่ท าจากยางธรรมชาติห รือ ยางสั งเคราะห์ ยางชนิด อั นวัล แคไนซ์ ยาง
ชนิดวัลแคไนซ์ หรือผลิตภัณฑ์ยางแข็ง
• หลอด ท่อ และท่ออ่อน
• สายพานลาเลียง สายพานส่งกาลัง หรือของใช้ที่เป็นสายพาน ที่ทาจากยาง
• ฉนวนยางกันความร้อน
• เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ป ระกอบของเครื่องแต่งกายที่ทาจากยาง (ที่ ผนึกต่อเข้าด้วยกัน
เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการเย็บ)
• ด้ายและเชือกที่ทาจากยาง
• เส้นใยและสิ่งทอที่เคลือบด้วยยาง
• วงแหวน ปะเก็นกันรั่ว อุปกรณ์ติดตั้ง และซีลที่ทาจากยาง

75/ ยางรีเครม (reclaimed rubber) คือ ยางที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งกระบวนการผลิตยางรีเครมนั้นเป็นการนาของเสียจากผลิตภัณฑ์ยางไปผ่าน

กระบวนการ “ดีวัลคาไนซ์ (devulcazation)” เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างภายในโมเลกุลจากร่างแหเชื่อมโยงมาเป็นเส้นตรง เพื่อให้ได้ยางรีเครมที่สามารถ
นากลับไปสู่กระบวนการวัลคาไนซ์ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางอีกครั้งหนึ่ง
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ลูกกลิ้งและที่คลุมลูกกลิ้งที่ทาจากยาง
• ที่นอนชนิดอัดลมที่ทาจากยาง
• บอลลูนชนิดอัดลม
− การผลิตสิ่งปูพื้นและเสื่อที่ทาจากยางชนิดวัลแคไนซ์
− การผลิตแปรงที่ทาจากยาง
− การผลิตก้านท่อที่ทาจากยางแข็ง
− การผลิตหวี ปิ่นปักผม ที่ม้วนผม และของที่คล้ายกันที่ทาจากยางแข็ง
− การผลิตวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมที่ทาจากยาง
− การผลิ ต สิ่ ง ทอที่ ท าจากผ้ า ที่ อ าบซึ ม เคลื อ บ หุ้ ม หรื อ อั ด เป็ น ชั้ น ด้ ว ยยาง โดยมี ย างเป็ น
ส่วนประกอบหลัก
− การผลิตที่นอนน้าที่ทาจากยาง
− การผลิตหมวกอาบน้าและผ้ากันเปื้อนที่ทาจากยาง
− การผลิตชุดดาน้า
− การผลิ ต ส่ ว นประกอบของรองเท้ า ที่ ท าจากยาง เช่น พื้ น รองเท้ ายาง แผ่ น ใยสั งเคราะห์ /ซั บ ใน
รองเท้า ฯลฯ
− การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกิจกรรมทางเพศที่ทาจากยาง
ยกเว้น
− การผลิตผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13992
− การผลิตเครื่องแต่งกายที่ทาจากผ้ายืด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 141
− การผลิตรองเท้าแตะฟองน้าและรองเท้ายาง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15202
− การผลิตกาวและสารยึดติดที่มียางเป็นหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20292
− การผลิตแถบ “คาเมลแบล็ค” ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22112
− การผลิตแพชนิดพองลมที่ไม่ได้ใช้เพื่อการนันทนาการ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30110
− การผลิตแพชนิดพองลมที่ใช้เพื่อความสาราญ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30120
− การผลิตที่นอนที่ทาจากยางเซลลูล่าร์ที่ไม่หุ้ม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 31003
− การผลิตอุปกรณ์กีฬาที่ทาจากยาง เช่น ถุงมือกอล์ฟ (ยกเว้นเครื่องแต่งกาย) ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ย่อย 3230
− การผลิ ต เกมและของเล่ น ที่ ท าจากยาง (รวมถึ ง สระน้ าขนาดเล็ ก ส าหรั บ เด็ ก เรื อ ชนิ ด พองลม
สาหรับ เด็กที่ทาจากยาง ตุ๊ก ตาสัต ว์ช นิด พองลมที่ทาจากยาง และของที่คล้ายกัน ) ได้จัด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3240
− การนายางที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38300
•

หมู่ใหญ่ 222 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การแปรรูปเม็ดพลาสติกใหม่หรือที่ใช้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลางหรือขั้นสุดท้าย
โดยใช้กรรมวิธีการอัดขึ้นรูป การฉีดขึ้นรูป การอัดรีดขึ้นรูป การเป่าขึ้นรูป และการหล่อ
2221 22210 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ท้าจากพลาสติก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องประกอบอาคารที่ทาจากพลาสติก
• ประตู หน้ าต่ าง กรอบประตู /หน้ า ต่ าง ธรณี ป ระตู บานเลื่ อน ฉากบั งตา/มู่ ลี่ บั ว ที่ ท าจาก
พลาสติก
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แท้งค์/ที่เก็บกักน้า ภาชนะบรรจุน้าขนาดใหญ่ที่ทาจากพลาสติก
• พลาสติกปูพื้น ปิดผนัง หรือปิดเพดาน ที่เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น รวมถึงกระเบื้องยางปูพื้น
• เครื่องสุขภัณฑ์ที่ทาจากพลาสติก เช่น อ่างอาบน้า อ่างล้างมือ โถส้วม ถังน้าสาหรับชักโครก
• ฯลฯ
− การผลิตสิ่งปูพื้นที่มีความยืดหยุ่น เช่น ไวนิล เสื่อน้ามัน ฯลฯ
− การผลิตหินเทียม (เช่น หินอ่อนเทียม)
ยกเว้น
− การผลิตถังน้าไฟเบอร์กลาส ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22292
•

2222 22220 การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องใช้พลาสติกที่ใช้ในการบรรจุของ
• ถุง กระสอบ กล่อง หีบ ขวด และภาชนะที่คล้ายกันที่ทาจากพลาสติก
ยกเว้น
− การผลิตกระเป๋าเดินทางที่ทาจากพลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15121
2223 22230 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งส้าเร็จรูปและส้าเร็จรูป ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งสาเร็จรูป
• พลาสติกชนิดแผ่นหนา แผ่นบาง ก้อน ฟิล์ม ฟอยล์ แถบ เป็นต้น (ไม่ว่าจะเป็นชนิดยึดติดได้
ในตัวหรือไม่ก็ตาม)
− การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสาเร็จรูป
• หลอด ท่อ และท่ออ่อนที่ทาจากพลาสติก รวมถึงอุปกรณ์ติดตั้งท่อและท่ออ่อน
• ไส้เทียมทาด้วยโปรตีนแข็งหรือวัตถุจาพวกเซลลูโลส
− การผลิตฟิล์มหรือแผ่นเซลโลเฟน
ยกเว้น
− การผลิตพลาสติกในขั้นต้น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20131
− การผลิตของที่ทาจากยางสังเคราะห์หรือยางธรรมชาติ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 221
2229

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
22291 การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว และในห้องน้้า ที่ท้าจากพลาสติก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต เครื่ อ งใช้ บ นโต๊ ะ อาหาร เครื่ อ งใช้ ในครั ว และเครื่ อ งใช้ ใ นห้ อ งน้ า ที่ ท าจากพลาสติ ก
รวมถึงเมลามีน เช่น ช้อน ส้อม ตะเกียบ มีด จาน ชาม ถาด แก้วน้า ที่ใส่ช้อนส้อม ที่ใส่แปรงสีฟั น
ที่วางสบู่ ตะกร้า ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทาจากพลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22210
− การผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 31009
22292 การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส เช่น ท่อ ถังสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมเคมี ถังหมักอาหารสาหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ถังบาบัดน้าเสีย ถังน้าสุขภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ ท่อส่งแก๊ส ชิ้นส่วน
รถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ฯลฯ
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22299 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องสวมศีรษะที่ทาจากพลาสติก
− การผลิ ต เครื่ อ งแต่ ง กายและเครื่ อ งประกอบเครื่ อ งแต่ งกาย รวมถึ ง ถุ ง มื อ พลาสติ ก (ที่ ผ นึ ก เข้ า
ด้วยกันโดยไม่ได้เย็บ)
− การผลิตของใช้ในสานักงานหรือของใช้ในโรงเรียนที่ทาจากพลาสติก
− การผลิตอุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวน ส่ว นประกอบของอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องให้แสงสว่าง ที่ทาจาก
พลาสติก
− การผลิตป้ายเครื่องหมายชนิดไม่ใช้ไฟฟ้าที่ทาจากพลาสติก
− การผลิตอุปกรณ์ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากพลาสติก
− การผลิตรูปปั้นขนาดเล็กที่ทาจากพลาสติก
− การผลิตสายพานส่งกาลังและสายพานลาเลียง
− การผลิตเทปชนิดยึดติดได้ในตัวที่ทาจากพลาสติก
− การผลิตกระดาษปิดผนังที่ทาจากพลาสติก
− การผลิตกระดาษเคลือบพลาสติก
− การผลิตหุ่นทารองเท้าที่ทาจากพลาสติก
− การผลิตส่วนประกอบของรองเท้าที่ทาจากพลาสติก
− การผลิตกล้องซิการ์หรือกล้องบุหรี่ที่ทาจากพลาสติก
− การผลิตหวี ที่ม้วนผมที่ทาจากพลาสติก
− การผลิตของที่ใช้ในการแสดงที่ทาจากพลาสติก
ยกเว้น
− การผลิตกระเป๋าเดินทางที่ทาจากพลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15121
− การผลิตรองเท้าพลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15209
− การผลิตสิ่งปูพื้นที่มีความยืดหยุ่น เช่น ไวนิล เสื่อน้ามัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22210
− การผลิ ต อุป กรณ์ ก ารเดิ น สายไฟฟ้ า ที่ ไม่ น ากระแสไฟฟ้ า ที่ ท าจากพลาสติ ก (เช่ น กล่ อ งต่ อ
แยกสายไฟ/วงจรไฟฟ้า หน้ากาก ฯลฯ) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27330
− การผลิตที่นอนที่ทาจากพลาสติกเซลลูลาร์ที่ไม่หุ้ม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 31003
− การผลิตเฟอร์นิเจอร์พลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 31009
− การผลิตอุปกรณ์กีฬาที่ทาจากพลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3230
− การผลิตเกมและของเล่นที่ทาจากพลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3240
− การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และทันตกรรมที่ทาจากพลาสติก ได้จัดประเภทไว้
ในหมู่ย่อย 3250
− การผลิตสินค้าเกี่ยวกับนัยน์ตาที่ทาจากพลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32501
− การผลิ ต หมวกและอุ ป กรณ์ เพื่ อ ความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คลอื่ น ๆ ที่ ท าจากพลาสติ ก แข็ ง ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 32903
หมวดย่อย 23 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากแร่อโลหะ
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว (เช่น แก้ว/กระจกแผ่นเรียบ แก้วกลวง ใยแก้ว
เครื่องแก้วที่ใช้ในทางเทคนิค ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์เซรามิก กระเบื้องและผลิตภัณฑ์ดินเผา และซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์
ซึ่งได้จากการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป รวมถึงการผลิตหินขึ้นรูปและหินแต่งสาเร็จและผลิตภัณฑ์แร่
อื่นๆ
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หมู่ใหญ่ 231 การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตแก้ วในทุกรูปแบบที่ทาจากกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ทาจากแก้ว
2310

การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว
23101 การผลิตแก้ว/กระจกแผ่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตแก้ว/กระจกแผ่น รวมถึงกระจกแผ่นที่เสริมด้วยลวด กระจกแต่งสี หรือกระจกสีตัดแสง
− การผลิตโฟลตกลาสและแก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน เป็นแผ่น ที่ไม่ได้ตกแต่ง
− การขึ้นรูปและแปรรูปแก้ว/กระจกแผ่น
• การผลิตกระจกแผ่นชนิดแตกแล้วไม่มีคม (เทมเพอร์) หรือแตกแล้วไม่กระจาย (ลามิเนต)
• การผลิตกระจกนิรภัย
• การผลิตกระจกเงา
• การผลิตฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ทาจากแก้ว
23102 การผลิตภาชนะบรรจุและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ท้าจากแก้ว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต ขวด กระปุ ก หรื อ ภาชนะบรรจุ อื่ น ๆ รวมถึ งจุ ก ฝา และที่ ปิ ด อื่ น ๆ ที่ ท าจากแก้ ว หรื อ
คริสตัล
− การผลิตแก้วเครื่องดื่มและของอื่นๆ สาหรับใช้ในครัวเรือนที่ทาจากแก้วหรือคริสตัล
− การผลิตเครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว ในห้องน้า ในสานักงาน และใช้ตกแต่งภายใน
− การผลิตแก้วไส้ในสาหรับกระติกสุญญากาศหรือสาหรับภาชนะสุญญากาศอื่นๆ
ยกเว้น
− การผลิตของเล่นที่ทาจากแก้ว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3240
23103 การผลิตไฟเบอร์กลาส ในกิจกรรมนี้ได้แก่
76/ รวมถึ งปุ ย แก้ ว และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด ไม่ ท อที่ ท าจากของ
− การผลิ ต ไฟเบอร์ ก ลาสหรื อ สแตรนด์
ดังกล่าว
ยกเว้น
− การผลิตผ้าทอที่ทาจากใยแก้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13129
− การผลิ ตเคเบิลใยแก้วนาแสงส าหรับส่งสัญญาณข้อมูลหรือการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพ ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 27310
23109 การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ในทางอนามัย หรือในทางเภสัชกรรม (หลอดฉีดยา)
− การผลิตกระจกนาฬิกาชนิดวอตช์ห รือชนิดคล็อก แก้วเชิงทัศนศาสตร์และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์ที่
ทาจากแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้ในทางทัศนศาสตร์
− การผลิตเครื่องแก้วซึ่งใช้ทาเครื่องประดับเพชรพลอยเทียม
− การผลิตฉนวนและอุปกรณ์ติดตั้งฉนวนที่ทาจากแก้ว
− การผลิ ต กระเปาะแก้ ว /หลอดแก้ว ส าหรับ ใช้ ท าหลอดไฟหรือ โคมไฟ รวมถึ งส่ ว นประกอบอื่ น ๆ
ของเครื่องประทีปโคมไฟ ป้ายเครื่องหมาย ป้ายชื่อ และของที่คล้ายกันที่มีแสงสว่าง ที่ทาจากแก้ว

76/ สแตรนด์ (Strand) หมายถึง กลุ่มของเส้นใย (Bundle of Filament) ซึ่งยึดเหนี่ยวกันด้วยวิธีการปรับปรุงผิว (Sizing)
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การผลิตรูปปั้นหรือรูปแกะสลักขนาดเล็กที่ทาจากแก้ว
− การผลิตบล็อกปูพื้นที่ทาจากแก้ว
− การผลิตฉนวนไฟฟ้าที่ทาจากแก้ว
− การผลิตแก้วที่เป็นเส้นหรือหลอดหรือท่อ
ยกเว้น
− การผลิตฉนวนไฟฟ้าที่ทาจากเซรามิก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23933
− การผลิตวัสดุเชิงทัศนศาสตร์ที่ตกแต่งเพื่อใช้ในทางทัศนศาสตร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2670
− การผลิตหลอดฉีดยาและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 32501
−

หมู่ใหญ่ 239 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากแร่อโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและขั้นสุดท้ายจากแร่อโลหะที่ได้จากการทาเหมืองแร่
หรือเหมืองหิน ได้แก่ ทราย กรวด หิน หรือดินเหนียว
2391 23910 การผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตมอร์ทาร์และคอนกรีตชนิดทนไฟ
− การผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดทนไฟที่ประกอบด้วยแมกนีไซด์ โดโลไมต์ หรือโครไมต์
− การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดทนไฟ
• ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เป็นฉนวนกันความร้อนที่ทาจากดินซากหอย
• อิฐ บล็อก และกระเบื้องชนิดทนไฟ และผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดทนไฟที่คล้ายกัน
• รีทอร์ตที่ใช้ในการหลอมโลหะ เบ้าหลอมโลหะ เบ้าปิด หัวฉีด หลอด ท่อ ฯลฯ
2392

การผลิตวัสดุก่อสร้างที่ท้าจากดินเหนียว
23921 การผลิตอิฐ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตอิฐชนิดไม่ทนไฟแบบต่างๆ เช่น อิฐมอญ อิฐก่อสร้าง เป็นต้น
ยกเว้น
− การผลิตอิฐชนิดทนไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23910
23922 การผลิตกระเบื้องปูพื้นและแผ่นเซรามิก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตกระเบื้องปูพื้นเตาหรือผนัง กระเบื้องโมเสกและหินโมเสก ฯลฯ ที่ทาจากเซรามิกชนิด
ไม่ทนไฟ
− การผลิตกระเบื้องปูพื้นและทางเดิน ฯลฯ ที่ทาจากเซรามิกชนิดไม่ทนไฟ
ยกเว้น
− การผลิตหินเทียม (เช่น หินอ่อนเทียม) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22210
− การผลิตอิฐ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23921
− การผลิตกระเบื้องมุงหลังคาที่ทาจากดินเหนียว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23929
23923 การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต เครื่ องสุ ข ภั ณ ฑ์ เซรามิ ก เช่น อ่ างน้ า อ่ างอาบน้ า อ่ างล้ างมื อ โถส้ ว ม โถปั ส สาวะ และ
เครื่องสุขภัณฑ์ติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน
ยกเว้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดทนไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23910
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23929 การผลิตวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่ท้าจากดินเหนียว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่ทาจากดินชนิดไม่ทนไฟ
• กระเบื้องมุงหลังคา
• ท่อยอดปล่องไฟ
• ท่อ ราง และอุปกรณ์ติดตั้งสาหรับหลอดหรือท่อที่ทาจากดินชนิดไม่ทนไฟ ฯลฯ
− การผลิตบล็อกปูพื้นที่ทาจากดินเหนียว
ยกเว้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดทนไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23910
− การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดไม่ทนไฟ ที่ไม่ได้ใช้ในการก่อสร้าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2393
2393

การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดพอร์ชเลนและผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ
23931 การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ท้าจากเซรามิก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตเครื่อ งใช้บ นโต๊ะ อาหารที่ท าจากเซรามิ กชนิ ดพอร์ช เลน หรือ ชนิ ด เนื้ อละเอีย ด (ไชน่า )
สโตนแวร์ เอิธเธนแวร์ พอร์ชเลนที่เป็นของเทียม หรือเครื่องปั้นดินเผาทั่วไป เช่น ถ้วย จาน ชาม
ชุดชา กาแฟ และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารชนิดอื่นๆ
− การผลิตสิ่งของที่ใช้ในห้องน้าที่ทาจากเซรามิก
− การผลิตถ้วยชามสังคโลก
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32120
− การผลิตของเล่นที่ทาจากเซรามิก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3240
23932 การผลิตผลิตภัณฑ์ประติมากรรมและของประดับตกแต่งที่ท้าจากเซรามิก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกและเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง ทั้งชนิดเคลื อบและ
ไม่เคลือบ เช่น แจกัน เครื่องลายคราม เครื่องสังคโลก และผลิตภัณฑ์ประเภทด่านเกวียน รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ประติมากรรมขนาดเล็ก พระพุทธรูป เป็นต้น
− การผลิตรูปปั้นเซรามิกขนาดเล็กที่ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง
− การผลิตกระถาง โอ่ง และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สาหรับลาเลียงหรือบรรจุของที่ทาจากเซรามิก
− การผลิตผลิตภัณฑ์ของชาร่วยและของที่ระลึกที่ทาจากเซรามิก
23933 การผลิตฉนวนไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้ง ซึ่งใช้เป็นฉนวนที่ท้าจากเซรามิก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตฉนวนไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้งซึ่งใช้เป็นฉนวนที่ทาจากเซรามิก สาหรับเครื่องจั กรไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ลูกถ้วยไฟฟ้า ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดทนไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23910
23939 การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดพอร์ชเลนและผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตวัสดุแม่เหล็กเซรามิกและแม่เหล็กเฟอร์ไรท์
− การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดใช้ในห้องทดลอง ในทางเคมี และในทางอุตสาหกรรม
− การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดใช้ในทางเกษตรกรรม
− การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากเซรามิก
− การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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การผลิตกระดาษ โอ่ง และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สาหรับลาเลียงหรือบรรจุที่ทาจากเซรามิก
ยกเว้น
− การผลิตหินเทียม (เช่น หินอ่อนเทียม) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22210
− การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดทนไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23910
− การผลิตวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่ทาจากเซรามิก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2392
− การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทาจากเซรามิก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23923
− การผลิตแม่เหล็กถาวร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25999
− การผลิตฟันปลอม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32502
−

2394

การผลิตปูนซีเมนต์ ปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์
23941 การผลิตปูนซีเมนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตปู น ซีเมนต์ /ปู น เม็ ด และไฮดรอลิ กซี เมนต์ รวมถึ งซี เมนต์ ป อร์ต แลนด์ อะลู มิ นั ส ซี เมนต์
สเลกซีเมนต์ และซูเปอร์ฟอสเฟตซีเมนต์
ยกเว้น
− การผลิตมอร์ทาร์และคอนกรีตชนิดทนไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23910
− การผลิตผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2395
− การผลิตคอนกรีตและมอร์ทาร์ผสมเสร็จหรือผสมแห้ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23953
− การผลิตซีเมนต์ที่ใช้ในทางทันตกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32502
23942 การผลิตปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตควิกไลม์ สเลกไลม์ และไฮดรอลิกไลม์
− การผลิตปูนปลาสเตอร์ซึ่งประกอบด้วยยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชั่นหรือแคลเซียมซัลเฟต
− การผลิตโดโลไมต์ที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชั่น
ยกเว้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทาจากปูนปลาสเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23952 และ 23959

2395

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์
23951 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตเสริมเหล็ก ซีเมนต์ หรือหินเทียมที่ใช้ในการก่อสร้าง
• กระเบื้อง หินปูพื้น บล็อกประสานปูพื้น บล็อกก่อผนัง บล็อกหญ้า
• แผ่น แผ่นทางเท้า
• บ่อพัก ท่อ ท่อดันลอด ท่อ/รางระบายน้า
• เสา ขอบคันหิน
• ฯลฯ
− การผลิตส่วนประกอบโครงสร้างอาคารสาเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้างหรืองานวิศวกรรมโยธา ที่ทา
จากซีเมนต์ คอนกรีต หรือหินเทียม เช่น แผ่นพื้นคอนกรี ตอัดแรงท้องเรียบกระดาน ตัวกั้นถนน
ฯลฯ
23952 การผลิตผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ป ูน ปลาสเตอร์ที ่ใ ช้ใ นการก่อ สร้า ง เช่น กระดาน กระเบื ้อ ง แผ่น /แผง
(ฝ้าเพดาน) ฯลฯ
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23953 การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผสมชนิดแห้ง
− การผลิตมอร์ทาร์และมอร์ทาร์ผง
ยกเว้น
− การผลิตซีเมนต์ชนิดทนไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23910
23954 การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตวัสดุก่อสร้างที่ซีเมนต์เสริมใยชนิดต่างๆ ทาจากพืช (ฝอยไม้ ฟาง หญ้า กก) ซึ่ง เกาะหรือ
ติดรวมกันด้วยซีเมนต์ ปลาสเตอร์ หรือสารยึดจาพวกแร่อื่นๆ
• ไม้ฝาเฌอร่า กระเบื้องหลังคา กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องบานเกล็ด กระเบื้องครอบชนิด
ต่างๆ
− การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท าจากแอสเบสทอสซี เ มนต์ หรื อ เซลลู โ ลสไฟเบอร์ ซี เ มนต์ หรื อ ของที่
คล้ายกัน
• แผ่นลูกฟูก แผ่น/แผง กระเบื้อง หลอด ท่อ ที่เก็บน้า อ่างน้า อ่างล้างหน้า อ่างล้างชาม โอ่ง
เฟอร์นิเจอร์ กรอบหน้าต่าง ฯลฯ
23959 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากคอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ที่ ท าจากปู น ปลาสเตอร์ ห รื อ ที่ มี ปู น ปลาสเตอร์ เป็ น หลั ก ซึ่ ง มิ ไ ด้ จั ด
ประเภทไว้ในที่อื่น
• แบบหล่อ/แบบพิมพ์ ตุ๊กตาปูน ฯลฯ
− การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจากคอนกรีต ซีเมนต์ หรือหินเทียม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
• รูปปั้น/รูปหล่อ เฟอร์นิเจอร์ ประติมากรรมแบบนูนต่าและแบบนูนสูง แจกัน กระถางต้นไม้
ฯลฯ
2396

การตัด การขึ้นรูป และการแต่งส้าเร็จหิน
23961 การผลิตผลิตภัณฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตหิ นโดยการเลื่ อยหรือตัด เช่น แผ่ นหิ นอ่อน แผ่ น หิ นแกรนิต รวมถึงหิ นชนิดบด ซึ่งมิได้
ดาเนินการต่อเนื่องกับการทาเหมืองหิน
− การตัด ขึ้นรูป และแต่งสาเร็จหิน เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ทาสุสาน ทาถนน ทาเครื่องมุงหลังคา ฯลฯ
ยกเว้น
− การย่อย ตัด เลื่ อย และขัดหิ น ที่ดาเนินการต่อเนื่องกับการทาเหมืองหิ น เช่น การผลิตหิ นที่ตัด
อย่างหยาบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 08101
− การผลิตหินโม่ หินสาหรับขัดถู และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23991
23969 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากหิน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากหิน
− การผลิตหินแกะสลัก ของที่ระลึกที่ทาจากหิน และผลิตภัณฑ์หินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การผลิตหินและผลิตภัณฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23961
− การผลิตหินโม่ หินสาหรับขัดถู และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23991
− กิจกรรมช่างแกะสลัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 90001

169
2399

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากแร่อโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
23991 การผลิตผลิตภัณฑ์ขัดถู ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตหินโม่ หินบด หินลับหรือหินขัด และผลิตภัณฑ์ขัดถูธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ขัดถูเทียม
− การผลิตผลิตภัณฑ์ขัดถูที่ติดบนแผ่นรองรับ เช่น กระดาษทราย เป็นต้น
ยกเว้น
− กิจกรรมโรงโม่หิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0810
23992 การผลิตวัสดุที่เป็นฉนวนจากแร่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตใยขี้แร่ ใยหิน และใยแร่ที่คล้ายกัน
− การผลิตเอกซ์โ ฟลีเอตเต็ดเวอร์มิคิว ไลต์ เอกซ์แปนเด็ดเคลย์ และวัส ดุที่ค ล้ายกัน ที่มีคุณ สมบัติ
เป็นฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง หรือเป็นตัวดูดกลืนเสียง
23999 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากแร่อโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตวัตถุเสียดทานและของที่ทาจากวัตถุดังกล่ าวที่ยังไม่ได้ประกอบหรือติดตั้ง สาหรับใช้กับ
เบรก คลัชต์ หรือของที่คล้ายกันที่มีแอสเบสทอส สารจาพวกแร่ หรือเซลลูโลสเป็นหลัก
− การผลิตของที่ทาจากสารจาพวกแร่ต่างๆ
• ไมก้าที่จัดทาแล้ว และของที่ทาจากไมก้า พีต กราไฟท์ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า) ฯลฯ
− การผลิ ตผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ท าจากแอสฟั ล ต์ห รือ วัส ดุที่ คล้ ายกัน เช่น สารยึดติด ที่มีแอสฟัล ต์เป็น หลั ก
ทาร์พิตซ์ที่ได้จากถ่านหิน ฯลฯ
− การผลิ ต เส้ น ใยและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท าจากคาร์ บ อนและกราไฟต์ (ยกเว้ น อิ เล็ ก โทรดและอุ ป กรณ์
ไฟฟ้า)
− การผลิตคอรันดัมประดิษฐ์
ยกเว้น
− การผลิตปุยแก้วและผลิตภัณฑ์ชนิดไม่ทอที่ทาจากปุยแก้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23103
− การผลิตปะเก็นที่ทาจากคาร์บอนหรือกราไฟต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28199

หมวดย่อย 24 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการถลุงและ/หรือการสกัดเหล็กและโลหะที่มิใช่เหล็กจากแร่ แท่งเหล็ก
ถลุง หรือเศษ/ของที่ใช้ไม่ได้ โดยใช้เทคนิคอิเล็กโทรเมทัลเลอจิก 77/ และกระบวนการทางโลหะวิทยาอื่นๆ รวมถึง
การผลิตโลหะผสมและโลหะผสมชนิดพิเศษ โดยการนาธาตุเคมีอื่นเจือในโลหะบริสุทธิ์ ผลผลิตที่ได้จากการถลุงและ
การสกัด โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในลักษณะที่เป็นอินกอต 78/ ซึ่งถูกนาไปใช้ในกระบวนการรีด ดึง และอัดรีดโลหะ
เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นแผ่น แผ่นบาง แถบ ท่อน เส้น ลวด หลอด ท่อ และโพรไฟล์กลวง และถูกนาไปใช้
ในกระบวนการหลอมละลาย เพื่อนาไปผลิตโลหะหล่อและผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐานอื่นๆ

77/ อิเล็กโทรเมทัลเลอจิก (electrometallurgic) เป็นเทคนิคการทาโลหะให้บริสุทธิ์โดยใช้หลักการแยกหรือสกัดสารเคมีด้วยไฟฟ้า (electrolysis) โดยใช้

โลหะที่บริสุทธิ์เป็นแคโทด โลหะที่ไม่บริสุทธิ์เป็นแอโนด จุ่มในสารละลายอิเล็กโทรไลต์และใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไป ทาให้สารประกอบที่อยู่ ในโลหะที่ไม่
บริสุท ธิ์ แ ตกตั ว และมีไอออนของโลหะเคลื่ อ นที่ ในสารละลายนั้ น โดยเคลื่ อ นที่ จ ากแอโนดไปยังแคโทด ซึ่งเกิ ด การรวมตัว ของโลหะที่ บ ริสุท ธิ์
กระบวนการเช่นนี้เกิดขึ้นในธรรมชาติหลายอย่าง เช่น การเกิดสนิม และใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมการทาโลหะให้บริสุทธิ์
78/ อินกอต (ingot) คือ แท่งโลหะหล่อซึ่งมีรูปร่างเหมาะสมสาหรับการแปรรูปร้อน
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หมู่ใหญ่ 241 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ กระบวนการแปรรูปโดยการรีดักชันแร่เหล็กในเตาถลุงแบบพ่นลม 79/ และเตาแปร
สภาพออกซิเจน80/ หรือการนาเศษและของที่ไม่ได้ใช้จาพวกเหล็กมาหลอมในเตาอาร์คไฟฟ้า หรือการไดเร็กรีดักชัน81/
แร่เหล็กที่ไม่ได้หลอมเพื่อให้ได้เหล็กดิบซึ่งผ่านการถลุงและการทาให้บริสุทธิ์ในเตาปรุงน้าเหล็ก และทาให้บริสุทธิ์
และอยู่ในรูปของแข็งในการหล่อแบบต่อเนื่ องเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กรูปทรงแบนหรือเหล็กรูปทรงยาว โดยการรีด
ดึง และอัดรีดหลังการเผาเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป เช่น แผ่น แผ่นบาง แถบ ท่อน เส้น ลวด หลอด ท่อ หรือ
โพรไฟล์กลวง
2410

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน
ในหมู่ย่ อยนี้ ได้แก่ กิจกรรมของกระบวนการผลิ ตเหล็ กและเหล็ กกล้ าขั้น ต้นและขั้น กลาง (ได้จัด
ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม 24101) ซึ่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้ จ ะน าไปใช้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต เหล็ ก และ
เหล็กกล้าขั้นปลาย82/ ต่อไป (ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 24102 - 24109)
24101 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานในขั้นต้นและขั้นกลาง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การถลุ งเหล็ ก ด้ ว ยเตาถลุ งแบบพ่ น ลม เตาหลอมเหล็ ก กล้ า โรงงานรี ด
เหล็ก และโรงงานแต่งสาเร็จเหล็ก
− การผลิตเหล็กถลุงและเหล็กสปิเกลเป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยม หรือลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ
− การผลิตโลหะผสม/โลหะเจือ
− การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กโดยวิธีไดเร็กรีดักชัน และการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กพรุนอื่นๆ
− การผลิตเหล็กให้บริสุทธิ์โดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าหรือกรรมวิธีทางเคมีอื่นๆ
− การผลิตเหล็กในลักษณะที่เป็นเม็ดและเป็นผง
− การผลิตเหล็กกล้าในลักษณะที่เป็นอินกอตหรือลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ
− การนาเศษเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีลักษณะเป็นอินกอตมาหลอมใหม่
− การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เหล็ ก กล้ า กึ่ งส าเร็จ รู ป ได้ แ ก่ เหล็ ก แท่ งเล็ ก (Billet) เหล็ ก แท่ งแบน (Slab)
และเหล็กแท่งใหญ่ (Bloom)
24102 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นรีดร้อนและรีดเย็น
− การผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดร้อนและรีดเย็น
− การผลิตเหล็กแผ่นชุบสังกะสี
− การผลิตเหล็กแผ่นชุบดีบุก

79/ เตาถลุงแบบพ่นลม (blast furnace) ประกอบด้วยเตาหลอมที่มีปล่องสูงและใช้วิธีอัดอากาศร้อนเข้าทางด้านล่างโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อเร่ง

ความร้อนถึงอุณหภูมิที่ไปแยกเหล็กออกจากสิ่งเจือปนอื่นๆ ผลลัพธ์เป็นเหล็กถลุง (pig iron)

80/ เตาแปรสภาพออกซิเจน (oxygen converter) คือ เตาหลอมเหล็กถลุงให้เป็นเหล็กกล้าดิบ โดยใช้วิธีฉีดพ่นออกซิเจนเข้าไปทาปฏิกิริยากับเหล็กถลุงในเตา
81/ ไดเร็กรีดักชัน (direct reduction) คือ การขจัดออกซิเจนโดยใช้ก๊าซ ซึ่งเป็นการขจัดออกไซด์ในเหล็กโดยการนาก๊าซมาทาปฏิกิริยากับออกซิเจนในเหล็ก

82/ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นปลาย เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง กล่าวคือนาวัตถุดิบขั้นกลาง ได้แก่ เหล็กแท่งเล็ก เหล็ก

แท่งใหญ่ และเหล็กแท่งแบน มาผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การรีดร้อน การรีดเย็น การรีดซ้า การชุบเคลือบผิว การตีขึ้นรูป รวมถึงการหล่อ ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าขั้นปลาย ทั้งนี้เหล็กแท่งเล็กเป็นวัตถุดิบในการรีดและรีดซ้าเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กรูปทรงยาว ได้แก่ เหล็กเ ส้น เหล็กลวด
ลวดเหล็กแรงดึงสูง และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ส่วนเหล็กแท่งใหญ่ นั้นจะถูกรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนขนาดใหญ่
ในขณะที่เหล็กแท่งแบนจะถูกรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นต่างๆ หรือนาไปชุบดีบุกหรือสังก ะสีเป็น
เหล็กแผ่นชุบดีบุกและเหล็กแผ่นชุบสังกะสี เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ขั้นปลายเหล่านี้จะเป็นวัตถุดิบสาหรั บการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต่อเนื่องจาก
อุ ตสาหกรรมเหล็ก เช่น อุ ตสาหกรรมการก่ อ สร้าง อุ ต สาหกรรมการเกษตร อุ ตสาหกรรมยานยนต์ อุ ตสาหกรรมเครื่อ งใช้ไฟฟ้ า อุ ตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ เป็นต้น
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24103 การผลิตหลอด ท่อ โฟรไฟล์กลวง และอุปกรณ์ติดตั้งที่เกี่ยวข้อง ที่ท้าจากเหล็กกล้า ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การผลิตหลอดและท่อไร้ตะเข็บที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมหรือไม่ก็ตาม โดยกรรมวิธีการรีดร้อน
การอัดรีดร้อน หรือกรรมวิธีใช้ความร้อนอื่นๆ
− การผลิตหลอด ท่อ และโพรไฟล์กลวง ชนิดไร้ตะเข็บ ที่ทาจากเหล็กกล้า โดยกรรมวิธีการรีดร้อน
การอัดขึ้นรูปร้อนหรือการดึงร้อน การรีดเย็นหรือการดึงเย็น
− การผลิต หลอดหรือ ท่อ ชนิด เชื่อมตะเข็บ แบบตรงหรือ แบบเกลียว ที่มีภ าคตัด ขวางเป็น วงกลม
โดยกรรมวิธีขึ้นรูปเย็นหรือขึ้นรูปร้อนแบบต่อเนื่อง และหลอดหรือท่อชนิดเชื่อมตะเข็บแบบตรง
ที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม โดยกรรมวิธีการขึ้นรูปร้อนหรือขึ้นรูปเย็น
− การผลิตอุปกรณ์ติดตั้งหลอดหรือท่อที่มีเกลียว ที่ทาจากเหล็กกล้า
− การผลิตชิ้ นส่ วนประกอบส าหรับงานท่อขนาดเล็กที่ทาจากเหล็ กกล้ า เช่น หน้าแปลนเรียบและ
หน้ าแปลนพร้ อ มปลอกรั ด อุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ งส าหรับ การเชื่ อ มชน (เช่ น ข้ อ งอ ข้ อ งอลด ฯลฯ)
อุปกรณ์ติดตั้งที่มีเกลียว และอุปกรณ์ติดตั้งสาหรับการเชื่อมเต้ารับ/ขั้วรับ
ยกเว้น
− การผลิ ตหลอด ท่ อ โพรไฟล์ ก ลวง และอุปกรณ์ ติดตั้ งหลอดและท่ อ ที่ ท าจากเหล็ กหล่ อ ได้จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 24311
− การผลิตหลอดและท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บโดยการหล่อแบบภายใต้แรงเหวี่ยง ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 24312
− การผลิตอุปกรณ์ติดตั้งหลอดและท่อที่ทาจากเหล็กกล้าหล่อ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 24312
24109 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตท่อนและเส้นเหล็กกล้า โดยกรรมวิธีการรีดร้อน
− การผลิตแท่งเหล็กและเหล็กในลักษณะที่เป็นของแข็ง โดยกรรมวิธีการดึงเย็น การเจียระไน หรือ
การกลึง
− การผลิตลวดเหล็กและลวดเหล็กแรงดึงสูง โดยกรรมวิธีการดึงเย็นหรือการรีดเย็น
− การผลิตเหล็กกล้าหน้าตัดเปิด โดยกรรมวิธีการรีดร้อน
− การผลิตเหล็กเข็มพืดที่ทาจากเหล็กกล้า
− การผลิตเหล็กรางรถไฟ (รางที่ยังไม่ได้ประกอบ)
− การผลิ ต เหล็ ก โครงสร้ า งรู ป พรรณ เช่ น เหล็ ก โครงสร้า งรู ป ตั ว เอช เหล็ ก โครงสร้ า งรู ป ตั ว ไอ
เหล็กโครงสร้างรูปรางน้า เหล็กฉาก
ยกเว้น
− การผลิตท่อน เส้น และลวดเหล็ก ที่ทาจากเหล็กหล่อ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 24311
− การผลิตท่อน เส้น และลวดเหล็กกล้า ที่ทาจากเหล็กกล้าหล่อ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 24312
หมู่ใหญ่ 242 การผลิตโลหะมีค่าและโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน
2420

การผลิตโลหะมีค่าและโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตโลหะมีค่าขั้นมูลฐาน (เช่น ทอง เงิน แพลทินัม) และโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่
เหล็กขั้นมูลฐาน (เช่น อะลูมิเนียม ทองแดง ดีบุก สังกะสี นิกเกิล ตะกั่ว ฯลฯ)
ยกเว้น
− การหล่อโลหะที่มิใช่เหล็ก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 24320
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24201 การผลิตโลหะมีค่าขั้นมูลฐาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตโลหะมีค่าขั้นมูลฐาน
• การผลิตและการทาโลหะมีค่า (เช่น ทอง เงิน แพลทินัม) ให้บริสุทธิ์ทั้งที่ยังไม่ขึ้นรูปหรือ
ขึ้นรูป จากสินแร่และเศษโลหะ/ของที่ใช้ไม่ได้
− การผลิตโลหะมีค่าเจือ
− การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะมีค่ากึ่งสาเร็จรูป
− การผลิตเงินที่รีดติดบนโลหะสามัญ
− การผลิตทองที่รีดติดบนโลหะสามัญหรือเงิน
− การผลิตแพลทินัมและโลหะกลุ่มแพลทินัมที่รีดติดบนทอง เงิน หรือโลหะสามัญ
− การผลิตลวดโลหะมีค่า ที่ได้จากการดึง
− การผลิตแผ่นฟอยล์อัดเป็นชั้นที่ทาจากโลหะมีค่า
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยที่ทาจากโลหะมีค่า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32111
24202 การผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมขั้นมูลฐาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตอะลูมิเนียมจากอะลูมินา
− การผลิตอะลูมิเนียมจากการทาเศษและของที่ใช้ ไม่ได้จากอะลู มิเนียมให้บริสุทธิ์ด้วยกรรมวิธีทาง
ไฟฟ้า
− การผลิตอะลูมิเนียมเจือ
− การผลิตอะลูมิเนียมกึ่งสาเร็จรูป เช่น ผงและเกล็ดอะลูมิเนียม
− การผลิตท่อน เส้น และโพรไฟล์ ที่ทาจากอะลูมิเนียม
− การผลิตลวดอะลูมิเนียมที่ได้จากการดึง
− การผลิตหลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ ที่ทาจากอะลูมิเนียม
− การผลิตอะลูมิเนียมออกไซด์ (อะลูมินา)
− การผลิตแผ่นฟอยล์อะลูมิเนียมสาหรับห่อหรือพันสิ่งของ
− การผลิตแผ่นฟอยล์อะลูมิเนียมอัดเป็นชั้น ที่มีแผ่นฟอยล์อะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบหลัก
24203 การผลิตสังกะสี ตะกั่ว และดีบุก และผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว ขั้นมูลฐาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตตะกั่ว สังกะสี และดีบุกจากสินแร่
− การผลิตตะกั่ว สังกะสี และดีบุก จากการทาเศษและของที่ใช้ไม่ได้ดังกล่าวให้บริสุทธิ์ด้วยกรรมวิธี
ทางไฟฟ้า
− การผลิตตะกั่วเจือ สังกะสีเจือ และดีบุกเจือ
− การผลิ ต ตะกั่ว กึ่ งส าเร็ จรูป สั งกะสี กึ่งส าเร็จ รูป และดี บุ กกึ่ งส าเร็จ รูป เช่น ผง เกล็ ด ท่ อ น เส้ น
โพรไฟล์ ฯลฯ
− การผลิตลวดสังกะสี ลวดตะกั่ว และลวดดีบุก ที่ได้จากการดึง
− การผลิตหลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ ที่ทาจากตะกั่ว สังกะสี และดีบุก
− การผลิตแผ่นฟอยล์ดีบุก
24204 การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดงขั้นมูลฐาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตทองแดงจากสินแร่
− การผลิตทองแดงจากการทาเศษและของที่ใช้ไม่ได้จากทองแดงให้บริสุทธิ์ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า
− การผลิตแมตต์และซีเมนต์ทองแดง
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การผลิตทองแดงเจือ
การผลิตสายลวดและแถบฟิวส์ทองแดง
การผลิตทองแดงกึ่งสาเร็จรูป เช่น ผง เกล็ด ท่อน เส้น โพรไฟล์ ฯลฯ
การผลิตลวดทองแดงที่ได้จากการดึง
การผลิตหลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ ที่ทาจากทองแดง
การผลิตแผ่นฟอยล์ทองแดง

24209 การผลิตโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตโลหะยูเรเนียมจากแร่พิทซ์เบลนด์หรือสินแร่อื่นๆ
− การถลุงและการทาให้ยูเรเนียมบริสุทธิ์
− การผลิตโครเมียม แมงกานีส นิกเกิล ฯลฯ จากสินแร่หรือออกไซด์
− การผลิ ตโครเมียม แมงกานีส นิกเกิล ฯลฯ จากการทาเศษและของที่ใช้ไม่ ได้ดังกล่ าวให้ บริสุท ธิ์
ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า
− การผลิตโครเมียมเจือ แมงกานีสเจือ นิกเกิลเจือ ฯลฯ
− การผลิตโครเมียมกึ่งสาเร็จรูป แมงกานีสกึ่งสาเร็จรูป นิกเกิลกึ่งสาเร็จรูป ฯลฯ
− การผลิตแมตต์ของนิกเกิล
− การผลิตลวดจากโลหะดังกล่าวที่ได้จากการดึง
− การผลิ ต หลอดหรือ ท่ อ และอุ ป กรณ์ ติด ตั้ งของหลอดหรือ ท่ อ ที่ ท าจากโลหะสามั ญ อื่ น ๆ ที่ มิ ใช่
เหล็กขั้นมูลฐาน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ใหญ่ 243 การหล่อโลหะ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปและผลิตภัณฑ์หล่อต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการหล่อ
โลหะและเศษโลหะ และขึ้นรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ยกเว้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์หล่อสาเร็จรูป
• หม้อน้า (boiler) และเครื่องกระจายความร้อนจากส่วนกลาง ได้จัด ประเภทไว้ในกิจกรรม
25121
• ของใช้ในครัวเรือนที่ได้จากการหล่อ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2599
2431

การหล่อเหล็กและเหล็กกล้า
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การดาเนินกิจกรรมการหล่อเหล็กและเหล็กกล้าในโรงหล่อ
24311 การหล่อเหล็ก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การหล่อผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็จรูป
− การหล่อเหล็กหล่อสีเทา
− การหล่อเหล็กหล่อกราไฟท์กลม
− การหล่อผลิตภัณฑ์เหล็กหล่ออบเหนียว
− การผลิตหลอด ท่อ โพรไฟล์กลวง และอุปกรณ์ติดตั้งหลอดและท่อที่ทาจากเหล็กหล่อ
24312 การหล่อเหล็กกล้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การหล่อผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ากึ่งสาเร็จรูป
− การหล่อเหล็กกล้าหล่อ
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การผลิตหลอดและท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บ โดยการหล่อแบบภายใต้แรงเหวี่ยง83/
การผลิตอุปกรณ์ติดตั้งหลอดและท่อที่ทาจากเหล็กกล้าหล่อ

2432 24320 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การหล่อผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปจากอะลูมิเนียม แมกนีเซียม ไทเทเนียม สังกะสี ฯลฯ
84/
− การหล่อโลหะเบา
85/
− การหล่อโลหะหนัก
− การหล่อโลหะมีค่า
− การหล่อฉีดโลหะที่มิใช่เหล็กและเหล็กกล้า
หมวดย่อย 25 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ (เช่น ส่วนประกอบ ภาชนะบรรจุ และโครงสร้าง) ที่ได้
จากการประกอบหรือผสมผสานผลิตภัณฑ์โลหะ (วัสดุชนิดอื่นในบางกรณี) ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ที่ทางานร่วมกับส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวได้ (ไม่รวมผลิตภัณฑ์โลหะชนิดใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือชนิดใช้ในทาง
ทัศนศาสตร์) โดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นชนิดติดตั้งอยู่กับที่หรือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ซึ่งแตกต่างจากกิจกรรม
การผลิตในหมวดย่อย 26–30
การผลิตอาวุธและกระสุนได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อยนี้ด้วย
ยกเว้น
− กิจกรรมเฉพาะเพื่อการซ่อมและการบารุงรักษา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 331
− กิจกรรมเฉพาะเพื่อ การติด ตั้งเครื่องจักรผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าหรับ ใช้ ในอาคารที่ ผ ลิ ตขึ้น ในหมวดย่อยนี้
เช่น หม้อน้าสาหรับการทาความร้อนจากส่วนกลาง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4322
หมู่ใหญ่ 251 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ถังน้้าขนาดใหญ่ ที่เก็บกักน้้า และเครื่องก้าเนิดไอน้้า
ในหมู่ใหญ่ นี้ได้แก่ การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ (โครงสร้างหรือส่วนประกอบโลหะ
สาหรับใช้ในงานก่อสร้าง) และผลิตภัณฑ์ประเภทภาชนะบรรจุที่ทาจากโลหะ (ที่เก็บกักน้า ถังน้าขนาดใหญ่ หม้อน้า
(boiler) สาหรับการทาความร้อนจากส่วนกลาง) และเครื่องกาเนิดไอน้า
2511

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ
25111 การผลิตโครงสร้างโลหะส้าหรับใช้ในงานก่อสร้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับใช้ในงานก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ และส่ ว นประกอบ
ของโครงสร้างดังกล่าว
• หอคอยและเสาที่มีโครงสร้างประสานกัน เสาอากาศ เสารับหลังคา ตง คาน คานค้าหลังคา
ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต สะพานและส่วนของสะพาน ฯลฯ
− การผลิตโครงสร้างอุตสาหกรรมโลหะ
• โครงสร้างของเตาพ่นลม เครื่องอุปกรณ์สาหรับยกหรือขนย้าย ฯลฯ

83/ การหล่อแบบภายใต้แรงเหวี่ยง (centrifugal casting) เป็นการหล่อโดยนาแบบหล่อมาหมุนเหวี่ยงให้โลหะไหลเข้าแบบได้ดีขึ้น
84/ โลหะเบา (light metal) หมายถึง โลหะที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 4 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ตัวอย่างเช่น อะลูมิเนียม แมกนีเซียม และเบริลเลียม
85/ โลหะหนัก (heavy metal) หมายถึง โลหะที่มีความหนาแน่นสูงกว่า 4 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร โลหะหนักมีความสาคัญในงานอุตสาหกรรมอย่าง

มากและยังเป็นต้นกาเนิดโลหะเจืออีกหลายชนิดด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ทอง เงิน ทองแดง แพลเลเดียม เป็นต้น
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ยกเว้น
− การผลิตสิ่งก่อสร้างที่มีโครงสร้างโลหะ เช่น โรงรถหรือเพิง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25112
− การผลิตส่วนประกอบของหม้อน้าที่ใช้ในเรือหรือหม้อน้ากาลัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25130
− การผลิตสิ่งติดตั้งถาวรสาหรับรางรถไฟที่ประกอบแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25999
− การผลิตชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบหลักของเรือ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 301
25112 การผลิตอาคารส้าเร็จรูปที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบหลัก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต อาคารส าเร็ จ รู ป ที่ มี โ ลหะเป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก เช่ น กระท่ อ มและเพิ ง พั ก ส าเร็ จ รู ป
ชิ้นส่วนบูธจัดแสดงสินค้าสาเร็จรูป ที่พักสาหรับผู้โดยสารรถประจาทางสาเร็จรูป โรงรถสาเร็จรูป
ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตสิ่งติดตั้งถาวรสาหรับรางรถไฟที่ประกอบแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25999
25113 การผลิตประตู หน้าต่าง บานเลื่อน ประตูรั้ว และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ท้าจากโลหะ ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การผลิตประตู หน้าต่าง กรอบประตูหน้าต่าง ประตูม้วน ประตูรั้ว ประตูหนีไฟสาเร็จรูป หน้าต่าง
บานเกล็ด บานเลื่อน มุ้งลวด เหล็กดัด และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกันที่ทาจากโลหะ
ยกเว้น
− การผลิตรางน้า กันสาด ที่ทาจากโลหะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25119
− การติดตั้งผลิตภัณฑ์โลหะประเภทประตู หน้าต่าง กรอบประตูหน้าต่าง บานเลื่อน และประตูรั้วที่
ไม่ได้ทาการผลิตสินค้าเอง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43301
25119 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต ผลิ ตภั ณ ฑ์อื่น ๆ ที่มี โครงสร้างเป็น โลหะ ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ฉากกั้ นห้ อ ง
โลหะสาหรับยึดติดบนพื้น ระเบียง ราวบันได รางน้า กันสาด ลูกหมุนระบายอากาศ บันไดสาเร็จรูป
− โครงหลังคาเหล็กใส่รถ
ยกเว้น
− การผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ โลหะประเภทประตู หน้ าต่าง กรอบประตูห น้าต่าง บานเลื่ อน และประตูรั้ว
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25113
− การติดตั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ เช่น รางน้า กันสาด ลูกหมุนระบาย ที่ไม่ได้ทา
การผลิตสินค้าเอง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43301
2512

การผลิตถังน้้าขนาดใหญ่ ที่เก็บกักน้้า และภาชนะบรรจุที่ท้าจากโลหะ
25121 การผลิตหม้อน้้า (boiler) ส้าหรับการท้าความร้อนจากส่วนกลาง และเครื่องกระจายความร้อน
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตหม้อน้า (boiler) สาหรับการทาความร้อนจากส่วนกลาง
− การผลิตเครื่องกระจายความร้อนสาหรับการทาความร้อนจากส่วนกลาง
ยกเว้น
− การผลิ ตเตาไฟและเครื่องทาน้าร้อนที่ ใช้ไฟฟ้ าชนิดใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
27502
− การผลิตเตาไฟและเครื่องทาน้าร้อนที่ไม่ใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
27503
− การผลิตหม้อน้ารถยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29309
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25122 การผลิตภาชนะบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลวที่ท้าจากโลหะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตภาชนะบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลวที่ทาจากโลหะ (เหล็ก เหล็กกล้า หรืออะลูมิเนียม)
ยกเว้น
− การผลิตถังน้าขนาดใหญ่ ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25129
− การผลิ ตภาชนะบรรจุ ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิ ตร ที่ทาจากโลหะ สาหรับใช้ในการขนถ่ายหรือ
บรรจุสินค้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25941
− การผลิตกระป๋องดีบุกและกระป๋องสาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจาก
โลหะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25949
− การผลิตตู้คอนเทนเนอร์สาหรับใช้ในการขนส่ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29203
25129 การผลิตถังน้้าขนาดใหญ่ ที่เก็บกักน้้า และภาชนะบรรจุอื่นๆ ที่ท้าจากโลหะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตถังน้าขนาดใหญ่ ที่กักเก็บน้า และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ทาจากโลหะชนิดติดตั้งกับที่
ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร เพื่อใช้ในการเก็บหรือการผลิตสินค้า
ยกเว้น
− การผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทาจากโลหะ เพื่อใช้บรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 25122
− การผลิ ตภาชนะบรรจุ ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิ ตร ที่ทาจากโลหะ สาหรับใช้ในการขนถ่ายหรือ
บรรจุสินค้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25941
− การผลิตกระป๋องดีบุกและกระป๋องสาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจาก
โลหะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25949
− การผลิตตู้คอนเทนเนอร์สาหรับใช้ในการขนส่ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29203
2513 25130 การผลิตเครื่องก้าเนิดไอน้้า (ยกเว้นหม้อน้้า (boiler) ส้าหรับการท้าความร้อนจากส่วนกลาง)
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องกาเนิดไอน้าหรือไออื่นๆ
− การผลิตเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสาหรับใช้งานร่วมกันกับเครื่องกาเนิดไอน้า
• เครื่ อ งควบแน่ น เครื่ อ งประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง เครื่ องท าความร้ อนชนิ ด พิ เศษ เครื่ องเก็ บ และ
สะสมไอน้า
− การผลิตเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู (นอกเหนือจากเครื่องแยกไอโซโทป)
− การผลิตส่วนประกอบของหม้อน้าที่ใช้ในเรือหรือหม้อน้ากาลัง
ยกเว้น
− การผลิ ตหม้อน้า (boiler) สาหรับการทาความร้อนจากส่ว นกลาง และเครื่องกระจายความร้อน
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25121
− การผลิตชุดเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยกังหันไอน้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28110
− การผลิตเครื่องแยกไอโซโทป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28299
หมู่ใหญ่ 252 การผลิตอาวุธและกระสุน
2520

การผลิตอาวุธและกระสุน
25201 การผลิตกระสุนและระเบิด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตกระสุน
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การผลิตระเบิด ได้แก่ ลูกระเบิด ทุ่นระเบิด ลูกตอร์ปิโด และขีปนาวุธ
− การผลิตลูกปรายและหมอนลูกปืน
ยกเว้น
− การผลิตแก๊ปปลายกระสุนปืน แก๊ปหัวชนวนระเบิด หรือพลุสัญญาณ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
20291
−

25209 การผลิตอาวุธหนัก อาวุธปืน และอาวุธอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตอาวุธหนัก (ปืนใหญ่ ปืนเคลื่อนที่ เครื่องยิงจรวด ท่อยิงตอร์ปิโด ปืนกลหนัก)
− การผลิตอาวุธเบา (ปืนลูกโม่ ปืนลูกซอง ปืนกลเบา)
− การผลิตปืนและปืนพกที่ใช้ลมหรือใช้ก๊าซ
− การผลิตอาวุธปืนเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ การกีฬา และการป้องกันตัว
− การผลิตปืนพลุสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ยิงพลุสัญญาณเท่านั้น ปืนพกและปืนลูกโม่สาหรับ
ใช้ยิงกระสุนหลอก ปืนพกยิงเข็มฉีดยา ปืนยิงส่งสายเชือก
− การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับยิงแก๊สน้าตาล
ยกเว้น
− การผลิตดาบ กระบี่ ดาบปลายปืน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25931
− การผลิตยานยนต์หุ้มเกราะเพื่อการขนย้ายธนบัตรหรือของมีค่า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29109
− การผลิตยานอวกาศ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30300
− การผลิตรถถังและยานรบอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30400
หมู่ใหญ่ 259 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ และกิจกรรมการบริการงานโลหะ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมทั่วไปในการตกแต่งโลหะ เช่น การตีหรือการกด การชุบ การเคลือบ การ
แกะสลัก การเจาะคว้าน การขัดมัน การเชื่อม ฯลฯ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือโดยทาสัญญาจ้าง นอกจากนี้ยังรวมถึง
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆ ได้แก่ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร; เครื่องมือโลหะที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไป;
กระป๋องและถังน้ามีหูหิ้ว ; ตะปู สลักเกลียว และแป้นเกลียว; ของใช้ในครัวเรือนที่ทาจากโลหะ; เครื่องใช้โลหะที่
ติดตั้งถาวร; ใบพัดและสมอเรือ; สิ่งติดตั้งถาวรสาหรับรางรถไฟที่ประกอบแล้ว ฯลฯ สาหรับใช้ในครัวเรือนและใช้ใ น
อุตสาหกรรมต่างๆ
2591 25910 การผลิตผลิตภัณ ฑ์โลหะโดยวิธีการตี การกด การตอกพิมพ์ และการม้วนขึ้นรูปโลหะ รวมถึง
กรรมวิธีโลหะผง86/ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์โลหะสาเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปชนิดต่างๆ โดยการตี กด ตอกพิมพ์
รีดในรูปแบบต่างๆ เช่น การเปลี่ยนรูปของโลหะโดยแรงอัดจากการรีด
− กรรมวิธ ีโ ลหะผง ได้แ ก่ การผลิต วัส ดุโ ลหะโดยตรงจากผงโลหะโดยกรรมวิธ ีก ารใช้ค วามร้อ น
(วิธีซินเตอร์) หรือภายใต้ความดัน

86/ กรรมวิ ธีโลหะผง ในประเทศไทยเริ่ม ต้น การผลิต ในเชิ งพาณิ ชย์ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2533 โดยระยะเริ่ม แรกเป็ น การผลิ ต เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการใน

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ จนกระทั่งเมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับการสนับสนุน ยังผลให้เกิดการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของ
อุ ต สาหกรรมโลหะผงเป็ น อย่ า งมาก เพื่ อ ตอบสนองต่อ ความต้ อ งการผลิต ชิ้น ส่ ว นยานยนต์ ด้ ว ยกรรมวิธีโลหะผงและการอบประสาน (Power
Metallurgy: PM and Sintering) อย่างไรก็ตาม ชิ้นงานจากกรรมวิธีโลหะผงภายในประเทศไทย ยังมีรูปร่างไม่ซับซ้อน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชิ้นส่วน
ยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
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ยกเว้น
− การผลิตผงเหล็ก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 24101
− การผลิตผงโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2420
2592

การตกแต่งและการเคลือบโลหะ การกลึงกัดไสโลหะ
ในหมูย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมทั่วไปเพื่อการตกแต่งโลหะ เช่น การชุบ การเคลือบ การแกะสลัก การ
คว้าน การขัดเงา การเชื่อม ฯลฯ หรือการดาเนินการเฉพาะอย่างเกี่ยวกับโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ
โดยได้รับค่าตอบแทนหรือโดยทาสัญญาจ้าง ซึ่งโดยทั่วไปหน่วยงานที่จัดประเภทไว้ในที่นี้ ไม่ได้เป็น
ทั้งเจ้าของสินค้าและผู้ขายให้แก่บุคคลที่สาม
25921 การตกแต่งและการเคลือบโลหะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การชุบโลหะ การอบชุบโลหะ
87/ การพ่นขัดโลหะด้วยทราย การทาความสะอาดโลหะ
− การอะโนไดซ์
− การลงยาโลหะ การแกะสลักโลหะ
− การเคลือบโลหะด้วยแร่อโลหะ
88/
• การเคลือบด้วยพลาสติก การเคลือบเซรามิกลงบนผิวโลหะ การลงรัก ฯลฯ
− การชุบแข็งโลหะ การขัดละเอียดโลหะ
ยกเว้น
− กิจกรรมของช่างตีเหล็กใส่เกือกม้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01629
− การพิมพ์ลงบนโลหะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 18119
− การรีดโลหะมีค่าหุ้มติดโลหะสามัญหรือโลหะอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 24201
25922 การกลึงกัดไสโลหะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเจาะ การกลึ ง การขู ดผิ ว การกัด เซาะ การคว้ าน การไส การขัด เงา/ขัด มัน การเลื่ อย การ
เจียระไน การลับให้คม การเชื่อม การต่อ ฯลฯ ของชิ้นงานโลหะ
− การตัดและการเขียนบนโลหะโดยแสงเลเซอร์
ยกเว้น
− กิจกรรมของช่างตีเหล็กใส่เกือกม้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01629

2593

การผลิตของใช้ชนิดมีคม เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ และเครื่องโลหะทั่วไป
25931 การผลิตของใช้ชนิดมีคม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตของใช้ชนิดมีคมที่ใช้ในครัว เรือน เช่น ช้อน ส้อม ทัพพี ทัพพีโปร่ง มีดเนย มีดปลา
มีดเสริฟเค้ก คีมคีบน้าตาล และของที่คล้ายกันที่ใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว
− การผลิตของใช้ชนิดมีคมอื่นๆ
• มีดที่ใช้ผ่าหรือสับ

87/ การอะโนไดซ์ (anodising) เป็ นการเตรียมผิว โลหะด้วยการเปลี่ ยนให้อ ยู่ในรูปของโลหะอ๊อ กไซด์ ซึ่งผลที่ได้คือ corrosion resistance, abrasion

resistance และ surface finishing (การทาผิวให้ มีสีสวยงามหรือเงาสะท้อ นแสง) การอะโนไดซ์มัก จะใช้กับ อุตสาหกรรมอะลูมิเนียม โดยเฉพาะ
ชิ้นส่วนรถยนต์ และ architecture อาจกล่าวได้ว่า ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมทุกชนิดที่ใช้ในชีวิตประจาวันล้วนผ่านกระบวนการ anodizing เช่น หม้อหุงข้าว
อุปกรณ์สานักงาน กันสาด อะลูมิเนียม ตู้กับข้าวอะลูมิเนียม ฝาขวด กระป๋องสเปรย์ กระป๋องน้าอัดลมบางชนิด ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ
88/ การเคลือบเซรามิกลงบนผิวโลหะ (enamelling) โดยการนามาพ่นหรือจุ่มเคลือบบนพื้นผิวที่สะอาด เผาให้สุกตัวได้เนื้อแก้วที่อุณหภูมิประมาณ 800C
ผิวเคลือบที่ได้มีความแข็งแรงมาก มีความมันวาว ทนการขีดข่วน สารเคมี และความร้อน นอกจากนี้ยังสามารถทาสีสันได้หลากหลาย ทาให้เป็น ที่นิยม
นาไปใช้ทั้งในงานที่ต้องการความคงทนและงานตกแต่ง ชิ้นงานมีตั้งแต่ต่างหูชิ้นเล็กไปจนถึงระบบท่อน้าของเมืองใหญ่
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มีดโกนและใบมีดโกน
• กรรไกรและปัตตาเลี่ยน
• ชุดเครื่องมือที่ใช้สาหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า เช่น กรรไกรตัดเล็บ ตะไบแต่งเล็บ
− การผลิตดาบ กระบี่ ดาบปลายปืน
ยกเว้น
− การผลิ ต มี ด และใบมี ด ส าหรั บ ใช้ กั บ เครื่ อ งจั ก รหรื อ เครื่ อ งใช้ ก ล ได้ จั ด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
25939
− การผลิ ต เครื่ อ งใช้ โ ลหะที่ มี ลั ก ษณะกลวง (เช่ น หม้ อ หม้ อ ต้ ม น้ า ฯลฯ) เครื่ อ งใช้ โ ลหะบนโต๊ ะ
อาหาร (เช่น ชาม จานเปล ฯลฯ) หรือเครื่องใช้โลหะที่มีลักษณะแบนราบ (เช่น จาน จานรอง
ฯลฯ) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25992
− การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทาจากโลหะมีค่า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32112
•

25932 การผลิตกุญแจและบานพับ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตกุญแจสายยูและกุญแจ ลูกกุญแจ บานพับ อุปกรณ์สาหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง และของที่
คล้ายกันที่เหมาะสาหรับอาคารบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ ยานพาหนะ เป็นต้น
25939 การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไปอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตมีดและใบมีดสาหรับใช้กับเครื่องจักรหรือเครื่องใช้กล
− การผลิ ต เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ งานด้ ว ยมื อ เช่ น ตะไบ บุ้ ง คี ม (รวมถึ งคี ม ตั ด ) คี ม ปากนกแก้ ว ปากคี บ
ไขควง ประแจปากตายและประแจเลื่อนที่ใช้งานด้วยมือ
− การผลิตเลื่อยและใบเลื่อย รวมถึงใบเลื่อยวงเดือนและใบเลื่อยแบบโซ่
− การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ ที่ไม่ได้ใช้กาลังขับเคลื่อน ชนิดใช้ในการเกษตร เช่น เสียม พลั่ว
อีโต้ จอบ สามง่ามและคราด ขวาน มีดขอ และเครื่องมือสาหรับตัดที่คล้ายกัน รวมถึงกรรไกร
ตัดลิดและกรรไกรตัดเล็มทุกชนิด เคียวด้ามยาว เคียว-เกี่ยวข้าว มีดตัดหญ้า กรรไกรแต่งพุ่มไม้
ลิ่มผ่าไม้ และเครื่องมืออื่นๆ ชนิดใช้ในการเกษตร ทาสวน หรือป่าไม้
− การผลิ ตเครื่อ งมื อ ชนิ ดถอดสั บ เปลี่ ย นได้ส าหรับ เครื่ อ งมื อที่ ใช้ งานด้ว ยมื อ ซึ่งจะขับ ด้ว ยกาลั ง
อย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม หรือสาหรับเครื่องมือกล เช่น สว่าน เครื่องตอกรู เครื่องหมุ นขูด เครื่องมือ
สาหรับกลึง
− การผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการกด
− การผลิตเครื่องมือสาหรับช่างตีเหล็ก เช่น เตาเผาโลหะและทั่ง
− การผลิตหีบแบบหล่อและแบบหล่อ (ยกเว้นแบบหล่ออินกอต)
− การผลิตปากกาจับเหล็ก ที่จับยึด
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ ชนิดใช้กาลังขับเคลื่อน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28180
− การผลิตแบบหล่ออินกอต ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28230
2594

การผลิตถัง กระป๋อง ถังกลมขนาดใหญ่ และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ท้าจากโลหะ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตถัง กระป๋อง ถังกลมขนาดใหญ่ ถังมีหูหิ้ว กล่อง และภาชนะที่ทาจากแผ่น
โลหะชนิดต่างๆ เช่น แผ่นเหล็ก แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก แผ่นเหล็กชุบโครเมียม อะลูมิเนียม ฯลฯ ที่มี
ความจุไม่เกิน 300 ลิตร สาหรับใช้เป็นภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ ทั้งชนิดที่ใช้ในครัวเรือนหรือใช้ในทาง
อุตสาหกรรม รวมถึงการผลิตฝาบิดที่ทาจากโลหะ
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25941 การผลิตถังกลมขนาดใหญ่และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ท้าจากโลหะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต ถั งกลมขนาดใหญ่ ถัง มี หู หิ้ ว และภาชนะบรรจุ ที่ ค ล้ ายกั น ที่ มี ค วามจุ ไม่ เกิ น 300 ลิ ต ร
ที่ทาจากโลหะ สาหรับใช้ในการขนถ่ายหรือการบรรจุสินค้า
ยกเว้น
− การผลิตภาชนะบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ที่ทาจากโลหะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25122
− การผลิตถังน้าและที่เก็บกักน้า ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25129
25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากโลหะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตกระป๋องดีบุกและกระป๋องสาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
− การผลิตหลอดและกล่องที่บีบพับได้
− การผลิตบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ทั้งที่ใช้และไม่ใช้บรรจุอาหาร เช่น กระป๋องสเปรย์ ปี๊บ กระป๋องสี ถังสี ฯลฯ
89/
− การผลิตฝาบิดที่ทาจากโลหะ รวมถึงฝา EOE
2595

การผลิตของที่ท้าจากลวด โซ่ สปริง สลักเกลียว และตะปูควง
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตลวด ของที่ทาจากลวดเหล็กสาหรับใช้งานทั่วไป เช่น ตะปู ลวดผูกเหล็ก
ลวดชุบสังกะสี ตะแกรงเหล็ก ลวดหนาม รั้วที่ทาจากลวดเหล็ก ฯลฯ รวมถึงการผลิตลวดเชื่อมและ
การผลิตผลิตภัณฑ์สลักภัณฑ์ เช่น แป้นเกลียว น็อต สกรู สลัก หมุดเหล็ก ฯลฯ
25951 การผลิตลวด เคเบิล และของที่ท้าจากลวด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเคเบิลโลหะ แถบถักโลหะ และของที่คล้ายกัน
− การผลิตเคเบิลโลหะที่ไม่หุ้มฉนวนหรือเคเบิลที่หุ้มฉนวน ที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นตัวนาไฟฟ้า
− การผลิตลวดที่เคลือบหรือมีแกนกลาง (ลวดเชื่อม)
− การผลิ ตของที่ทาจากลวด เช่น ลวดหนาม ลวดที่ใช้ ทารั้ว ตะแกรง ตาข่าย ลวดตาข่ายที่ได้จาก
การทอ ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตลวดและเคเบิลสาหรับส่งกระแสไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27320
25952 การผลิตโซ่ สปริง สลักเกลียว และตะปูควง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขา และของที่คล้ายกัน
− การผลิตเข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มถักโครเชต์ เข็มเจาะรูเพื่อการปัก และของที่คล้ายกันส าหรับ
ใช้งานด้วยมือ รวมถึงเข็มซ่อนปลายและเข็มอื่นๆ
− การผลิตสปริง (ยกเว้นลานนาฬิกา)
• แหนบรถยนต์ สปริงขดแบบก้นหอย สปริงเหล็กเกาะแกนล้อหน้ารถยนต์ทั้งสองข้าง เพื่อช่วย
ให้รถตัง้ ตรงเวลาเลี้ยว (torsion bar spring) รวมถึงแผ่นที่ใช้เป็นสปริง
− การผลิตโซ่ (ยกเว้นโซ่ส่งกาลัง)
− การผลิตหมุดย้า แหวนรอง และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ไม่มีเกลียว
− การผลิตสลั กเกลียว ตะปูควง แป้นเกลียว และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่มีเกลี ยว รวมถึงผลิตภัณฑ์
จากเครื่องผลิตตะปูควง
ยกเว้น
− การผลิตแถบลวดเย็บ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25993

89/ ฝาอีซี่ (Easy Open End หรือ EOE) เป็นฝาเปิดแบบมีห่วงเพื่อง่ายต่อการเปิด
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−

2599

การผลิตสปริงนาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26521
การผลิตโซ่ส่งกาลัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28140

การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ในหมู่ ย่ อ ยนี้ ได้ แก่ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โลหะประดิษ ฐ์ อื่ น ๆ ไม่ ว่ าจะใช้ ในครัว เรือนหรือใช้ ในทาง
อุตสาหกรรม เช่น การผลิตอ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้า เครื่องสุขภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจากโลหะ
การผลิตของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือของใช้ในครัวเรือน ที่ทาจากโลหะ การผลิตกาปั่น
ตู้นิ ร ภั ย ประตูนิ ร ภัย รวมถึงเครื่องใช้โลหะที่ ใช้ในส านักงาน (ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์) และการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
25991 การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ท้าจากโลหะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้า และเครื่องสุขภัณฑ์
อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบของของดังกล่าว ที่ทาจากโลหะโดยไม่คานึงว่าจะเคลือบหรือไม่ก็ตาม
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทาจากไฟเบอร์กลาสและเซรามิก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22292
และ 23923 ตามลาดับ
25992 การผลิตเครื่องใช้ในครัวที่ท้าจากโลหะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัวที่ทาจากโลหะ รวมถึงส่ วนประกอบของของ
ดังกล่าว
• เครื่องใช้โลหะที่มีลักษณะแบนราบ เช่น จาน จานรอง เป็นต้น
• เครื่องใช้โลหะที่มีลักษณะกลวง เช่น หม้อ หม้อต้มน้า เป็นต้น
• เครื่องใช้โลหะบนโต๊ะอาหาร เช่น ชาม จานเปล เป็นต้น
• กระทะท้ อ งแบนชนิ ด มี ด้ า มถื อ กระทะ และเครื่ อ งใช้ ที่ ไม่ ใช้ ไฟฟ้ า อื่ น ๆ ส าหรั บ ใช้ บ นโต๊ ะ
อาหารหรือในครัว
• อุปกรณ์ในครัวขนาดเล็กที่ใช้ด้วยมือและอุปกรณ์ประกอบ
• แผ่นขัดถูที่ทาจากโลหะ เช่น ฝอยขัด เป็นต้น
ยกเว้น
− การผลิตของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ ในครัว ที่ทาจากพลาสติกและเซรามิก ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 22291 และ 23931 ตามลาดับ
− การผลิตมีด ช้อน และส้อมที่ใช้ในการรับประทานอาหาร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25931
25993 การผลิตตู้นิรภัยและเครื่องใช้ส้านักงานที่ท้าจากโลหะ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตตู้นิรภัย กาปั่น ประตูนิรภัย ล็อคเกอร์นิรภัย หีบใส่เงินหรือหีบใส่เอกสารสิทธิ์ และของที่
คล้ายกันที่ทาจากโลหะ
− การผลิตเครื่องใช้โลหะที่ใช้ในสานักงาน (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์)
• ถาดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถาดใส่ปากกา ขาตั้งสาหรับแขวนตราประทับ และเครื่องอุปกรณ์
ที่คล้ายกันที่ใช้ในสานักงานหรือโต๊ะทางาน
• อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สาหรับแฟ้มเอกสาร คลิบหนีบจดหมาย และของใช้ในสานักงาน
ที่คล้ายกัน รวมถึงแถบลวดเย็บ
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ยกเว้น
− การผลิตเครื่องใช้พลาสติกที่ใช้ในสานักงาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22299
− การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากโลหะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 31002
25999 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตถุงฟอยล์และกระดาษเคลือบฟอยล์
− การผลิตแม่เหล็กถาวร
− การผลิตเหยือกและขวดโลหะสุญญากาศ
− การผลิตตราและเครื่องหมายทางทหาร ป้ายเครื่องหมาย ป้ ายชื่อ ป้ายที่อยู่ และป้ายที่คล้ายกัน
ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่ทาจากโลหะ
− การผลิตที่ม้วนผมและหวีที่ทาจากโลหะ
− การผลิตด้ามและโครงร่มที่ทาจากโลหะ
− การผลิตตะกร้าและตะแกรงที่หุ้มหรือเคลือบด้วยพลาสติก
− การผลิตของใช้โลหะอื่นๆ
• ใบพัดเรือและใบพาย
• สมอเรือ
• ระฆัง ฆ้อง
• ขอเกี่ยว หัวเข็มขัด ตะขอ ห่วง ตาไก่ ที่ทาจากโลหะ
• ลูกปัดและเลื่อมที่ทาจากโลหะ
− การผลิตสิ่งติดตั้งถาวรสาหรับรางรถไฟที่ประกอบแล้ว
− การผลิตป้ายเครื่องหมายชนิดไม่ใช้ไฟฟ้าที่ทาจากโลหะ
− การผลิตที่ยกน้าหนักโลหะสาหรับใช้ในกีฬายกน้าหนัก
ยกเว้น
− การผลิตแม่เหล็กเซรามิกและแม่เหล็กเฟอร์ไรท์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23939
− การผลิตกระบี่ ดาบปลายปืน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25931
− การผลิตรถเข็นสาหรับซื้อสินค้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30990
− การผลิตเครื่องกีฬาที่ทาจากโลหะ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3230
− การผลิตเกมและของเล่นที่ทาจากโลหะ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3240
หมวดย่อย 26 การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การผลิตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสาร และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่คล้ายกัน รวมถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยที่การออกแบบและการใช้วงจรรวม90/ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กเป็นพิเศษ เป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะของกระบวนการผลิตในหมวดย่อยนี้
ในหมวดย่อยนี้ประกอบด้วย การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในครัวเรือน; เครื่องใช้เพื่อการวัด
การทดสอบ การเดิน เรือ/การเดิน อากาศ และการควบคุม ; เครื่องอุปกรณ์ ที่ใช้ในการฉายรังสี ; เครื่องไฟฟ้ าทาง
การแพทย์และทางกายภาพบาบัด; เครื่องมือและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์; และการผลิตสื่อแม่เหล็กและสื่อเชิงแสง

90/ วงจรรวม (Integrated Circuit) คือ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนาที่มีขาต่อหลายสิบขา ทาหน้าที่เป็นวงจรตรรก วงจรจา วงจรขยายสัญญาณ วงจรปรับแรงดัน

วงจรกาหนดความถี่
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หมู่ใหญ่ 261 การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2610

การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตสารกึ่งตัวนา91/ และส่วนประกอบอื่นๆ สาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
26101 การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตหลอดอิเล็กตรอน
− การผลิตส่วนประกอบที่ใช้ในการแสดงภาพ (พลาสมา โพลีเมอร์ แอลซีดี)
26102 การผลิตตัวเก็บประจุและตัวต้านทานอิเล็กทรอนิกส์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตตัวเก็บประจุอิเล็กทรอนิกส์
− การผลิตตัวต้านทานอิเล็กทรอนิกส์
ยกเว้น
− การผลิตบัลลาสต์สาหรับฟลูออเรสเซนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27102
− การผลิตรีเลย์ไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27103
26103 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ที่ไม่ได้ผ่านการห่อหุ้ม
− การนาชิ้นส่วนประกอบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์
26104 การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน้าและวงจรรวม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตผลึกอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนผลึก
92/ ทรานซิสเตอร์93/ และอุปกรณ์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
− การผลิตไดโอด
94/
− การผลิตไดโอดเปล่งแสง (LED)
− การผลิตแผ่นเวเฟอร์ของสารกึ่งตัวนาแบบสาเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็จรูป
− การผลิตไมโครโปรเซสเซอร์
− การผลิตวงจรรวม (อนาลอก ดิจิทัล หรือไฮบริด)
ยกเว้น
− การพิมพ์สมาร์ทการ์ด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 18119
26109 การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตตัวเหนี่ยวนาที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (โช๊ค คอยล์ หม้อแปลง)
− การผลิตขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สวิตช์ และตัวแปลงรูปพลังงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

91/ สารกึ่งตัวนา (semiconductor) คือ วัสดุเนื้อแข็งผลึกพวกหนึ่งที่มีสมบัติเป็นตัวนาหรือสื่อไฟฟ้าก้ากึ่งระหว่างโลหะกับอโลหะหรือฉนวน ความเป็น

ตัวนาไฟฟ้าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และสิ่งไม่บริสุทธิ์ที่มีเจือปนอยู่ในวัสดุพวกนี้ ซึ่งอาจเป็นธาตุหรือสารประกอบก็ได้ เช่น ธาตุเจอร์เมเนียม ซิลิคอน ซีลีเนียม
และตะกั่วเทลลูไรด์ เป็นต้น วัสดุกึ่งตัวนาพวกนี้มีความต้านทานไฟฟ้าลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะตรงข้ามกับโลหะทั้งหมด ที่อุณหภูมิ
สัมฤทธิ์สมบูรณ์ วัสดุพวกนี้จะไม่ยอมให้ ไฟฟ้าไหลผ่านเลย เพราะเนื้อวัสดุเป็นผลึกโควาเลนต์ ซึ่งอิเล็กตรอนทั้งหลายจะถูกตรึงอยู่ในพันธะโควาเลนต์
หมด (พันธะที่ยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม) แต่ในอุณหภูมิธรรมดา อิเล็กตรอนบางส่วนมีพลังงาน เนื่องจากความร้อนมากพอที่จะหลุดไปจากพันธะ ทาให้
เกิดที่ว่างขึ้น อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเป็นสาเหตุให้สารกึ่งตัวนา นาไฟฟ้าได้เมื่อมีมีสนามไฟฟ้ามาต่อเข้ากับสารนี้
92/ ไดโอด (diode) คือ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนาที่มีขาต่อ 2 ขา ทาหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้า
93/ ทรานซิสเตอร์ (transistor) คือ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนาที่มีขาต่อ 3 ขา ทาหน้าที่เป็นตัวปิดเปิดสัญญาณไฟฟ้าหรือทาหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้า
94/ ไดโอดเปล่งแสง (light emitting diode: LED) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาอย่างหนึ่ง จัดอยู่ในจาพวกไดโอด ที่สามารถเปล่งแสงในช่วงสเปกตรัมแคบ
เมื่อถูกไบอัสทางไฟฟ้าในทิศทางไปข้างหน้า ปรากฏการณ์นี้อยู่ในรูปของ electroluminescence สีของแสงที่เปล่งออกมานั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ทางเคมีของวัสดุกึ่งตัวนาที่ใช้ และเปล่งแสงได้ใกล้ช่วงอัลตราไวโอเลต ช่วงแสงที่มองเห็น และช่วงอินฟราเรด
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การผลิตขั้วต่ออิเล็กทรอนิกส์
− การผลิตสายสัญญาณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ สายสัญญาณเชื่อมต่อจอ สายสัญญาณเชื่อมต่ออุปกรณ์
USB ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ เป็นต้น
− การผลิตการ์ดเชื่อมต่อ (เช่น เสียง วิดีโอ ตัวควบคุม เครือข่าย) รวมถึงการผลิตโมเด็มคอมพิวเตอร์
ชนิดติดตั้งภายใน/ภายนอก
− การผลิตหัวอ่าน (ดึงข้อมูล บันทึกข้อมูล อ่าน/เขียนข้อมูล ฯลฯ) เข็มอ่านแผ่นเสียง
− การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การผลิตจอคอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26203
− การผลิตจอโทรทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26401
− การผลิตโมเด็มที่เป็นเครื่องอุปกรณ์นาสัญญาณ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26309
95/ และเครื่องฉายรังสีที่คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26600
− การผลิตหลอดเอกซเรย์
− การผลิ ตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้นกระจกและเลนส์) ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 26702
− การผลิตอุปกรณ์ที่คล้ายกันสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 27
− การผลิ ตเครื่อ งอุป กรณ์ ที่ ประกอบไว้ส าเร็จรูป ได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น ขึ้น อยู่ กับ ประเภทของ
เครื่องอุปกรณ์นั้น
− การผลิตอุปกรณ์ประกอบการเดินสายไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27330
−

หมู่ใหญ่ 262 การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
2620

การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตและ/หรือการประกอบคอมพิวเตอร์อิเล็ กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์
เมนเฟรม คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แลปท๊อป และคอมพิวเตอร์ชนิดเซิร์ฟเวอร์ ; และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์รับ/แสดงผลข้อมูล (เครื่องพิมพ์
จอภาพ แป้นพิมพ์) คอมพิวเตอร์มีทั้งชนิดอนาลอก ดิจิทัล หรื อไฮบริด โดยที่คอมพิวเตอร์ชนิดดิจิทัล
เป็นชนิดที่ใช้กันมากที่สุด คืออุปกรณ์ที่ทางานดังต่อไปนี้
1) จัดเก็บโปรแกรมประมวลผลหรือโปรแกรมต่างๆ และข้อมูลที่จาเป็นในการทางานตามคาสั่งของ
โปรแกรม
2) สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างอิสระให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
3) ทาการคานวณทางคณิตศาสตร์ที่กาหนดโดยผู้ใช้ และ
4) ทางานตามคาสั่งของโปรแกรมประมวลผล ที่กาหนดให้คอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงการทางานโดย
การตัดสินใจทางตรรกะในระหว่างการประมวลผลโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์
คอมพิวเตอร์ชนิดอนาลอกเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถจาลองต้นแบบทางคณิต ศาสตร์และอย่างน้อย
ประกอบด้วยส่วนควบคุมอนาลอกและส่วนของโปรแกรม

95/ หลอดเอ็กซเรย์ (X-ray tube) เป็นหลอดสุญญากาศใช้สร้างรังสีเอ็กซ์ โดยการทาให้กระแสอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงวิ่งไปกระทบกับเป้าที่เป็นโลหะ
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26201 การผลิต/ประกอบคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
− การผลิตคอมพิวเตอร์ชนิดแลปท๊อป (เช่น โน๊ตบุ๊ค)
− การผลิตคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
− การผลิตคอมพิวเตอร์มือถือ (เช่น พีดีเอ)
− การผลิตคอมพิวเตอร์ชนิดเซิร์ฟเวอร์
96/
− การผลิตคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ทางานเฉพาะอย่าง
− การผลิ ต คอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ า ย เช่ น เครื่ อ งบริ ก ารถอนเงิ น อั ต โนมั ติ (ATM) เทอร์ มิ น อลส าหรั บ
เครื่องชาระเงิน ณ จุดขาย (POS)
ยกเว้น
− การผลิตส่วนประกอบอิเล็ กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2610
26202 การผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต เครื่ อ งอ่ า นหรื อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล บนจานแม่ เ หล็ ก (magnetic disk drives) แฟลชไดรว์
(flash drives) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ
− การผลิ ต เครื่ อ งอ่ า นหรื อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล บนจานแสง (optical disk drives) เช่ น เครื่ อ งอ่ า นหรื อ
บันทึกข้อมูลบน CD หรือ DVD เป็นต้น
ยกเว้น
− การผลิตซ้าสื่อบันทึกข้อมูล (สื่อคอมพิวเตอร์ เสียง วิดีโอ) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 18200
− การผลิ ต เครื่ อ งใช้ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในครั ว เรื อ น ได้ แ ก่ เครื่ อ งเล่ น ซี ดี แ ละเครื่ อ งเล่ น ดี วี ดี ได้ จั ด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2640
− การผลิตสื่อเชิงแสงและสื่อแม่เหล็กที่ยังไม่ได้บันทึกที่ใช้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 26800
26203 การผลิตจอคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตจอคอมพิวเตอร์
− การผลิตเครื่องฉายภาพที่ใช้กับระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
ยกเว้น
− การผลิตจอและเครื่องฉายภาพโทรทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26401
26209 การผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องฉายภาพสาหรับคอมพิวเตอร์ (video beamers)
− การผลิตแป้นพิมพ์
− การผลิตเมาส์ ก้านควบคุม และลูกบอลควบคุม (track ball) ทุกชนิด
− การผลิตเครื่องพิมพ์
− การผลิตเครื่องกราดภาพ (scanner) รวมถึงเครื่องอ่านรหัสแท่ง (barcode reader)
− การผลิตเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
96/ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเฉพาะงาน (dedicated computer terminal) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางานได้อย่างเดียว แทนที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ขนาดใหญ่ที่สามารถทางานที่แตกต่างกันได้หลายอย่าง
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การผลิตหมวกฉายภาพเสมือนจริง97/
− การผลิ ต อุ ป กรณ์ ส านั ก งานแบบมั ล ติ ฟั งก์ ชั่น เช่ น เครื่อ งที่ ร วมเครื่ องแฟกซ์ เครื่อ งสแกนเนอร์
และเครื่องสาเนาเอกสาร ไว้ในเครื่องเดียวกัน
ยกเว้น
− การผลิตโมเด็มคอมพิวเตอร์ชนิดติดตั้งภายใน/ภายนอก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26109
− การผลิตการ์ดเชื่อมต่อ โมดูล และชิ้นส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26109
− การผลิตโมเด็มที่เป็นเครื่องอุปกรณ์นาสัญญาณ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26309
− การผลิตสวิตช์ที่ใช้ในการสื่อสารแบบดิจิทัล อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล (เช่น บริดจ์ เราเตอร์ เกตเวย์)
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26309
− การผลิตเครื่องเล่นวิดีโอเกม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26409
−

หมู่ใหญ่ 263 การผลิตอุปกรณ์สื่อสาร
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลที่ใช้ในการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
ทางสายหรือทางอากาศ เช่น อุปกรณ์ออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ และเครื่องอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย
2630

การผลิตอุปกรณ์สื่อสาร
26301 การผลิตโทรศัพท์และโทรสารแบบใช้สาย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต โทรศั พ ท์ แ บบใช้ ส ายและไร้ ส าย (ยกเว้ น โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ) ชนิ ด ใช้ ใ นบ้ า นและใน
สานักงาน รวมถึงชนิดหยอดเหรียญ
− การผลิตเครื่องโทรสาร (FAX)
− การผลิตเครื่องตอบรับโทรศัพท์
26302 การผลิตอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเพจเจอร์/วิทยุติดตามตัว
− การผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
ยกเว้น
− การผลิตโมเด็มคอมพิวเตอร์ชนิดภายใน/ภายนอก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26109
26303 การผลิตอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการรับ/ส่งสัญญาณทางวิทยุและโทรทัศน์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเสาอากาศรับและส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์
− การผลิตจานดาวเทียมรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์ส่งสัญญาณเคเบิลทีวี
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์ในห้องผลิตรายการวิทยุและโทรทั ศน์ และเครื่องอุปกรณ์แพร่ภาพกระจาย
เสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงกล้องถ่ายโทรทัศน์
− การผลิตเครื่องส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณสาหรับโทรทัศน์วรจรปิด

97/ หมวกฉายภาพเสมือนจริง (virtual reality helmets) คืออุปกรณ์ฉายภาพเสมือนจริงสาหรับสวมศีรษะหรือเป็นส่วนหนึ่งของหมวก โดยฉายภาพที่ตา

ของผู้ใช้ ซึ่งใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (virtual reality) ที่ผู้ใช้สามารถตอบสนองกับสิ่งที่คอมพิวเตอร์ได้จาลองสถานการณ์ขึ้นมาโดยอาศัยอุปกรณ์เสริม
เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฯ
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26309 การผลิตอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตอุปกรณ์สลับสายโทรศัพท์
− การผลิตอุปกรณ์ระบบสาขาโทรศัพท์ (PBX)
− การผลิตอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล ได้แก่ บริดจ์ เราเตอร์ และเกตเวย์
− การผลิตอุปกรณ์สื่อสารเครือข่ายระบบ LAN
− การผลิตอุปกรณ์อินฟราเรด (เช่น เครื่องควบคุมระยะทางไกล)
− การผลิตโมเด็มที่เป็นเครื่องอุปกรณ์นาสัญญาณ เช่น โมเด็มชนิดใช้ในโทรศัพท์มือถือ (GPRS และ
UMTS) โมเด็มชนิดใช้ในเครื่องเล่น MP3 (iTouch)
− การผลิตระบบสัญญาณกันขโมยและระบบสัญญาณแจ้งอัคคีภัยที่ส่งสัญญาณไปยังสถานีควบคุม
− การผลิตอุปกรณ์สื่อสารสถานีภาคพื้นดิน
ยกเว้น
− การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมย่อยอิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้ในเครื่องอุปกรณ์สื่อสาร ได้จัดประเภท
ไว้ในหมู่ย่อย 2610
− การผลิตโมเด็มคอมพิวเตอร์ชนิดภายใน/ภายนอก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26109
− การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2620
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์เสียงและวิดีโอชนิดใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2640
− การผลิตสกอร์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27902
− การผลิตสัญญาณไฟจราจร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27902
หมู่ใหญ่ 264 การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
2640

การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเสียงและวิดีโอเพื่อความบันเทิงในบ้าน
ยานยนต์ รวมถึงระบบเสียงประกาศและเครื่องขยายเสียงสาหรับเครื่องดนตรี
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องตอบรับโทรศัพท์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26301
− การผลิตเพจเจอร์/วิทยุติดตามตัว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26302
− การผลิ ต เครื่ อ งอุ ป กรณ์ แพร่ภ าพและกระจายเสี ย งในห้ อ งผลิ ต รายการ เช่ น เครื่ องอุ ป กรณ์ ท า
สาเนา เสาอากาศรับและส่งสัญญาณ กล้องถ่ายโทรทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26303
− การผลิตอุปกรณ์รีโมทคอนโทรล (เช่น วิทยุและอินฟราเรด) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26309
26401 การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตโทรทัศน์
− การผลิตจอโทรทัศน์
− การผลิตเครื่องฉายภาพโทรทัศน์
ยกเว้น
− การผลิตหลอดอิเล็ กตรอนและส่ วนประกอบที่ใช้ในการแสดงภาพ (พลาสมา โพลีเมอร์ แอลซีดี)
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26101
26402 การผลิตเครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่น บันทึก และท้าส้าเนาเสียงและภาพ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องรับวิทยุ
− การผลิตเครื่องบันทึกและเครื่องทาสาเนาเทปวิดีโอ
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การผลิตระบบบันทึกและทาสาเนาเสียง
− การผลิตกล้องวิดีโอชนิดใช้ในครัวเรือน
− การผลิตเครื่องเล่นซีดีและดีวีดี
− การผลิตเครื่องเล่น MP3 และ MP4
ยกเว้น
− การผลิตซ้าสื่อบันทึกข้อมูล (สื่อคอมพิวเตอร์ เสียง วิดีโอ) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 18200
− การผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และจอคอมพิวเตอร์ ได้จด
ั ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2620
−

26403 การผลิตไมโครโฟน ล้าโพง และเครื่องขยายเสียง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์สเตอริโอ
− การผลิตลาโพง
− การผลิตเครื่องขยายเสียงสาหรับเครื่องดนตรีและระบบแจ้งเตือนสาธารณะ
− การผลิตไมโครโฟน
− การผลิตหูฟังชนิดครอบหัว (ที่ใช้กับวิทยุ สเตอริโอ คอมพิวเตอร์)
26409 การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องเล่นวิดีโอเกม (video game consoles)
− การผลิตตู้เพลง
− การผลิตเครื่องเล่นคาราโอเกะ
− การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การผลิตเกมอิเล็ กทรอนิกส์ที่ลงซอฟแวร์ไว้แล้ว (ไม่สามารถลงซอฟแวร์ทับได้) ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 32409
หมู่ใหญ่ 265 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การน้าร่อง และการควบคุม รวมถึงนาฬิกา
ในหมู่ ใหญ่ นี้ ได้ แ ก่ การผลิ ต เครื่ อ งอุ ป กรณ์ เพื่ อ การวั ด การทดสอบ การน าร่อ งในการเดิ น เรือ /
เดินอากาศ และการควบคุม เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งในทางอุตสาหกรรมและไม่ใช่ในทางอุตสาหกรรม รวมถึงอุปกรณ์
เพื่อการวัดเวลา ได้แก่ นาฬิกาชนิดวอตช์และชนิดคล็อก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2651

การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การน้าร่อง และการควบคุม
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา การตรวจจับ การนาร่องใน การ
เดิน เรือ/เดิน อากาศ การน าทาง; การควบคุมและบังคับการทางานของเครื่องใช้อัตโนมัติ (ได้แก่
เครื่องทาความร้อน เครื่องทาความเย็น ตู้เย็น และเครื่องอุปกรณ์); เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการวัด
การแสดงผล การระบุ การบันทึก การส่ง และการควบคุมตัวแปรในกระบวนการอุตสาหกรรม (เช่น
อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน สุญญากาศ การเผาไหม้ การไหล ระดับ ความหนืด ความหนาแน่น
ความเป็นกรด ความเข้มข้น และการหมุน); เครื่องวัดยอดรวมของเหลวและอุปกรณ์นับ; เครื่องมือวัด
และทดสอบคุณสมบัติของกระแสไฟฟ้าและสัญญาณไฟฟ้า ; เครื่องมือวัดและระบบเครื่องมือวัดเพื่อ
การวิเคราะห์ส่วนประกอบหรือความเข้มข้นทางเคมีและฟิสิกส์ของตัวอย่างของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
หรือวัสดุผสมในห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือวัดและทดสอบอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว
การผลิ ตเครื่ องอุป กรณ์ เพื่ อการวัด การทดสอบ การนาร่องในการเดิ นเรือ/เดิน อากาศ และการ
ควบคุมที่ไม่ใช้ไฟฟ้า (ยกเว้นเครื่องมือกลทั่วไป) ได้รวมไว้ในหมู่ย่อยนี้
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26511 การผลิต เครื่องอุป กรณ์ ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การน้ าร่อง และการควบคุม (ยกเว้น ที่ ใช้
ในทางอุตสาหกรรม) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องวัดการทางานของเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์ทดสอบมลพิษจากยานพาหนะ
− การผลิตเครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์เพื่อการทดสอบและการตรวจสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์
98/ และโปรตรอน
− การผลิตกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้อิเล็กตรอน
99/
− การผลิตเครื่องโพลีกราฟ
− การผลิตเครื่องมือวัดและทดสอบกระแสไฟฟ้าและสัญญาณไฟฟ้า (รวมถึงเครื่องมือโทรคมนาคม)
− การผลิตเครื่องมือตรวจจับและตรวจวัดรังสี
− การผลิตเครื่องมืองานสารวจ
− การผลิตเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้วและแบบเข็ม (ยกเว้นชนิดใช้ในทางการแพทย์)
− การผลิตเครื่องควบคุมความชื้น
− การผลิตเครื่องควบคุมน้า
− การผลิตเครื่องควบคุมเปลวไฟและหัวเผา
100/
− การผลิตสเปกโทรมิเตอร์
− การผลิตเครื่องวัดแบบนิวมาติก
− การผลิตเครื่องมาตรวัดความสิ้นเปลือง (ได้แก่ น้า ก๊าซ)
− การผลิตเครื่องวัดอัตราการไหลและอุปกรณ์การนับ
− การผลิตเครื่องกดนับจานวน
− การผลิตเครื่องตรวจจับระเบิด เครื่องกาเนิดสัญญาณพัลส์ เครื่องมือตรวจจับโลหะ
− การผลิ ตเครื่องอุปกรณ์เพื่อการค้นหา การตรวจจับ การนาร่องในการเดินเรือ/เดินอากาศ และ
การนาทาง รวมถึงทุ่นเสียง
− การผลิตเครื่องเรดาร์
− การผลิตอุปกรณ์หาพิกัดบนพื้นโลก (GPS - Global Positioning System)
− การผลิตเครื่องควบคุมสิ่งแวดล้อมและเครื่องควบคุมอัตโนมัติสาหรับเครื่องใช้
− การผลิตเครื่องวัดและบันทึก (เช่น เครื่องบันทึกการบิน)
− การผลิตเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว
− การผลิตเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ (ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์เลือด)
− การผลิ ตเครื่องชั่ง ตู้ควบคุม อุณหภูมิ/ตู้เพาะเชื้อ และเครื่องอุปกรณ์ ที่ใช้ในห้ องปฏิ บัติการอื่น ๆ
เพื่อการวัด การทดสอบ เป็นต้น
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องตอบรับโทรศัพท์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26301
− การผลิ ต เครื่ อ งอุ ป กรณ์ เ พื่ อ การวั ด การทดสอบ และการควบคุ ม กระบวนการผลิ ต ในทาง
อุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26512
98/ กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้อิเล็กตรอน (electron microscope) คือ กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้อิเล็กตรอนแทนแสงในการสร้างภาพขยายของวัตถุ ซึ่งมีกาลังขยาย

มากกว่ากล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงมาก จึงมีการนาไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายภาพที่ต้องการรายละเอียดและกาลังขยายสูง

99/ เครื่องโพลีกราฟ (polygraph machines) คือ เครื่องมือที่ตรวจจับปฏิกิริยาทางสรีรศาสตร์หรือการทางานของร่างกายของแต่ละบุคคล แต่ว่าอุปกรณ์
100/

ชิ้นนี้ไม่ได้ทาหน้าที่จับเท็จอย่างที่เรียกๆ กัน เพียงแค่บอกได้ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาในขณะนั้นจริงหรือลวงตา
สเปกโทรมิเตอร์ (spectrometer) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สเปกตรัมของรังสีในเชิงปริมาณ
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การผลิตเครื่องฉายรังสี ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26600
การผลิตอุป กรณ์ และเครื่องมือเพื่อการวัดและการตรวจสอบเชิงทัศนศาสตร์ (ได้แก่ อุปกรณ์
ควบคุ ม การยิ งแสง เครื่ อ งวัด แสงที่ ใช้ในการถ่ ายภาพ เครื่องหาระยะ) ได้ จั ด ประเภทไว้ใน
กิจกรรม 26702
การผลิตเครื่องกาหนดตาแหน่งเชิงทัศนศาสตร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26702
การผลิตเครื่องบันทึกคาสั่ง/คาพูด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28170
การผลิตเครื่องวัดระดับ สายวัด และเครื่องมือที่คล้ายกันที่ใช้งานด้วยมือ รวมถึงเครื่องมือสอบ
เทียบของช่างเครื่อง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28199
การผลิตเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32501
การติด ตั้ งเครื่ องอุป กรณ์ ค วบคุ มกระบวนการผลิ ต ในทางอุ ตสาหกรรม ได้ จัด ประเภทไว้ใน
กิจกรรม 33200

26512 การผลิต เครื่ องอุป กรณ์ ที่ใช้ ในการวัด การทดสอบ และการควบคุมกระบวนการผลิ ตในทาง
อุตสาหกรรม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตระบบควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรมที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
− การผลิตอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับวัดและควบคุ มอุณหภูมิ ความดัน ความหนืด และ
คุณสมบัติของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติในขณะที่กาลังผลิตหรือในขั้นตอน
การผลิต
ยกเว้น
− การผลิ ต เครื่องอุป กรณ์ เพื่อการวัด การทดสอบ และการควบคุม ที่ไม่ ได้ใช้ ในกระบวนการผลิ ต
ทางอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26511
2652

การผลิตนาฬิกา
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตนาฬิกาชนิดวอตช์และชนิดคล็อก กลไกของนาฬิกา และส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว
26521 การผลิตนาฬิกา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต นาฬิ ก าชนิ ด วอตช์ แ ละชนิ ด คล็ อ กทุ ก ชนิ ด รวมถึ งนาฬิ ก าชนิ ด คล็ อ กแบบที่ ใช้ กั บ แผง
หน้าปัดอุปกรณ์
− การผลิตตัวเรือนนาฬิกาชนิดวอตช์และชนิดคล็อก รวมถึงตัวเรือนที่ทาด้วยโลหะมีค่า
− การผลิตส่วนประกอบของนาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์
• เครื่องนาฬิกาทุกชนิดของนาฬิกาชนิดวอชต์และคล็อก
• สปริง อัญมณี หน้าปัด เข็มนาฬิกา แผ่นรอง แผ่นเชื่อม และส่วนประกอบอื่นๆ
ยกเว้น
− การผลิตสายนาฬิกาที่ทาจากสิ่งทอ หนัง และพลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15121
− การผลิตสายนาฬิกาที่ทาจากโลหะมีค่า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32111
− การผลิตสายนาฬิกาที่ทาจากโลหะไม่มีค่า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32120
26529 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีเครื่องนาฬิกาประกอบอยู่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตเครื่อ งบั น ทึ กเวลาและเครื่อ งอุป กรณ์ ส าหรับ การวัด การบั น ทึ ก และการบอกช่ว งของ
เวลาที่มีนาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อกหรือซินโครนัสมอเตอร์ประกอบอยู่
• เครื่องจ่ายเงินสาหรับการจอดรถ/มิเตอร์จอดรถ
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เครื่องบันทึกเวลาทางาน
• เครื่องบันทึกเวลา/วันที่
• นาฬิกาจับเวลา
การผลิ ตเครื่องตั้งเวลาและผลิตภั ณ ฑ์ อื่นๆ ที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์ห รือชนิดคล็ อกหรือ
มีซินโคนัสมอเตอร์ประกอบอยู่
• กุญแจที่ทางานตามเวลา
•

−

หมู่ใหญ่ 266 การผลิตเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟ้าทางการแพทย์และทางกายภาพบ้าบัด
2660 26600 การผลิตเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟ้าทางการแพทย์และทางกายภาพบ้าบัด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต เครื่องฉายรังสี แ ละหลอดกาเนิ ดรังสี (เช่ น ใช้ในทางอุตสาหกรรม ในทางวิทยาศาสตร์
การตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การบาบัดโรคทางการแพทย์ การสารวจ)
• เครื่องแผ่รังสีเบต้า แกมมา เอกซเรย์ หรือรังสีอื่นๆ
− การผลิตเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกน (Computed Tomography)
− การผลิตเครื่องเพ็ทสแกน (PET scanner)
− การผลิตเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI - Magnetic Resonance Imaging)
− การผลิตเครื่องอัลตราซาวด์ที่ใช้ในทางการแพทย์
− การผลิตเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
101/ ไฟฟ้าที่ใช้ในทางการแพทย์
− การผลิตกล้องเอ็นโดสโคป
− การผลิตเครื่องเลเซอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์
− การผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจ
− การผลิตเครื่องช่วยฟัง
− การผลิตเครื่องฉายรังสีอาหารและนม
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ ในห้องปฏิบัติการ (ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์เลือด) ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 26511
− การผลิตเตียงอบผิวสีแทน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27909
หมู่ใหญ่ 267 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
2670

การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
ในหมู่ ย่ อยนี้ ได้ แก่ การผลิ ตอุป กรณ์ ที่ใช้ในทางทั ศนศาสตร์และเลนส์ ได้ แก่ กล้ องสองตา กล้ อ ง
จุลทรรศน์ (ยกเว้นอิเล็กตรอน โปรตอน) กล้องส่องทางไกล ปริซึมและเลนส์ (ยกเว้นที่ใช้ในการรักษา
โรคตา) การเคลือบและการขัดเลนส์ (ยกเว้นที่ใช้ในการรักษาโรคตา) ข้อต่อเลนส์ (ยกเว้นที่ใช้ในการ
รักษาโรคตา) และการผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพและเครื่องวัดแสง
26701 การผลิตเลนส์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเลนส์ ปริซึม และกระจกที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ รวมถึงการเคลือบและขัดของดังกล่าว
ยกเว้น
− การผลิตเลนส์สายตา คอนแทรกเลนส์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32501

101/ กล้องเอ็นโดสโคป (endoscope) คือ เครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวใช้สอดเข้าไปในร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคหรือผ่าตัด
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26702 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้นเลนส์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตกระจกติดลากล้องปืน
− การผลิตเครื่องตั้งระยะสายตา
− การผลิตเครื่องขยายสายตา
− การผลิตเครื่องวัดความเที่ยงของผู้ใช้เครื่องจักรเชิงทัศนศาสตร์
− การผลิตเครื่องเปรียบเทียบสายตา
− การผลิ ต เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ เพื่ อ การวั ด และการตรวจสอบเชิ งทั ศ นศาสตร์ (ได้ แ ก่ อุ ป กรณ์
ควบคุมการยิง เครื่องหาระยะ)
− การผลิตกล้องจุลทรรศน์แบบแสง กล้องสองตา และกล้องส่องทางไกล
− การผลิตส่วนประกอบของเลเซอร์
ยกเว้น
− การผลิตกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้อิเล็กตรอนและโปรตรอน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26511
− การผลิ ตเครื่ องอุ ป กรณ์ ที่ มี เลเซอร์เป็ น ส่ ว นประกอบ ได้จั ดประเภทไว้ในหมู่ ย่ อยตามชนิ ดของ
เครื่องจักร (เช่น เครื่องเลเซอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26600)
− การผลิตเครื่องทาสาเนา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28170
26703 การผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตกล้องถ่ายภาพยนตร์และกล้องดิจิทัล
− การผลิตเครื่องฉายภาพเคลื่อนไหวและเครื่องฉายสไลด์
− การผลิตเครื่องฉายภาพโปร่งใส/เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
− การผลิตเครื่องวัดแสงที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องฉายภาพสาหรับคอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26209
− การผลิ ตกล้ อ งถ่ ายโทรทั ศ น์แ ละกล้ อ งวิ ดีโ อชนิ ดใช้ในเชิงพาณิ ช ย์ ได้ จัด ประเภทไว้ในกิ จกรรม
26303
− การผลิตกล้องวิดีโอชนิดใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26402
หมู่ใหญ่ 268 การผลิตสื่อแม่เหล็กและสื่อเชิงแสง
2680 26800 การผลิตสื่อแม่เหล็กและสื่อเชิงแสง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตเทป (tapes) และตลั บ (cassettes) แม่เหล็ กที่ใช้ส าหรับการบันทึกเสี ยงและภาพที่ ยัง
ไม่ได้บันทึก
− การผลิตแผ่นดิสก์ (diskettes) ที่ยังไม่ได้บันทึก
− การผลิตแผ่นเก็บข้อมูลเชิงแสง (เช่น ซีดีที่รองรับการเขียนและลบข้อมูลได้หลายๆ ครั้ง (CD-RW)
ซีดีรอม (CD-ROM) ดีวีดีรอม (DVD-ROM) ดีวีดีที่รองรับการเขียนและลบข้อมูลได้หลายๆ ครั้ง
(DVD-RW)) ที่ยังไม่ได้บันทึก
− การผลิตบัตรที่มีแถบแม่เหล็ก
− การผลิตฮาร์ดดิสก์
ยกเว้น
− การผลิตซ้าสื่อบันทึกข้อมูล (สื่อคอมพิวเตอร์ เสียง วิดีโอ) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 18200
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หมวดย่อย 27 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การผลิตผลิตภัณ ฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจ่าย และการใช้กระแสไฟฟ้า
รวมถึงการผลิตหลอดไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สัญญาณ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
ยกเว้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 26
หมู่ใหญ่ 271 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า
2710

การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจาหน่าย และหม้อแปลง
เฉพาะอย่าง; มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า และชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบมอเตอร์ ; อุปกรณ์
สวิตช์เกียร์และสวิตช์บอร์ด; รีเลย์และอุปกรณ์ควบคุมชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม ซึ่งในหมู่ย่อยนี้เป็น
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้า
27101 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า (ยกเว้นมอเตอร์สาหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายใน)
− การผลิ ต เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ต้ น ก าลั ง (ยกเว้ น เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า กระแสสลั บ ชนิ ด อั ด ประจุ
แบตเตอรี่สาหรับเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายใน)
− การผลิตชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบมอเตอร์ (ยกเว้นชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบกังหัน)
− การผลิตชุดเครื่องขับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
− การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ใหม่ตามความต้องการของโรงงาน
ยกเว้น
− การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อมและบัดกรี ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27909
− การผลิตชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบกังหัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28110
− การผลิตมอเตอร์ที่ใช้สาหรับเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายใน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29302
− การผลิ ต เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ส าหรั บ เครื่ อ งยนต์ ช นิ ด สั น ดาปภายใน ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 29302
27102 การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจาหน่าย
− การผลิตหม้อแปลงเชื่อมแบบอาร์ก
− การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า
− การผลิตบัลลาสต์สาหรับฟลูออเรสเซนต์
ยกเว้น
− การผลิ ต ตั ว แปลงรู ป พลั งงานและสวิ ต ช์ช นิ ด ที่ เป็ น อุ ป กรณ์ อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ได้ จั ดประเภทไว้ ใน
กิจกรรม 26109
27103 การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตอุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าเพื่อการส่งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า
− การผลิตอุปกรณ์สวิตช์เกียร์และสวิตช์บอร์ด รีเลย์ และอุปกรณ์ควบคุมชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
− การผลิตเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ากาลัง
− การผลิตเครื่องกาจัดกระแสเซอร์จ (เพื่อการจ่ายแรงดันไฟฟ้า)
− การผลิตตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
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การผลิตรีเลย์ไฟฟ้า
− การผลิตท่อสาหรับเครื่องอุปกรณ์แผงสวิตช์ไฟฟ้า
− การผลิตฟิวส์ไฟฟ้า
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้า (power switching equipment)
− การผลิ ต สวิ ต ช์ ไ ฟฟ้ า ก าลั ง (ยกเว้ น สวิ ต ช์ ปุ่ ม กด สวิ ต ช์ ดั ด ไก สวิ ต ช์ แ ม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า สวิ ต ช์ ก ด
กระเดื่อง)
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องควบคุมสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม ได้
จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2651
− การผลิตสวิตช์สาหรับวงจรไฟฟ้า ได้แก่ สวิตช์ปุ่มกดและสวิตช์ดัดไก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
27330
− การผลิ ต เครื่ อ งแปลงไฟฟ้ า กระแสตรงเป็ น กระแสสลั บ เครื่ อ งแปลงไฟฟ้ า กระแสสลั บ เป็ น
กระแสตรง และเครื่องแปลงผัน102/ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27909
−

หมู่ใหญ่ 272 การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตแบตเตอรี่แบบอัดประจุไฟใหม่ไม่ได้และแบบอัดประจุไฟใหม่ได้
2720 27200 การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ
• เซลล์ที่ประกอบด้วยแมงกานีสไดออกไซด์ ปรอทออกไซด์ เงินออกไซด์ ฯลฯ
− การผลิตหม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงส่วนประกอบของหม้อสะสมไฟฟ้า
• แผ่นกั้น เปลือกหม้อสะสมไฟฟ้า แผ่นตะกั่ว และตะแกรง
− การผลิตแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
− การผลิตแบตเตอรี่ชนิดนิกเกิลแคดเมียม (NiCad)
− การผลิตแบตเตอรี่ชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดร์ด (NiMH)
− การผลิตแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม (Lithium)
− การผลิตแบตเตอรี่ชนิดเซลล์แห้ง
− การผลิตแบตเตอรี่ชนิดเซลล์เปียก
หมู่ใหญ่ 273 การผลิตสายไฟและอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้าที่นากระแสและไม่นากระแสสาหรับวงจรไฟฟ้า
โดยไม่คานึงถึงชนิดของวัสดุ รวมถึงการทาฉนวนสายไฟและการผลิตเคเบิลใยแก้วนาแสง
2731 27310 การผลิตเคเบิลใยแก้วน้าแสง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเคเบิลใยแก้วนาแสงสาหรับส่งสัญญาณข้อมูลหรือการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพ
ยกเว้น
− การผลิตไฟเบอร์กลาสหรือสแตรนด์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23103
− การผลิตชุดหรือส่วนประกอบเคเบิ ลนาแสงพร้อมขั้วต่อหรืออุปกรณ์ ติดตั้งอื่นๆ ได้จัดประเภท
ตามการใช้งาน (เช่น สายสัญญาณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26109)
102/ เครื่องแปลงผัน (converter) คือ เครื่องปรับค่าความต่างศักย์ (voltage) ไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสตรง
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2732 27320 การผลิตสายไฟและเคเบิลอื่นๆ ชนิดใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตสายไฟและเคเบิลหุ้มฉนวนที่ทาจากเหล็กกล้า ทองแดง อะลูมิเนียม
ยกเว้น
− การผลิตลวดเหล็กและเหล็กกล้าที่ได้จากการดึง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 24109
− การผลิตลวดโลหะที่มิใช่เหล็กที่ได้จากการดึง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2420
− การผลิตสายสัญญาณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ สายสัญญาณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
และชุดหรือส่วนประกอบของสายสัญญาณเชื่อมต่อที่คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26109
− การผลิตสายไฟสาหรับต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27909
− การผลิตชุดสายไฟ ชุดสายไฟสาเร็จรูป และชุดหรือส่วนประกอบสายไฟที่คล้ายกันที่ใช้กับยานยนต์
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29302
2733 27330 การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิต อุป กรณ์ ก ารเดิ น สายไฟฟ้ าที่ น ากระแสไฟฟ้ าและไม่ น ากระแสไฟฟ้ าส าหรั บวงจรไฟฟ้ า
โดยไม่คานึงถึงชนิดของวัสดุ
− การผลิตแท่งตัวนา (bus bar) ตัวนาไฟฟ้า (ยกเว้นสวิตช์เกียร์)
− การผลิตเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว (Ground Fault Circuit Interrupters: GFCI)
− การผลิตขั้วรับหลอดไฟ
− การผลิตเครื่องป้องกันฟ้าผ่าและคอยล์
− การผลิตสวิตช์สาหรับสายไฟ (เช่น สวิตช์ความดัน สวิตช์ปุ่มกด สวิตช์ดัดไก สวิตช์กดกระเดื่อง)
− การผลิตจุดจ่ายและเต้าเสียบไฟฟ้า
− การผลิต กล่องส าหรับการเดินสายไฟฟ้า (เช่น กล่องต่อแยกสายไฟ/วงจรไฟฟ้า กล่องเต้าเสีย บ
ไฟฟ้า กล่องสวิตช์)
− การผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้ง
− การผลิตอุปกรณ์ขั้วไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า
− การผลิ ตอุ ป กรณ์ การเดิ นสายไฟฟ้ าที่ ไม่ น ากระแสไฟฟ้ าที่ ท าจากพลาสติ ก รวมถึ งกล่ องชุ ม สาย
ไฟฟ้าที่ทาจากพลาสติก หน้ากากพลาสติก และอุปกรณ์ที่คล้ายกันที่ทาจากพลาสติก อุปกรณ์
ติดตั้งหรือเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ทาจากพลาสติก
ยกเว้น
− การผลิตฉนวนไฟฟ้าที่ทาจากเซรามิก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23933
− การผลิ ต ขั้ ว ต่ อ เต้ า เสี ย บ และสวิ ต ช์ ที่ มี อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ส่ ว นประกอบ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 26109
หมู่ใหญ่ 274 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้แสงสว่าง
2740

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้แสงสว่าง
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตหลอดไฟและส่วนประกอบของของดังกล่าว (ยกเว้นแก้วสาหรับผลิตหลอด
ไฟฟ้า) โคมไฟฟ้าและส่วนประกอบของโคมไฟฟ้า (ยกเว้นอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้าที่นากระแส)
27401 การผลิตหลอดไฟฟ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตหลอดไฟแบบดิสชาร์จ ฟลูออเรสเซนต์ อัลตราไวโอเล็ต อินฟราเรด ฯลฯ

196
27409 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ส้าหรับให้แสงสว่าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตโคมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะและติดเพดาน
− การผลิตโคมระย้า
− การผลิตชุดไฟตกแต่งต้นคริสต์มาส
− การผลิตท่อนซุงประดิษฐ์ที่ให้ความร้อนในเตาผิงชนิดใช้ไฟฟ้า
− การผลิตไฟฉาย
− การผลิตโคมไฟฟ้าล่อแมลง
− การผลิตตะเกียง (เช่น ที่ใช้คาร์ไบด์ ไฟฟ้า ก๊าซ แก๊สโซลิน น้ามันก๊าด)
− การผลิตสปอตไลต์
− การผลิตโคมไฟฟ้าชนิดใช้ตามถนน (ยกเว้นสัญญาณจราจร)
− การผลิ ต เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ให้ แ สงสว่ า งที่ ใช้ ส าหรั บ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ข นส่ ง (เช่ น ยานยนต์
อากาศยาน เรือ)
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์สาหรับให้แสงสว่างชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องแก้วและส่วนประกอบของโคมไฟที่ทาจากแก้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23109
− การผลิ ต อุ ป กรณ์ ก ารเดิ น สายไฟฟ้ า ที่ น ากระแสไฟฟ้ า เพื่ อ ใช้ กั บ เครื่ อ งประที ป โคมไฟ ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 27330
− การผลิตพัดลมแบบติดเพดานหรือติดห้องน้าที่มีโคมไฟฟ้าประกอบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
27502
− การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้สัญญาณ ได้แก่ สัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์ให้สัญญาณข้ามถนน
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27902
หมู่ใหญ่ 275 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน
2750

การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน เช่น พัดลม
เครื่องดูดฝุ่น เครื่องอุปกรณ์ดูแลรักษาพื้น เครื่องใช้ในการหุงต้ม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ตู้แช่แข็งแบบเปิด
ด้านบนและเปิดด้านหน้า และเครื่องใช้ในครัวเรือนชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ได้แก่ เครื่อง
ล้างจาน เครื่องทาน้าร้อน และเครื่องกาจัดขยะ นอกจากนี้ยังรวมถึงการผลิตเครื่องใช้ที่ใช้ไฟฟ้า ก๊าซ
หรือพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆ
27501 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นชนิดที่ให้ความร้อน) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต ตู้ เย็ น และตู้ แ ช่ แ ข็ ง เครื่ อ งซั ก ผ้ า และเครื่ อ งท าให้ ผ้ า แห้ ง เครื่ อ งดู ด ฝุ่ น เครื่ อ งขั ด พื้ น
เครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศ
− การผลิตเครื่องบด เครื่องปั่น/ผสม เครื่องคั้นน้าผลไม้ เครื่องเปิดกระป๋อง เครื่องลับมีด เครื่องล้าง
จาน เครื่องกาจัดขยะ/ของเสีย
− การผลิตมีดโกนไฟฟ้า แปรงสีฟันไฟฟ้า อุปกรณ์ดูแลส่วนบุคคลที่ใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
− การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นชนิดที่ให้ความร้อน)
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือนที่ให้ความร้อน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27502
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−
−

การผลิตตู้เย็น/ตู้แช่ ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม; เครื่องปรับอากาศ พัดลม
ติดหลังคา เครื่องทาความร้อนให้แก่บรรยากาศโดยรอบที่ติดตั้งถาวร พัดลมระบายอากาศและ
พัดลมดูดอากาศชนิดใช้ในทางพาณิชยกรรม; เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาอาหารชนิดใช้ในทาง
พาณิ ช ยกรรม; เครื่ อ งซัก ผ้ า เครื่อ งซั กแห้ ง และเครื่องอัด เรียบชนิด ใช้ในทางพาณิ ช ยกรรม;
เครื่องดูดฝุ่นชนิดใช้ในทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และสถาบัน ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย
28
การผลิตจักรเย็บผ้าชนิดใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28269
การติดตั้งระบบดูดฝุ่น/สิ่งสกปรกในอากาศจากส่วนกลาง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43299

27502 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือนที่ให้ความร้อน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องทาน้าร้อนด้วยไฟฟ้า ผ้าห่มไฟฟ้า
− การผลิตเครื่องเป่าผม หวี แปรง เครื่องม้วนผม เตารีดไฟฟ้า
− การผลิตเครื่องทาความร้อนให้แก่บรรยากาศรอบๆ และพัดลมที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ชนิดใช้ใน
ครัวเรือน
− การผลิ ตเตาอบไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว เตาปิ้ง/ย่าง แผ่นความร้อนสาหรับ
ทาอาหาร กระทะสาหรับทอด
− การผลิตเครื่องดูดควัน เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องต้มกาแฟหรือชา
− การผลิตตัวต้านทานสาหรับทาความร้อนด้วยไฟฟ้า
− การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือนที่ให้ความร้อน
ยกเว้น
− การติดตั้งระบบดูดฝุ่น/สิ่งสกปรกในอากาศจากส่วนกลาง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43299
27503 การผลิตเครื่องใช้ในการประกอบอาหารและให้ความร้อนชนิดใช้ในครัวเรือนที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ใน
กิจกรรมนี้ได้แก่
− เครื่องทาความร้อนให้แก่บรรยากาศรอบๆ เตาหุงต้ม เตาไฟ เตาอั้งโล่ เครื่องทาน้าร้อน เครื่องใช้
ในการทาอาหาร แผ่น/จานอุ่นอาหาร ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
หมู่ใหญ่ 279 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
2790

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ (ยกเว้นมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง
ไฟฟ้า แบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า สายไฟและอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แสง
สว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน)
27901 การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้าส้ารอง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้าสารอง (UPS)
− การผลิตเครื่องป้องกันไฟกระชาก (ยกเว้นเพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้า)
27902 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้สัญญาณ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้สัญญาณ ได้แก่ สัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์ให้สัญญาณข้ามถนน
− การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้สัญญาณกันขโมยหรือเตือนไฟไหม้ที่ไม่มีระบบส่งสัญญาณไปยัง
สถานีควบคุม
− การผลิตเครื่องหมายที่ใช้ไฟฟ้า
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การผลิตสกอร์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
− การผลิตไซเรน
− การผลิตกระดิ่งไฟฟ้า
ยกเว้น
− การผลิตป้ายเครื่องหมายชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ตามชนิดของวัสดุ
• ป้ายเครื่องหมายที่ทาจากพลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22299
• ป้ายเครื่องหมายที่ทาจากโลหะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25999
− การผลิ ต อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ส าหรั บ ให้ สั ญ ญาณกั น ขโมยหรื อ แจ้ ง อั ค คี ภั ย ที่ ส่ ง สั ญ ญาณไปยั ง สถานี
ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26309
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์กลและเครื่องกลไฟฟ้า สาหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย และควบคุม
การจราจร สาหรับทางรถไฟ ทางรถราง เส้นทางน้าภายในประเทศ ถนน สถานที่จอดรถ สนามบิน
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30200
−

27909 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้า ตัวต้านทานไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ และส่วนประกอบที่คล้ายกัน
− การผลิตเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (ชาร์จ) แบตเตอรี่ที่ทาจากสารกึ่งตัวนา
− การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับเปิดและปิดประตู
− การผลิ ตเครื่องล้ าง/ท าความสะอาดด้ ว ยระบบอัล ตราโซนิ กส์ (ยกเว้นชนิ ดใช้ในห้ อ งปฏิบั ติก าร
และใช้ในทางทันตกรรม)
− การผลิ ตเครื่อ งแปลงไฟฟ้ ากระแสตรงเป็น กระแสสลั บ (โซลิ ด สเตทอิน เวอร์เตอร์) เครื่องแปลง
ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง เซลล์เชื้อเพลิง แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบแรงดันคงที่และ
แบบแรงดันไม่คงที่
− การผลิ ต สายไฟส าหรั บ เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า สายไฟส าหรั บ ต่ อ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า และชุ ด สายไฟอื่ น ๆ
ที่ประกอบด้วยลวดที่หุ้มฉนวนและขั้วต่อ
− การผลิตส่ วนประกอบส าหรับจุดระเบิดและส่ วนประกอบไฟฟ้าอื่นๆ สาหรับเครื่องยนต์สั นดาป
ภายใน (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)
− การผลิ ต คาร์ บ อนอิ เล็ ก โทรดและกราไฟต์ อิ เล็ ก โทรด ขั้ ว สั ม ผั ส ไฟฟ้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค าร์ บ อน
และกราไฟต์ที่ใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
− การผลิตเครื่องเร่งอนุภาค
− การผลิตแม่เหล็กไฟฟ้า
− การผลิตฉนวนไฟฟ้า (ยกเว้นแก้วหรือพอร์ซเลน) ท่อ เดินสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้งที่ทาจากโลหะ
สามัญบุภายในด้วยวัตถุที่เป็นฉนวน
− การผลิต อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในการเชื่อ มและบัดกรี รวมถึงหัว แร้งไฟฟ้าสาหรับ ใช้บัด กรีที่ใช้งาน
ด้วยมือ
− การผลิตเตียงอบผิวสีแทน
ยกเว้น
− การผลิตฉนวนไฟฟ้าที่ทาจากพอร์ซเลน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23933
− การผลิตเส้นใยและผลิตภัณฑ์ที่ทาจากคาร์บอนและกราไฟต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23999
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การผลิตเครื่องกลั บกระแสไฟฟ้าที่มีอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ วงจรรวมคุมค่าแรงดัน
วงจรรวมเปลี่ยนค่ากาลัง ตัวเก็บประจุอิเล็กทรอนิกส์ ตัวต้านทานอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
ที่คล้ายคลึงกัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2610
การผลิตหม้อแปลง มอเตอร์ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ รีเลย์ และอุปกรณ์ควบคุมชนิดใช้
ในทางอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2710
การผลิตแบตเตอรี่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27200
การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้าที่นากระแสไฟฟ้าและไม่นากระแสไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 27330
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้แสงสว่าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2740
การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2750
การผลิตตัวต้านทานสาหรับทาความร้อนด้วยไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27502
การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมและบัดกรีชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28199
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ ได้แก่ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
หัว เทีย น สายไฟจุ ดระเบิด ระบบประตูและหน้าต่างไฟฟ้า อุปกรณ์ ปรับระดับแรงดัน ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 29302
การผลิตเครื่องล้าง/ทาความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิกส์ ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการและใช้
ในทางทันตกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3250

หมวดย่อย 28 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้กับวัสดุไม่ว่าจะโดยกระบวนการเชิงกล
หรือให้ความร้อนก็ตาม หรือที่ดาเนินการกับวัสดุ (เช่น การยึด การพ่น การชั่ง หรือการบรรจุ) รวมถึงส่วนประกอบ
เชิงกลและชิ้น ส่ ว นหลั กที่ ผ ลิ ตขึ้น และน ามาใช้กับเครื่องดังกล่ าว ยังรวมถึงการผลิ ตอุปกรณ์ ช นิดติดตั้งอยู่กับ ที่
ชนิดเคลื่อนที่ได้ หรือชนิดใช้งานด้ วยมือ โดยไม่คานึงว่าจะถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง
และวิศวกรรมโยธา การเกษตรกรรม หรือใช้ในครัวเรือน การผลิตเครื่องอุปกรณ์เฉพาะสาหรับขนส่งผู้โดยสารหรือ
สินค้าภายในสถานประกอบการก็ถูกจัดประเภทไว้ในที่นี้ด้วย
ในหมวดย่ อ ยนี้ เป็ น การแยกความแตกต่ า งระหว่างการผลิ ต เครื่องจั กรที่ ใช้ งานเฉพาะอย่ างกั บ
เครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป สาหรับการผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ซึ่งไม่จาเป็นต้อง
ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น อุปกรณ์เครื่องเล่นสวนสนุก เครื่องอุปกรณ์โบว์ลิ่งอัตโนมัติ เป็นต้น ได้จัดประเภทไว้ใน
หมวดย่อยนี้ด้วย
ยกเว้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะสาหรับใช้ในงานทั่วไป ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 25
− การผลิ ตอุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องวัดหรือทดสอบ อุปกรณ์เพื่อ
การจ่ายและควบคุมกระแสไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 26 และ 27
− การผลิตยานยนต์สาหรับใช้งานทั่วไป ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 29 และ 30
หมู่ใหญ่ 281 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป รวมถึงการผลิตส่วนประกอบที่ใช้ในเครื่องจักร
อื่นๆ หรือการผลิตเครื่องจักรที่สนับสนุนการดาเนินงานของธุรกิจอื่นๆ

200
2811 28110 การผลิ ต เครื่ อ งยนต์ แ ละเครื่ อ งกั งหั น (ยกเว้น เครื่ อ งยนต์ ที่ ใช้ กั บ อากาศยาน ยานยนต์ และ
จักรยานยนต์) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตเครื่อ งยนต์ สั นดาปภายในแบบลู กสู บ ยกเว้น เครื่อ งยนต์ ส าหรับ ขั บ เคลื่ อ นอากาศยาน
ยานยนต์ และจักรยานยนต์
• เครื่องยนต์เรือ
• เครื่องยนต์รถไฟ
− การผลิ ตลู กสู บ แหวนลู กสู บ คาร์บูเรเตอร์ และอุป กรณ์ อื่น ๆ ส าหรับเครื่องยนต์สั นดาปภายใน
เครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิด ฯลฯ
− การผลิตลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของเครื่องยนต์สันดาปภายใน
− การผลิตเครื่องกังหันและส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว
• เครื่องกังหันไอน้าและเครื่องกังหันไออื่นๆ
• เครื่องกังหันไฮดรอลิก กังหันน้า และเครื่องควบคุมของเครื่องดังกล่าว
• เครื่องกังหันลม
• เครื่องกั งหั นก๊าซ (ยกเว้นเครื่องกังหันไอพ่น หรือเครื่องไอพ่ นติด ใบพั ดที่ใช้ในการขับ เคลื่อน
อากาศยาน)
− การผลิตชุดเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยกังหันไอน้า
− การผลิตชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบกังหัน
ยกเว้น
− การผลิ ต เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า (ยกเว้ น ชุ ด เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า แบบกั ง หั น ) ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 27101
− การผลิตชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าต้นกาลัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27101
− การผลิ ต อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า และชิ้ น ส่ ว นไฟฟ้ า ของเครื่อ งยนต์ สั น ดาปภายใน (ยกเว้ น ยานยนต์ แ ละ
จักรยานยนต์) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27909
− การผลิ ตเครื่องยนต์สาหรับขับเคลื่อนยานยนต์ อากาศยาน และจักรยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 29101, 30300 และ 30912 ตามลาดับ
− การผลิ ต เครื่ อ งกั ง หั น ไอพ่ น และเครื่ อ งไอพ่ น ติ ด ใบพั ด ส าหรั บ อากาศยาน ได้ จั ด ประเภทไว้ใ น
กิจกรรม 30300
2812 28120 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ควบคุมก้าลังของไหล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตส่ วนประกอบต่างๆ ของไฮดรอลิกและอัดอากาศ (รวมถึงเครื่องสูบไฮดรอลิก มอเตอร์
ไฮดรอลิ ก กระบอกสู บ ไฮดรอลิ กและอัดอากาศ วาวล์ ไฮดรอลิ ก และอัดอากาศ ท่ ออ่อนและ
อุปกรณ์ติดตั้งแบบไฮดรอลิกและอัดอากาศ)
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์เตรียมอากาศ/ลมเพื่อใช้ในระบบอัดอากาศ
− การผลิตระบบกาลังของไหล
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฮดรอลิกสาหรับใช้ในระบบส่งกาลัง
ยกเว้น
− การผลิ ตเครื่องสู บและวาล์ วเพื่อใช้กับกาลั งของของที่ไม่ใช่ของไหล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย
2813
− การผลิตคอมเพรสเซอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28131
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ในระบบส่งกาลัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28140
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การผลิตเครื่องสูบ คอมเพรสเซอร์ ก๊อก และวาล์วอื่นๆ
28131 การผลิตเครื่องสูบและคอมเพรสเซอร์อื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตคอมเพรสเซอร์
− การผลิตเครื่องสูบลมหรือเครื่องสูบสุญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่นๆ
− การผลิตเครื่องสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการวัดติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม
− การผลิ ตเครื่องสู บที่ออกแบบส าหรับ ติ ดตั้งกับเครื่องยนต์สั นดาปภายใน เช่น เครื่องสู บน้ามัน
น้า และเชื้อเพลิงชนิดใช้กับยานยนต์
− การผลิตเครื่องสูบชนิดใช้งานด้วยมือ
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฮดรอลิกสาหรับใช้ในระบบส่งกาลัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28120
28132 การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตก๊อกและวาล์วที่ใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงวาล์วควบคุม
− การผลิตก๊อกและวาล์วที่ใช้ในด้านสุขาภิบาล
− การผลิตก๊อกและวาล์วสาหรับการทาความร้อน
ยกเว้น
− การผลิตวาล์วที่ทาด้วยยางวัลแคไนซ์ชนิดไม่แข็ง แก้ว หรือวัสดุเซรามิก ได้จัดประเภทไว้ตามชนิด
ของวัสดุในกิจกรรม 22199, 23109 และ 23939 ตามลาดับ
− การผลิตลิ้นไอเสียของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28110

2814 28140 การผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตตลับลูกปืนเม็ดกลมและตลับลูกปืนเม็ดโค้ง และส่วนประกอบอื่นๆ
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์เชิงกลสาหรับใช้ในระบบส่งกาลัง
• เพลาส่งกาลังและข้อเหวี่ยง เช่น เพลาลูกเบี้ยว เพลาข้อเหวี่ยง ข้อเหวี่ยง ฯลฯ
• ตัวเสื้อของตลับลูกปืนและเพลนชาฟต์แบริ่ง
− การผลิตเกียร์ เครื่องเกียร์และกระปุกเกียร์ และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่นๆ
− การผลิตคลัตช์และประกับเพลา
103/
− การผลิตล้อช่วยแรงและพูลเลย์
− การผลิตโซ่ที่ใช้ข้อต่อ (อาร์ทิคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อๆ
− การผลิตโซ่ส่งกาลัง
ยกเว้น
− การผลิตโซ่อื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25999
− การผลิตคลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29309
− การผลิ ต ส่ ว นประกอบย่ อยของเครื่ องอุ ปกรณ์ ส่ งกาลั ง ซึ่ งเป็ น ส่ ว นประกอบของยานยนต์ หรื อ
อากาศยาน ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 29 และ 30 ตามลาดับ
2815 28150 การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่องพ่นหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต เตาเผาไฟฟ้ า และเตาอบไฟฟ้ า ชนิ ด ใช้ ใ นทางอุ ต สาหกรรมและตามห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
รวมถึงเตาเผาขยะ
103/ พลูเลย์/ลูกล้อ (pulley) คือ เครื่องกลอย่างง่ายประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นล้อแบนและมีร่องที่ขอบโดยรอบ เพื่อใช้เชือกหรือโซ่คล้องที่ร่อง เพื่อใช้

ดึงสิ่งของ
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การผลิตเครื่องพ่นหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิง
− การผลิ ตเครื่องทาความร้อนให้ แก่บรรยากาศโดยรอบที่ใช้ไฟฟ้า ชนิดติดตั้งถาวร และเครื่องท า
ความร้อนในสระว่ายน้าที่ใช้ไฟฟ้า
− การผลิ ตเครื่อ งอุปกรณ์ ทาความร้อ นในครัว เรือนที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ชนิดติ ดตั้งถาวร ได้แก่ เครื่องท า
ความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องทาความร้อนโดยใช้ไอน้า เครื่องทาความร้อนโดยใช้น้ามัน
และเตาเผาและเครื่องอุปกรณ์ทาความร้อนที่คล้ายกัน
− การผลิ ต เตาเผาไฟฟ้ าชนิ ดใช้ในครัว เรือน (เตากระจายความร้ อน ฮีต ปั้ ม เป็ น ต้น ) เตากระจาย
ความร้อนที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ชนิดใช้ในครัวเรือน
− การผลิตเครื่องเติมเชื้อเพลิง ตะกรับ เครื่องขับขี้เถ้าที่เป็นเครื่องกล เป็นต้น
ยกเว้น
− การผลิตเตาอบชนิดใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27502
− การผลิตเครื่องทาให้แห้งที่ใช้ในการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28250
− การผลิตเตาอบเบเกอรี่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28250
− การผลิตเครื่องทาให้แห้งที่ใช้ กับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 28299
− การผลิ ต เครื่อ งสเตอร์ รีไลส์ ช นิ ด ใช้ ในทางการแพทย์ ศั ล ยกรรม หรื อ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ได้ จั ด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3250
− การผลิตเตาเผาชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32502
−

2816 28160 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับยกและขนย้าย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้สาหรับยก ขนย้าย บรรทุกหรื อขนถ่าย ทั้งชนิดใช้งานด้วยมือหรือใช้กาลัง
ขับเคลื่อน
• เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอก เครื่องกว้านแบบนอนและแบบตั้ง และแม่แรง
• เดอร์ริก ปั้นจั่น โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้ายแบบสแตรดเดิล ฯลฯ
• รถใช้ งาน (เวิ ร์ ค ทรัค ) ชนิ ด ใช้ ในโรงงาน ซึ่ งจะมี อุป กรณ์ ส าหรั บ ยกหรื อขนย้ า ยติ ด อยู่ ด้ ว ย
หรือไม่ก็ตาม และจะขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม (รวมถึงรถเข็นมือและรถเข็นเล็กมีล้อ
เดียวสาหรับบรรทุกของไม่หนัก)
• อุ ป กรณ์ สั่ ง การเชิ ง กลและหุ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรมที่ อ อกแบบเฉพาะส าหรั บ ใช้ ย ก ขนย้ า ย
บรรทุก หรือขนถ่าย
− การผลิตเครื่องลาเลียง เครื่องเทเลเฟอริก ฯลฯ
− การผลิตลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อน
− การผลิตส่วนประกอบเฉพาะที่ใช้กับเครื่องอุปกรณ์สาหรับยกและขนย้าย
ยกเว้น
− การผลิ ตลิ ฟต์และเครื่องล าเลี ยงที่ทางานอย่างต่อเนื่องส าหรับใช้งานใต้ดิน ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 28240
− การผลิตเครื่องตัก เครื่องขุด และเครื่องตักย้ายแบบเชิงกล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28240
− การผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทางานได้หลายอย่าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28299
− การผลิตรถเครนหรือรถบรรทุกติดปั้นจั่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29109
− การผลิตปั้นจั่นลอยน้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30110
− การผลิตตู้โบกี้ที่ติดปั้นจั่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30200
− การติดตั้งลิฟต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43299
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2817 28170 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้ส้านักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง) ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การผลิตเครื่องคานวณ
− การผลิตเครื่องบวกเลข เครื่องบันทึกการรับเงิน
− การผลิตเครื่องคิดเลข ที่เป็นชนิดอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ก็ตาม
− การผลิตเครื่องพิมพ์ดีด
− การผลิ ตเครื่องชั่งสาหรับงานไปรษณีย์ เครื่องจักรที่ใช้ในการจัดการไปรษณีย์ภัณฑ์ (เครื่องสอด
เครื่องปิดผนึก และเครื่องพิมพ์ที่อยู่ซองจดหมาย; เครื่องเปิด เครื่องคัด เครื่องสแกนจดหมาย)
เครื่องจัดเรียง
− การผลิตเครื่องจดชวเลข
− การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าเล่มชนิดใช้ในสานักงาน (เช่น พลาสติกหรือเทปที่ใช้ในการเข้าเล่ม)
− การผลิตเครื่องเขียนเช็ค
− การผลิตเครื่องนับเหรียญและเครื่องห่อเหรียญ
− การผลิตเครื่องเหลาดินสอ
− การผลิตเครื่องเย็บกระดาษและเครื่องถอนลวดเย็บ
− การผลิตเครื่องลงคะแนนเสียง
− การผลิตแท่นตัดเทป
− การผลิตเครื่องเจาะรู
− การผลิตเครื่องบันทึกการรับเงินที่ทางานโดยวิธีทางกล
− การผลิตเครื่องทาสาเนา/เครื่องถ่ายเอกสาร
− การผลิตตลับหมึก
− การผลิตกระดานดา กระดานไวท์บอร์ด และกระดานแสดงเครื่องหมาย
− การผลิตเครื่องบันทึกคาสั่ง/คาพูด
ยกเว้น
− การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2620
2818 28180 การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือชนิดใช้ก้าลังขับเคลื่อน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต เครื่อ งมือ ที่ ใช้ งานด้ ว ยมื อแบบมี ม อเตอร์ที่ ใช้ไฟฟ้า อยู่ในตัว หรือแบบมี มอเตอร์ที่ ไม่ ใช้
ไฟฟ้าอยู่ในตัว หรือแบบอัดอากาศ
• เลื่อยวงเดือนหรือเลื่อยแบบชักขึ้นชักลง
• สว่านและสว่านเจาะปูน/คอนกรีต
• เครื่องขัดทรายขับเคลื่อนด้วยกาลังชนิดใช้งานด้วยมือ
• ที่ตอกตะปูแบบอัดอากาศ
• ที่เย็บ ปืนยิงตะปู ปืนย้าหมุดแบบอัดอากาศ
• บัฟเฟอร์ หัวกลึง
• เครื่องบด กบไสไม้
• กรรไกรและคีมเจาะตัด
• ประแจกระแทก
ยกเว้น
− การผลิ ตเครื่องบั ดกรีและเครื่อ งเชื่อมโลหะ ที่ ใช้ ไฟฟ้ า ชนิ ดใช้งานด้ว ยมือ ได้จัด ประเภทไว้ใน
กิจกรรม 27909
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2819

การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไป
28191 การผลิตเครื่องท้าความเย็น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องจักรทาความเย็นหรือแช่แข็งชนิดใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
(เช่น ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ฯลฯ) รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหลัก
− การผลิตเครื่องปรับอากาศ รวมถึงชนิดใช้ในยานยนต์
− การผลิตพัดลมชนิดใช้ในงานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
− การผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
− การผลิตเครื่องจักรสาหรับทาอากาศหรือก๊าซให้เป็นของเหลว
− การผลิตพัดลมระบายอากาศใต้หลังคา (พัดลมติดหลังคา ลูกหมุนระบายอากาศบนหลังคา ฯลฯ)
ยกเว้น
− การผลิ ตตู้เย็น เครื่องทาความเย็น หรือแช่แข็งชนิด ใช้ในครัว เรือน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
27501
− การผลิตพัดลมชนิดใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27502
28199 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องชั่ง (ยกเว้นเครื่องชั่งที่มีความไวชนิดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ)
• เครื่ อ งชั่ ง ที่ ใ ช้ ในครั ว เรื อ นและร้ า นค้ า เครื่ องชั่ ง ชนิ ด มี แ ท่ น เครื่ อ งชั่ ง ส าหรั บ ชั่ ง ของอย่ า ง
ต่อเนื่อง เครื่องชั่งของบนเครื่องลาเลียงอย่างต่อเนื่อง เครื่องชั่งน้าหนัก ฯลฯ
− การผลิ ตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ กรองของเหลวหรือก๊าซ หรือทาให้ ของเหลวหรือก๊าซ
บริสุทธิ์
− การผลิตอุปกรณ์สาหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผง ให้พุ่งเป็นลาหรือเป็นฝอย
• ปืนฉีดพ่น เครื่องดับเพลิง เครื่องพ่นทราย เครื่องพ่นไอน้า ฯลฯ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม
• เครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุ ปิด ผนึก หุ้มปลอก หรือปิดป้ายสลาก ฯลฯ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ ในการทาความสะอาดขวดหรือทาให้ขวดแห้ ง และเครื่องจักรที่ใช้ในการ
บรรจุเครื่องดื่มอัดลม
− การผลิ ตเครื่อ งจั ก รโรงงานที่ ใช้ในการกลั่ น หรือ การกลั่ น ล าดั บ ส่ ว นส าหรับ การกลั่ น ปิ โ ตรเลี ย ม
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ฯลฯ
− การผลิตเครื่องกาเนิดก๊าซ
− การผลิ ตเครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่นๆ ที่ใช้ลู กกลิ้ ง (ยกเว้นเครื่องรีดโลหะ และ
เครื่องรีดแก้วที่ใช้ลูกกลิ้ง) เช่น เครื่องรีดยางแผ่น
− การผลิตเครื่องเซ็นตริฟิวจ์ (ยกเว้นเครื่องแยกครีมหรือเครื่องทาให้ผ้าแห้ ง)
− การผลิตปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน ทาด้วยวัสดุหรือชั้นของวัสดุชนิดเดียวกัน
− การผลิตเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
− การผลิตชิ้นส่วนประกอบที่ใช้กับเครื่องจักรที่ใช้กับงานทั่วไป
− การผลิตเครื่องวัดระดับ สายวัด และเครื่องมือที่คล้ายกันที่ใช้งานด้วยมือ เครื่องมื อสอบเทียบของ
ช่างเครื่อง (ยกเว้นชนิดใช้ในทางทัศนศาสตร์)
− การผลิตเครื่องเชื่อมและเครื่องบัดกรีที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องชั่งที่มีความไวชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26511
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การผลิตเครื่องเชื่อมและเครื่องบัดกรีที่ใช้ไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27909
การผลิตเครื่องจักรสาหรับฉีดพ่นที่ใช้ในการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28219
การผลิ ตเครื่องรีดโลหะหรือเครื่องรีดแก้วที่ใช้ลู กกลิ้ ง และลู กกลิ้ งสาหรับเครื่องจักรดังกล่าว
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28230 และ 28299 ตามลาดับ
การผลิตเครื่องทาให้แห้งที่ใช้ในการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28250
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการกรองอาหารหรือทาให้อาหารบริสุทธิ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
28250
การผลิตเครื่องแยกครีม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28250
การผลิตเครื่องทาให้ผ้าแห้งที่ใช้ในทางพาณิชยกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28269
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการพิมพ์สิ่งทอ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28269

หมู่ใหญ่ 282 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้งานในกระบวนการผลิต
อื่น ๆ เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิ ตอาหารหรือสิ่ งทอ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการผลิตเครื่องจักรเฉพาะ
สาหรับอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมการผลิต เช่น เครื่องปล่อยยานอวกาศ หรืออุปกรณ์ในสวนสนุก
2821

การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้
28211 การผลิตแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้
− การผลิตแทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม (พิเดสเตรียนคอนโทรลแทรกเตอร์)
ยกเว้น
− การผลิตแทรกเตอร์ที่ใช้วิ่งบนถนนสาหรับลากรถกึ่งพ่วง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29109
28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องตัดหญ้า
− การผลิตรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงที่มีเครื่องบรรทุกหรือขนถ่ายของได้ในตัวเอง ที่ออกแบบสาหรับใช้
ในการเกษตร
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร สาหรับการเตรียมดิน การปลูก หรือการให้ปุ๋ยแก่พืช
• เครื่องไถ เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องขุด เครื่องคราด ฯลฯ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวหรือนวด
• เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องนวด เครื่องคัด ฯลฯ
− การผลิตเครื่องรีดนม
− การผลิตเครื่องจักรสาหรับฉีดพ่นที่ใช้ในการเกษตร
− การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการเกษตร
• เครื่องจักรที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ปีก เครื่องจักรที่ใช้ในการเลี้ยงผึ้ง อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเตรียม
อาหารสัตว์ ฯลฯ
• เครื่องจักรที่ใช้ในการทาความสะอาด คัด หรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ ที่ไม่ได้ใช้กาลั งขับเคลื่อน ชนิดใช้ในการเกษตร ได้จัดประเภท
ไว้ในหมู่ย่อย 2593
− การผลิตเครื่องลาเลียงสาหรับใช้ในฟาร์ม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28160
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2822

การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือที่ใช้กาลังขับเคลื่อน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28180
การผลิตเครื่องแยกครีม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28250
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการทาความสะอาด คัด หรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือ
เมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28250
การผลิตรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงที่ใช้วิ่งบนถนน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29202

การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือกล
28221 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิต เครื ่อ งมือ กลส าหรับ ใช้ก ับ งานโลหะ รวมถึง เครื ่อ งมือ กลดัง กล่า วที ่ใ ช้แ สงเลเซอร์
คลื่นอัลตราโซนิก พลาสมาอาร์ก แมกเนติกพลัส ฯลฯ
− การผลิตเครื่องมือกลสาหรับกลึง เจาะ เซาะ ขึ้นรูป ไส คว้าน เจียระไน ฯลฯ
− การผลิตเครื่องมือกลที่ใช้ในการตอกหรือการอัด
− การผลิตเครื่องตอกรู เครื่องอัดไฮโดรลิก เครื่องห้ามล้อชนิดไฮโดรลิก ค้อนตก เครื่องตี ฯลฯ
− การผลิตเครื่องดึงเย็น เครื่องทาเกลียวโดยการรีด หรือเครื่องจักรสาหรับใช้งานกับลวด
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้สาหรับเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ หรือสาหรับเครื่องมือกล
(สว่าน เครื่องตอกรู แม่พิมพ์ทาเกลียวใน ก๊อก เครื่องหมุนขูด เครื่องกลึง ใบเลื่อย ใบมีด ฯลฯ)
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25939
− การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อมและบัดกรี ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27909
28229 การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตเครื่องมือกลที่ใช้ในงานแปรรูปไม้ กระดูก หิ น ยางแข็ง พลาสติกแข็ง แก้ว ฯลฯ รวมถึง
การผลิตเครื่องมือกลดังกล่าวที่ใช้แสงเลเซอร์ คลื่นอัลตราโซนิก พลาสมาอาร์ก แมก-เนติกพลัส
ฯลฯ
− การผลิ ต เครื่ อ งจั ก รแบบติ ด ตั้ ง อยู่ กั บ ที่ ส าหรั บ ใช้ ต อกตะปู ตอกลวดเย็ บ ติ ด กาว หรื อ การ
ประกอบอย่างอื่น ในงานแปรรูปไม้ ไม้ก๊อก กระดูก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง ฯลฯ
− การผลิตเครื่องเจาะชนิดโรตารีหรือโรตารีเพอร์คัสชันแบบติดตั้งอยู่กับที่ เครื่ องจักรสาหรับบรรจุ
เครื่องตอกหมุด เครื่องตัดแผ่นโลหะ ฯลฯ
− การผลิตเครื่องกดสาหรับการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด และที่คล้ายคลึงกัน
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้เคลือบ/ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
− การผลิ ตส่ ว นประกอบหรือ อุป กรณ์ ป ระกอบส าหรับ เครื่ อ งมื อกลที่ ก ล่ าวมาข้า งต้ น เช่ น หั ว จั บ
ชิ้นงาน ดิไวดิงก์เฮด และอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องมือกล
ยกเว้น
− การผลิ ตเครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ ยนได้ส าหรับเครื่องที่ใช้งานด้วยมือ หรือสาหรับเครื่องมือกล
(สว่าน เครื่องตอกรู แม่พิมพ์ทาเกลียวใน ก๊อก เครื่องหมุนขูด เครื่องกลึง ใบเลื่อย ใบมีด ฯลฯ)
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25939
− การผลิตหัวแร้งและปืนบัดกรีที่ใช้ไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27909
− การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือที่ใช้กาลังขับเคลื่อน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28180
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานเหล็กหรือโรงหล่อเหล็ก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28230
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28240
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2823 28230 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะกรรม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้กับโลหะร้อน
• เตาแปรสภาพ แบบหล่ออินกอต เบ้า เครื่องหล่อ
− การผลิตเครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิ้งและลูกกลิ้งสาหรับเครื่องจักรดังกล่าว
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องดึงเย็นที่ใช้กับงานโลหะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28221
− การผลิตหีบแบบหล่อและแบบหล่อ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25939
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแบบหล่อ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28299
2824 28240 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการท้าเหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่อสร้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตลิฟต์และเครื่องลาเลียงที่ทางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งออกแบบเฉพาะเพื่อใช้งานใต้ดิน
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเจาะคว้าน ตัด ขุดเจาะ และขุดอุโมงค์ (อาจจะใช้ใต้ดินหรือไม่ก็ได้)
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการทาแร่ โดยการร่อน คัด แยก ล้าง ย่อย ฯลฯ
− การผลิ ต แทรกเตอร์ ตี น ตะขาบและแทรกเตอร์ ที่ ใ ช้ ใ นการท าเหมื อ งแร่ เหมื อ นหิ น และการ
ก่อสร้าง
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขนย้ายดิน เช่น รถปราบดิน แองเกิลโดเซอร์ เครื่องเกรด เครื่ องขูด
เครื่องเกลี่ย เครื่องตักเชิงกล เครื่องตักย้าย ฯลฯ
− การผลิตใบมีดสาหรับรถปราบดินและแองเกิลโดเซอร์
− การผลิตรถบรรทุกเทท้ายที่ไม่ได้ออกแบบสาหรับใช้บนถนน
− การผลิตเครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ทาร์
− การผลิตเครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม เครื่องรีด/เกลี่ยมอร์ ทาร์ เครื่องรีด/เกลี่ยบิทูเมน
เครื่องจักรที่ใช้ในการแต่งผิวหน้าคอนกรีต ฯลฯ
− การผลิตแทรกเตอร์ตีนตะขาบและแทรกเตอร์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับยกและขนย้าย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28160
− การผลิตแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28211
− การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้วิ่งบนถนนสาหรับลากรถกึ่งพ่วง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29109
− การผลิ ต เครื่ อ งมื อ กลที่ ใช้ ในงานหิ น รวมถึ ง เครื่ อ งจั ก รที่ ใช้ ใ นการตั ด หิ น ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 28229
− การผลิตรถผสมปูน/คอนกรีต ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29109
− การผลิตหัวรถจักรและรถรางใช้ขนของในเหมืองแร่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30200
2825 28250 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องทาให้แห้งที่ใช้ในการเกษตร
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม
• เครื่องแยกครีม
• เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนม (เช่น เครื่องทาให้เป็นเนื้อเดียวกัน)
• เครื่ องจั ก รที่ ใช้ ในการแปรรู ป นม (เช่ น เครื่องปั่ น แยกเนย เครื่ องรีด น้ าจากเนยเหลว และ
เครื่องทาแบบ)
• เครื่องจักรที่ใช้ทาเนยแข็ง (เช่น เครื่องทาให้เป็นเนื้อเดียวกัน เครื่องทาแบบ เครื่องอัด)
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การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมโม่-สีเมล็ดธัญพืช
• เครื่องจัก รที่ ใช้ ในการทาความสะอาด คัด หรือแยกขนาดเมล็ด พื ช เมล็ ดธั ญ พื ช หรือเมล็ ด
แห้งของพืชผักตระกูลถั่ว (เช่น เครื่องฝัดโดยใช้ลมเป่า รางร่อน เครื่องขัดเมล็ดธัญพืช ฯลฯ)
• เครื่องจักรที่ใช้ผลิตแป้งและแป้งหยาบ ฯลฯ (เครื่องโม่ -สีเมล็ดธัญพืช เครื่องป้อน เครื่องร่อน
เครื่องขัดรา เครื่องผสม เครื่องสีข้าว เครื่องกะเทาะเปลือกถั่ว)
− การผลิตเครื่องอัด เครื่องคั้น ฯลฯ ที่ใช้ในการผลิตไวน์ ไซเดอร์ น้าผลไม้ ฯลฯ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการสกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ามันจากสัตว์หรือพืช
− การผลิ ต เครื่ อ งจั ก รที่ ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมเบเกอรี่ ห รื อ ใช้ ใ นการผลิ ต มะกะโรนี สปาเกตตี หรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
• เตาอบเบเกอรี่ เครื่องผสมแป้ง เครื่องแบ่งแป้ง เครื่องทาแบบ เครื่องเค้กดิพอสซิททิ่ง เครื่อง
ฝาน ฯลฯ
− การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร
• เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ลู ก กวาด โกโก้ ห รื อ ช็ อ กโกแลต; เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต น้ าตาล;
เครื่ องจั ก รที่ ใช้ ในการท าเบี ยร์ ; เครื่อ งจั กรที่ ใช้ ในการแปรรูป เนื้ อ สั ต ว์ห รือ สั ตว์ปี กเลี้ ย ง;
เครื่องจักรที่ใช้ในการปรุงแต่งผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) หรือพืชผัก; เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ปรุงแต่งอาหารจาพวกปลา กุ้ง หอย หรืออาหารทะเลอื่นๆ
• เครื่องจักรที่ใช้ในการกรองหรือทาให้บริสุทธิ์
• เครื่ อ งจั ก รอื่ น ๆ ส าหรั บ งานอุ ต สาหกรรมส าหรั บ การปรุ ง แต่ ง หรื อ การผลิ ต อาหารหรื อ
เครื่องดื่ม
− การผลิ ตเครื่องจักรที่ ใช้ในการเตรีย มยาสู บ และท าบุห รี่ห รือซิ การ์ หรือ ส าหรับ ทายาเส้ น ยาฉุ น
หรือยานัตถุ์
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการปรุงแต่งอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องฉายรังสีอาหารและนม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26600
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุ ห่อหุ้ม และชั่งน้าหนัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28199
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการทาความสะอาด คัด หรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่นๆ ทาง
การเกษตร (ยกเว้นเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช และเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว) ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 28219
−

2826

การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง
28261 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียม ปั่น ทอ และถักนิตสิ่งทอ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตสิ่งทอ
• เครื่อ งจั ก รที่ ใช้ ในการเตรีย ม ผลิ ต อั ด รี ด ดึ ง ท าให้ เ กิ ด ผิ ว สั ม ผั ส หรือ ตั ด เส้ น ใยสิ่ ง ทอ
วัสดุสิ่งทอ หรือด้ายสิ่งทอประดิษฐ์
• เครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียมเส้นใยสิ่งทอ เช่น เครื่องหีบฝ้าย เครื่องเปิดเบลฝ้าย เครื่องตะกุย
เศษเส้นใยหรือผ้า เครื่องกระจายฝ้าย เครื่องขจัดสิ่งสกปรกจากขนสัตว์ เครื่องฟอกล้างขน
สัตว์ เครื่องหวี เครื่องสางใย เครื่องรีดเพื่อจัดขนาด ฯลฯ
• เครื่ อ งปั่ น ด้ า ย เครื่ อ งผลิ ต เส้ น ด้ า ย (เช่ น เครื่ อ งกรอท าเข็ ด เครื่ อ งขึ้ น เส้ น ด้ า ยยื น และ
เครื่องจักรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) รวมถึงเครื่องทอผ้าและเครื่องทอมือ
• เครื่องถักนิต เครื่องจักรถักตาข่ายแบบผูกปม ผ้าทูลล์ ผ้าลูกไม้ แถบถักแบบเปีย ฯลฯ
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การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นเครื่องช่วยสาหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
สิ่งทอ
• เครื่ อ งทอผ้ า ระบบดอบบี้ เครื่ อ งทอผ้ า ระบบแจ็ ก การ์ ด อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายจากการ
เคลื่ อ นไหวของเครื่ องจักรชนิ ดหยุด อัตโนมัติ กลไกเปลี่ ยนกระสวยพุ่ ง แกนปั่ น ด้ายและ
กระสวยพุ่ง ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตบัตรที่ทาจากกระดาษหรือกระดาษแข็งสาหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ระบบแจ็กการ์ด ได้จัด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1709
−

28269 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการพิมพ์สิ่งทอ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตผ้า
• เครื่องจักรที่ใช้ในการล้าง ฟอก ย้อม ตกแต่ง แต่งสาเร็จ เคลือบ หรืออาบซึมผ้าสิ่งทอ
• เครื่องจักรที่ใช้ในการม้วนผ้า คลี่ผ้า พับผ้า ตัดผ้า หรือตัดแบบซิกแซ็กที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการซักรีด
• เครื่องรีดผ้า รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิ่ง
• เครื่องซักผ้าและเครื่องทาให้ผ้าแห้งที่ใช้ในทางพาณิชยกรรม
• เครื่องซักแห้ง
− การผลิตเครื่องจักรสาหรับเย็บ หัวจักรเย็บ และเข็มจักร (ซึ่งอาจจะใช้ในครัวเรือนหรือไม่ก็ตาม)
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและตกแต่งสักหลาดหรือผ้าไม่ทอ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปหนัง
• เครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียม ฟอก หรือตกแต่งหนังดิบหรือหนังฟอก
• เครื่องจักรที่ใช้ในการทาหรือซ่อมรองเท้าหรือของอื่นที่ทาจากหนังดิบ หนังฟอก หรือขนสัตว์
ยกเว้น
− การผลิ ต เครื่อ งซั ก ผ้ าและเครื่ อ งท าให้ ผ้ าแห้ ง ชนิ ด ใช้ ในครัว เรือ น ได้ จัด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
27501
− การผลิตเครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28199
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเข้าเล่มหนังสือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28299
2829

การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่นๆ
28291 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเยื่อกระดาษ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตของที่ทาจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง
− การผลิตเครื่องทาให้แห้งที่ใช้กับเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง
28292 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและยาง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางอ่อนหรือพลาสติกอ่อนหรือสาหรับผลิตผลิตภัณฑ์ของวัสดุ
เหล่านี้
• เครื่องอัดรีด เครื่ องหล่อแบบ เครื่องทายางนอกชนิดอัดลม หรือเครื่องหล่อดอกใหม่ของ
ยางนอกชนิดอัดลม และเครื่องจักรอื่นๆ สาหรับทาผลิตภัณฑ์ยางหรือพลาสติกเฉพาะอย่าง
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28299 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องทาให้แห้งที่ใช้กับไม้
− การผลิ ต เครื่อ งพิ ม พ์ แ ละเครื่ องจั ก รที่ ใช้ ในการเข้ าเล่ ม หนั งสื อ และเครื่อ งจั กรที่ เป็ น เครื่ องช่ ว ย
สาหรับการพิมพ์บนวัสดุต่างๆ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกระเบื้อง อิฐ เซรามิก ท่อ กราไฟต์อิเล็กโทรด ชอล์กที่ใช้เขียน
กระดานดา ฯลฯ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแบบหล่อ
− การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสารกึ่งตัวนา
− การผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทางานได้หลายอย่างสาหรับใช้ในงานเฉพาะอย่าง
− การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง
• เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบหลอดไฟ หลอด (วาล์ว) หรือหลอดไฟที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้
ทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์
• เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตหรือแปรรูปร้อนของแก้วหรือเครื่องแก้ว ใยแก้วหรือด้ายแก้ว
• เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกไอโซโทป
− การผลิ ตอุป กรณ์ กาหนดแนวยางและวัด หาความสมดุล ยาง อุ ปกรณ์ วัด หาความสมดุ ล (ยกเว้น
อุปกรณ์ตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์)
− การผลิตระบบหยอดจาระบีส่วนกลาง
− การผลิตเครื่องปล่อยยานอวกาศ เครื่องดีดส่งเครื่องบิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิ่งอัตโนมัติ (เช่น เครื่องตั้งพิน)
− การผลิตม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่องเล่นอื่นๆ ในสวนสนุก
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2750
− การผลิตเครื่องทาสาเนา/เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28170
− การผลิ ต เครื่อ งมื อ กลที่ ใ ช้ ในงานแปรรูป ยางแข็ ง พลาสติ ก แข็ ง หรื อ แก้ ว ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 28229
− การผลิตแบบหล่ออินกอต ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28230
หมวดย่อย 29 การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การผลิตยานยนต์สาหรับขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์เสริม และการผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
ยกเว้น
− การบารุงรักษาและการซ่อมยานยนต์ที่ผลิตในหมวดย่อยนี้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4520
หมู่ใหญ่ 291 การผลิตยานยนต์
2910

การผลิตยานยนต์
ในหมู่ย่ อยนี้ ได้แก่ การผลิ ต/ประกอบยานยนต์เพื่ อการโดยสารและเพื่อ การขนส่ งสิ น ค้าทุ กชนิ ด
(ยกเว้นรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง) รวมถึงเครื่องยนต์ของยานยนต์
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์ให้แสงสว่างสาหรับยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2740
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−
−
−
−
−

การผลิตลูกสูบ วงแหวนลูกสูบ และคาร์บูเรเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28110
การผลิตตัวถังยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29201
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสาหรับยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2930
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29302
การบารุงรักษา ซ่อม และดัดแปลงยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4520

29101 การผลิตเครื่องยนต์ส้าหรับยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องยนต์สาหรับยานยนต์
− การผลิตแชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง
− การนาเครื่องยนต์เก่าของยานยนต์มาปรับปรุงให้เป็นเครื่องยนต์ใหม่
29102 การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิต/ประกอบรถยนต์ส่วนบุคคล
29103 การผลิตรถกระบะ 1 ตัน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิต/ประกอบรถกระบะ 1 ตัน รวมถึงรถยนต์นั่งที่มีกระบะและรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก
29104 การผลิตยานยนต์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อการโดยสาร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิต/ประกอบรถตู้ รถบัส และรถโค้ช
29109 การผลิตยานยนต์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิต/ประกอบยานยนต์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
• รถกระบะมากกว่า 1 ตัน รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ ฯลฯ
• รถแล่นบนหิมะ รถที่ใช้ในสนามกอล์ฟ ยานยนต์สะเทินน้าสะเทินบก
• รถดับเพลิง รถกวาดถนน รถห้องสมุดเคลื่อนที่ รถหุ้มเกราะ
• รถผสมปูน/คอนกรีต รถเครนหรือรถบรรทุกติดปั้นจั่น
• รถแทรกเตอร์ที่ใช้วิ่งบนถนนสาหรับลากรถกึ่งพ่วง
• รถเอทีวี (ATV) รถโกคาร์ท และรถที่คล้ายกัน รวมถึงรถแข่ง
ยกเว้น
− การผลิตแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28211
− การผลิตแทรกเตอร์ที่ใช้ในการก่อสร้างหรือการทาเหมืองแร่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28240
− การผลิตรถบรรทุกเทท้ายที่ไม่ได้ออกแบบสาหรับใช้บนถนน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28240
− การผลิตรถถังและยานยนต์ต่อสู้ทางทหารอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30400
หมู่ใหญ่ 292 การผลิตตัวถังยานยนต์ การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
2920

การผลิตตัวถังยานยนต์ การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
29201 การผลิตตัวถังยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตตัวถังยานยนต์ทุกชนิด รวมถึงแคปสาหรับยานยนต์
− การประกอบตัวถังยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงทุกชนิด
ยกเว้น
− การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมตัวถังสาหรับยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2930
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29202 การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
• สาหรับขนส่งสินค้า เช่น รถบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (tanker) รถพ่วงขนถ่าย ฯลฯ
• สาหรับขนส่งผู้โดยสาร เช่น รถพ่วงกองคาราวาน
ยกเว้น
− การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ที่ ออกแบบโดยเฉพาะสาหรับใช้ในการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 28219
− การผลิตรถเทียมลากโดยสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30990
29203 การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้สาหรับการขนส่งได้หลายวิธี เช่น ทางถนน ทางรถไฟ ทางน้า ฯลฯ
หมู่ใหญ่ 293 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส้าหรับยานยนต์
2930

การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส้าหรับยานยนต์
29301 การผลิตที่นั่งภายในยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตที่นั่งภายในยานยนต์
ยกเว้น
− การผลิตที่นั่งสาหรับรถไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30200
− การผลิตที่นั่งสาหรับอากาศยาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30300
29302 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับยานยนต์
• ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่นๆ ที่ใช้สาหรับยานยนต์
• หัวเทียน แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม แมกนี ติกฟลายวีล จานจ่ายไฟ รวมถึงคอยล์
จุดระเบิด
• สตาร์ตเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ตเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้าอื่นๆ
และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ (โกลว์ปลั๊ก คัทเอาท์ ไดนาโม)
• เครื่องปัดน้าฝน เครื่องละลายน้าแข็ง และเครื่องกาจัดฝ้าที่ใช้กับยานยนต์
• ระบบหน้ า ต่ า งและประตู ไฟฟ้ า ชิ้ น ส่ ว นเกจที่ ซื้ อ มาเพื่ อประกอบเป็ น แผงหน้ า ปั ด รถยนต์
อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตแบตเตอรี่สาหรับยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27200
− การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้แสงสว่างที่ใช้กับยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2740
29309 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ส้าหรับยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สาหรับยานยนต์
• เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย ประตู กันชน
• เบรก กระปุกเกียร์ เพลา คลัตช์ ล้อ โช๊คอับของระบบกันสะเทือน
• หม้ อน้า หม้ อพั ก ท่ อไอเสี ย เครื่องกรองไอเสี ย พวงมาลัย แกนพวงมาลั ยและกระปุก เกี ย ร์
พวงมาลัย ฯลฯ
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ยกเว้น
− การผลิตยางรถยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2211
− การผลิ ตท่ออ่อนและสายพานที่ทาจากยาง และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย
2219
− การผลิตท่ออ่อนและสายพานที่ทาจากพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้
ในหมู่ใหญ่ 222
− การผลิตลูกสูบ วงแหวนลูกสูบ และคาบูเรเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28110
− การผลิตเครื่องสูบชนิดใช้สาหรับยานยนต์และเครื่องยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28131
− การบารุงรักษา ซ่อม และดัดแปลงยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4520
หมวดย่อย 30 การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การผลิตอุปกรณ์ขนส่ง เช่น การต่อเรือและการผลิตเรือ การสร้างตู้รถไฟและ
หัวรถจักร อากาศยานและยานอวกาศ และการผลิตชิ้นส่วนของสิ่งดังกล่าว
หมู่ใหญ่ 301 การต่อเรือ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การต่อเรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้าอื่นๆ เพื่อการขนส่งและเพื่อการพาณิชย์อื่นๆ
รวมถึงเพื่อการกีฬาและการนันทนาการ
3011 30110 การต่อเรือใหญ่และสิ่งก่อสร้างลอยน้้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การต่อเรือที่ใช้ในการพาณิชย์
• เรือโดยสาร เรือข้ามฟาก เรือขนส่งสินค้า เรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ เรือลากจูง ฯลฯ
− การต่อเรือรบ
− การต่อเรือประมงและเรือที่ใช้เป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงในทะเล
− การสร้างยานเบาะอากาศ (ยกเว้นชนิดใช้เพื่อการนันทนาการ)
− การผลิตชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบหลักของเรือ
− การก่อสร้างแท่นขุดเจาะแบบลอยน้าหรือแบบใต้น้า
− การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างลอยน้า
• อู่ ล อยน้ า โป๊ ะ ท านบกั้ น น้ า แพหรื อ โป๊ ะส าหรั บ ขึ้ น -ลงเรื อ ทุ่ น ลอยน้ า แท็ ง ก์ แ บบลอยน้ า
เรือท้องแบน เรือลาเลียง ปั่นจั่นลอยน้า แพชนิดพองลมที่ไม่ได้ใช้เพื่อการนันทนาการ ฯลฯ
− การผลิตชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบหลักของสิ่งก่อสร้างลอยน้า
ยกเว้น
− การผลิตส่วนประกอบเรือ นอกจากส่วนประกอบหลักของตัวเรือ
• การผลิตใบเรือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13922
• การผลิตใบพัด/ใบจักรเรือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25999
• การผลิตสมอเรือที่ทาจากเหล็กหรือเหล็กกล้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25999
• การผลิตเครื่องยนต์เรือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28110
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์เดินเรือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26511
− การผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่างสาหรับเรือ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2740
− การผลิตยานยนต์สะเทินน้าสะเทินบก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29109
− การผลิตเรือหรือแพชนิดพองลม ที่ใช้เพื่อความสาราญ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30120
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การซ่อมและบารุงรักษาเรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33151
การรื้อ/แยกชิ้นส่วนเรือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38300
การติดตั้งภายในเรือ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4330

3012 30120 การต่อเรือที่ใช้เพื่อความส้าราญและการกีฬา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเรือและแพชนิดพองลม
− การต่อเรือใบที่มีหรือไม่มีมอเตอร์ช่วย
− การต่อเรือยนต์
− การต่อยานเบาะอากาศ ชนิดที่ใช้เพื่อการนันทนาการ
− การผลิตเรือส่วนตัว
− การผลิตเรืออื่นๆ ที่ใช้เพื่อความสาราญและการกีฬา
• เรือแคนนู เรือบดที่ทาด้วยหนังแมวน้า (Kayak) เรือพาย เรือกรรเชียง
ยกเว้น
− การผลิตส่วนประกอบเรือที่ใช้เพื่อความสาราญและการกีฬา
• การผลิตใบเรือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13922
• การผลิตใบพัด/ใบจักรเรือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25999
• การผลิตเครื่องยนต์เรือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28110
− การผลิตกระดานเล่นวินด์เซิร์ฟและกระดานโต้คลื่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32302
− การบ ารุ ง รั ก ษา ซ่ อ ม หรื อ ดั ด แปลงเรื อ ที่ ใช้ เพื่ อ ความส าราญ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ นกิ จ กรรม
33151
หมู่ใหญ่ 302 การผลิตหัวรถจักรและตู้ส้าหรับขนส่งทางรถไฟและรถราง
3020 30200 การผลิตหัวรถจักรและตู้ส้าหรับขนส่งทางรถไฟและรถราง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตหัวรถจักรชนิดไฟฟ้า ดีเซล ไอน้า และชนิดอื่นๆ
− การผลิ ตตู้โดยสาร ตู้สิ นค้า และกระบะที่เดินบนรางรถไฟหรือรถราง และยานซ่อมบารุงหรือ
ให้บริการบนทางรถไฟหรือรถราง ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
− รถที่เดินบนรางรถไฟหรือรถรางที่ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
• ตู้โดยสาร ตู้สินค้า แท็งก์บรรทุก ตู้สินค้าชนิดทึบและโปร่งที่ ถ่ายสินค้าได้ในตัว ตู้รถชนิดใช้
เป็นโรงซ่อมเคลื่อนที่ ตู้โบกี้ที่ติดปั้นจั่น ตู้สัมภาระ ฯลฯ
− การผลิตส่วนประกอบเฉพาะของหัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง หรือรถที่เดินบนราง
• โบกี้ เพลา และล้อ; เบรกและส่วนประกอบของเบรก; ตะขอและอุปกรณ์ต่อพ่วง กันชนและ
ส่วนประกอบของกันชน; เครื่องลดแรงสะเทือนของตัวรถ; โครงรถพ่วงและโครงหัวรถจักร;
ตัวรถ; ช่องทางเดินเชื่อมระหว่างโบกี้ ฯลฯ
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์กลและเครื่องกลไฟฟ้า สาหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย และควบคุม
การจราจร ส าหรั บ ทางรถไฟ ทางรถราง เส้ น ทางน้ าภายในประเทศ ถนน สถานที่ จ อดรถ
สนามบิน ฯลฯ
− การผลิตหัวรถจักรและรถรางใช้ขนของในเหมืองแร่
− การผลิตที่นั่งสาหรับรถไฟ
ยกเว้น
− การผลิตรางรถไฟที่ยังไม่ได้ประกอบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 24109
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การผลิตสิ่งติดตั้งถาวรสาหรับรางรถไฟหรือรางรถรางที่ประกอบแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
25999
การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27101
การผลิ ตอุป กรณ์ ไฟฟ้ าส าหรับ ให้ สั ญ ญาณ ให้ ความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจร ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 27902
การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28110

หมู่ใหญ่ 303 การผลิตอากาศยาน ยานอวกาศ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
3030 30300 การผลิตอากาศยาน ยานอวกาศ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องบิน เพื่อขนส่ งสินค้าหรือผู้โดยสาร เพื่อการป้องกันประเทศ เพื่อการกีฬา หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ
− การผลิตเฮลิคอปเตอร์
− การผลิตเครื่องบินร่อน เครื่องร่อน
− การผลิตเรือเหาะ/โพยมยานและบอลลูน
− การผลิตเครื่องฝึกการบินภาคพื้นดิน
− การผลิ ตยานอวกาศและยานปล่ อยยานอวกาศ ดาวเที ย ม ยานส ารวจดาวเคราะห์ สถานี โ คจร
กระสวยอวกาศ
− การผลิตขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีป
− การยกเครื่องและการเปลี่ ยนแปลงอากาศยานหรือเครื่องยนต์อากาศยานการผลิ ตชิ้น ส่ ว นและ
อุปกรณ์เสริมอากาศยาน
• ส่วนประกอบหลัก เช่น ตัวเครื่องบิน ปีก ประตู แพนบังคับ ฐานล้อ ถังเชื้อเพลิง ฯลฯ
• ใบพัดเครื่องบิน ส่วนหมุนที่ใช้ขับเคลื่อนและใบพัดเฮลิคอปเตอร์
• มอเตอร์และเครื่องยนต์ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน
• ส่วนประกอบของเครื่องกังหันไอพ่นหรือเครื่องไอพ่นติดใบพัดสาหรับอากาศยาน
− การผลิตที่นั่งสาหรับอากาศยาน
ยกเว้น
− การผลิตร่มชูชีพ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13922
− การผลิตอาวุธและกระสุน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2520
− การผลิตอุปกรณ์สื่อสารสาหรับดาวเทียม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2630
− การผลิ ต เครื่ อ งวั ด การท างานของเครื่ อ งยนต์ ที่ ใช้ กั บ อากาศยานและอุ ป กรณ์ เกี่ ย วกั บ การบิ น
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26511
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์การนาร่องในการเดินอากาศ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26511
− การผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่างสาหรับอากาศยาน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2740
− การผลิ ต ส่ ว นประกอบส าหรับ จุ ด ระเบิ ด เชื้ อ เพลิ ง ของเครื่ อ งยนต์ แ ละส่ ว นประกอบไฟฟ้ า อื่ น ๆ
สาหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27909
− การผลิตลูกสูบ วงแหวนลูกสูบ และคาร์บูเรเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28110
− การผลิตเครื่องปล่อยอากาศยาน แท่นปล่อยอากาศยาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 28299
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หมู่ใหญ่ 304 การผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ
3040 30400 การผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตรถถัง
− การผลิตยานยนต์หุ้มเกราะสะเทินน้าสะเทินบกที่ใช้ในทางทหาร
− การผลิตยานรบอื่นๆ ทางการทหาร
ยกเว้น
− การผลิตอาวุธและกระสุน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2520
− การต่อเรือรบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30110
− การผลิตเครื่องบินรบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30300
หมู่ใหญ่ 309 การผลิตอุปกรณ์ขนส่ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตอุปกรณ์ขนส่ง ที่นอกเหนือจากรถยนต์และรถที่วิ่งบนราง อุปกรณ์ขนส่ง
ทางน้า อากาศ หรืออวกาศ และยานยนต์ทางทหาร
3091

การผลิตจักรยานยนต์
30911 การผลิตจักรยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต/ประกอบจั กรยานยนต์ จัก รยานยนต์ ข นาดเล็ ก (น้ อยกว่า 50 ซี ซี) และรถจั ก รยานที่
ติดตั้งเครื่องยนต์ช่วย
− การผลิ ต รถอื่ น ๆ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเครื่ อ งยนต์ จั ก รยานยนต์ เช่ น รถสามล้ อ เครื่ อ ง รถพ่ ว งข้ า ง
รถตุ๊กตุ๊ก รถสกายแล็ป
ยกเว้น
− การผลิตรถจักรยานสองล้อ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30921
− การผลิตรถสาหรับคนพิการ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30922
30912 การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส้าหรับจักรยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องยนต์ชนิดใช้กับจักรยานยนต์ และรถอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จักรยานยนต์
− การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ เสริม ของจั ก รยานยนต์ และรถอื่ น ๆ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเครื่ อ งยนต์
จักรยานยนต์

3092

การผลิตรถจักรยานและรถส้าหรับคนพิการ
30921 การผลิตรถจักรยาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตรถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่นๆ ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ รวมถึงรถสามล้อส่ง
ของรถจักรยานสองล้อชนิดนั่งปั่นมากกว่าหนึ่งคน รถจักรยานสองล้อและสามล้อสาหรับเด็ก
− การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของรถจักรยานสองล้อ
ยกเว้น
− การผลิตรถจักรยานสองล้อที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30911
30922 การผลิตรถส้าหรับคนพิการ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตรถสาหรับคนพิการ ที่มีมอเตอร์หรือไม่ก็ตาม
− การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของรถสาหรับคนพิการ
− การผลิตรถเข็นเด็ก
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ยกเว้น
− การผลิ ต ของเล่ น ที่ มี ล้ อ ที่ อ อกแบบเพื่ อ ขั บ ขี่ รวมถึ ง รถจั ก รยานสองล้ อ และสามล้ อ ที่ ท าจาก
พลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32401
3099 30990 การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต ยานพาหนะชนิ ด ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยมื อ เช่ น รถเข็ น กระเป๋ า เดิ น ทาง รถเข็ น ขนาดเล็ ก
เลื่อนบรรทุกสาหรับแล่นบนหิมะ รถเข็นสาหรับซื้อสินค้า ฯลฯ
− การผลิตรถเทียมลากโดยสัตว์ เช่น รถเทียมม้าขนาดเล็ก รถเทียมลา รถบรรทุกศพ ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตรถใช้งาน (เวิร์คทรัค) ชนิดใช้ในโรงงาน ซึ่งจะมีอุปกรณ์สาหรับยกหรือขนย้ายติดอยู่ด้วย
หรือไม่ก็ตาม และจะขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม (รวมถึงรถเข็นเล็กที่มีล้อเดียวสาหรับบรรทุก
ของไม่หนัก) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28160
− การผลิ ตรถเข็นที่ตกแต่งแล้ วชนิดใช้ในร้านอาหาร เช่น รถเข็นขนมหวาน รถเข็นอาหาร ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 31009
หมวดย่อย 31 การผลิตเฟอร์นิเจอร์
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การผลิตเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ทาจากวัสดุทุกชนิด (ยกเว้นหิน
คอนกรีต และเซรามิก) เนื่องจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ล้วนแต่มีขั้นตอนของการขึ้นรูปวัสดุและการประกอบชิ้นส่วน
รวมถึงการตัด การหล่อ และการอัดเป็นชั้น เหมือนกันไม่ว่าจะใช้วัสดุใดก็ตาม ทั้งนี้ยังคานึงถึงการออกแบบเพื่อความ
สวยงามและคุณภาพในการใช้งานเป็นสาคัญ
บางขั้นตอนของการผลิตเฟอร์นิเจอร์อาจมีความคล้ายคลึงกับขั้นตอนการผลิตในหมวดย่อยอื่นๆ
− การตั ด และการประกอบเพื่ อ ท าโครงไม้ ได้ จั ด ประเภทไว้ ในหมวดย่ อ ย 16 (การผลิ ต ไม้ แ ละ
ผลิตภัณฑ์จากไม้)
− การผลิ ตเฟอร์นิ เจอร์โ ลหะที่ใช้ก รรมวิธีการผลิ ตเช่น เดียวกับการผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์โ ลหะขึ้นรูปโดย
การรีด ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 25 (การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์)
− การผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ พ ลาสติ ก ถื อ ได้ ว่ า เป็ น กิ จ กรรมที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ ถึ ง แม้ ว่ า การหล่ อ
เฟอร์นิเจอร์พลาสติกจะใช้กรรมวิธีการผลิตเหมือนกับการหล่อผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ก็ตาม
หมู่ใหญ่ 310 การผลิตเฟอร์นิเจอร์
3100

การผลิตเฟอร์นิเจอร์
ในหมู่ย่อยนี้ ได้แก่ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท ที่ทาจากวัสดุต่างๆ (ยกเว้นหิน คอนกรีต หรือ
เซรามิก) เพื่อใช้ในสถานที่และวัตถุประสงค์ต่างๆ
ยกเว้น
− การผลิตโคมไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27409
− การประกอบและการติ ด ตั้ ง เฟอร์ นิ เจอร์ เข้ า ชุ ด ฉากกั้ น เฟอร์ นิ เจอร์ ส าหรั บ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ใ น
ห้องปฏิบัติการ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43301
31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ช นิ ด ใช้ ใ นครั ว เรื อ น (ห้ อ งครั ว ห้ อ งนอน ห้ อ งนั่ ง เล่ น สนาม ฯลฯ)
สานักงาน โรงเรียน โบสถ์ ร้าน ภัตตาคาร ฯลฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้โชว์สินค้า ชั้นวางของ ฯลฯ
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ยกเว้น
− การตัดและการประกอบเพื่อทาโครงไม้ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 16
− การผลิ ตที่นั่งชนิดใช้ในรถยนต์ รถไฟ อากาศยาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29301, 30200
และ 30300 ตามลาดับ
− การผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายและไผ่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 31009
31002 การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต เฟอร์ นิ เจอร์ โ ลหะชนิ ด ใช้ ในครั ว เรื อ น (ห้ อ งครั ว ห้ อ งนอน ห้ อ งนั่ ง เล่ น สนาม ฯลฯ)
สานักงาน โรงเรียน โบสถ์ ร้าน ภัตตาคาร ฯลฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้โชว์สินค้า ชั้นวางของ ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะขึ้นรูป โดยการรีด ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 25
− การผลิ ตที่นั่งชนิดใช้ในรถยนต์ รถไฟ อากาศยาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29301, 30200
และ 30300 ตามลาดับ
31003 การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตฐานรองที่นอน
− การผลิตที่นอน
• ที่นอนที่มีสปริง ยัดไส้ หรือติดภายในด้วยวัสดุใดก็ตาม
• ที่นอนที่ทาจากยางเซลลูลาร์หรือพลาสติกที่ไม่หุ้ม
ยกเว้น
− การผลิตหมอน พู้ฟฟ์ เบาะ ผ้านวม และผ้านวมขนนก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13921
− การผลิตที่นอนยางชนิดพองลม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22199
31009 การผลิตเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตเฟอร์ นิ เจอร์ที่ ท าจากหวาย (ทั้ งหวายธรรมชาติ และหวายเที ยม) ไผ่ ผ้ า หนั ง พลาสติ ก
ฯลฯ ชนิดใช้ในครัวเรือน (ห้องครัว ห้องนอน ห้องนั่งเล่น สนาม ฯลฯ) สานักงาน โรงเรียน โบสถ์
ร้าน ภัตตาคาร ฯลฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้โชว์สินค้า ชั้นวางของ ฯลฯ
− การผลิตโซฟา เตียงโซฟา และชุดโซฟา
− การหุ้มเบาะเก้าอี้และที่นั่ง
− การตกแต่งสาเร็จเฟอร์นิเจอร์ เช่น การฉีดพ่น การทาสี การขัดเงา และการหุ้มเบาะ
− การผลิตรถเข็นที่ตกแต่งแล้วชนิดใช้ในร้านอาหาร เช่น รถเข็นขนมหวาน รถเข็นอาหาร
ยกเว้น
− การผลิ ตเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากเซรามิ ก คอนกรีต หรือหิ น ได้จั ดประเภทไว้ในกิจ กรรม 23939,
23959 และ 23969 ตามลาดับ
− การผลิตกระดานดา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28170
− การผลิ ตที่นั่งชนิดใช้ในรถยนต์ รถไฟ อากาศยาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 29301, 30200
และ 30300 ตามลาดับ
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หมวดย่อย 32 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เนื่องจากเป็นหมวดย่อย
สุดท้ายของการผลิต ดังนั้ นหลักเกณฑ์การจัดประเภทหมู่ใหญ่ หมู่ย่อย และกิจกรรมในหมวดย่อยนี้ ไม่สามารถ
พิจารณาจากกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
หมู่ใหญ่ 321 การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย เครื่องประดับอัญมณี และสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยและของที่ทาจากเพชรพลอยทั้งแท้และเทียม
3211

การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยแท้และสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
32111 การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยและโลหะมีค่า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตเครื่องประดับเพชรพลอยที่ทาจากโลหะมีค่าหรือหุ้ มด้วยโลหะมีค่า หรือที่ทาจากรัตนชาติ
หรือกึ่งรัตนชาติ หรือที่ประกอบด้วยโลหะมีค่าและรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ
− การผลิตสายนาฬิกาและสายรัดข้อมือ ที่ทาจากโลหะมีค่า
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32120
32112 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากเพชรพลอยและโลหะมีค่า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตเหรียญกษาปณ์ รวมถึงเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชาระหนี้ได้ตามกฎหมายที่ทาจากโลหะมีค่า
หรือไม่ก็ตาม
− การผลิตเครื่องทองที่ทาจากโลหะมีค่าหรือหุ้มด้วยโลหะมีค่า
• เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องใช้ที่มีลักษณะแบน เครื่องใช้ที่มีลักษณะกลม ของใช้ในห้องน้า
ของใช้ในสานักงานหรือโต๊ะทางาน ของใช้ในทางศาสนา ฯลฯ
− การผลิ ต ของที่ ใช้ ในทางเทคนิ ค หรื อในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ท าจากโลหะมี ค่ า (ยกเว้ น อุ ป กรณ์ ห รื อ
ส่ว นประกอบของของดังกล่ าว) เช่น เบ้ าหลอมโลหะ ช้ อนที่ แพทย์ใช้กดลิ้ น ขั้ว ไฟฟ้าอาโนด
สาหรับการชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า
− การผลิตกล่องบุหรี่ที่ทาจากโลหะมีค่า
− การแกะสลักผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลที่ทาจากโลหะมีค่าหรือโลหะที่ไม่มีค่า
ยกเว้น
− การผลิตสายนาฬิกาข้อมือ ที่ไม่ได้ทาจากโลหะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15121
− การผลิตของที่ทาจากโลหะสามัญชุบด้วยโลหะมีค่า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมของ
หมวดย่อย 25
− การผลิตตัวเรือนนาฬิกา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26521
− การผลิตสายนาฬิกาข้อมือ ที่ทาจากโลหะ (ไม่ใช่โลหะมีค่า) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32120
32113 การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเจียระไนเพชร
− การผลิตไข่มุกที่ตกแต่งแล้ว
− การผลิ ตรัตนชาติห รือกึ่งรัตนชาติที่ตกแต่งแล้ ว รวมถึงการผลิ ตหิ นที่มีคุณภาพที่นามาใช้ในงาน
อุตสาหกรรม และรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทาขึ้นใหม่
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3212 32120 การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียม
• แหวน กาไล สร้อยคอ และเครื่องประดับเพชรพลอยที่คล้ายกัน ที่ทาจากโลหะสามัญชุบด้วย
โลหะมีค่า
• เครื่องประดับเพชรพลอยที่ประดับด้วยหินเทียม เช่น หินอัญมณีเทียม เพชรเทีย ม และของที่
คล้ายกัน
− การผลิตสายนาฬิกาข้อมือที่ทาจากโลหะ (ยกเว้นโลหะมีค่า)
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย ที่ทาจากโลหะมีค่าหรือหุ้มด้วยโลหะมีค่า ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 32111
− การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยที่มีรัตนชาติเป็นส่วนประกอบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32111
− การผลิตสายนาฬิกาข้อมือ ที่ทาจากโลหะมีค่า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32111
หมู่ใหญ่ 322 การผลิตเครื่องดนตรี
3220

การผลิตเครื่องดนตรี
32201 การผลิตเครื่องดนตรีไทย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ
• เครื่องดีด เช่น กระจับปี่ จะเข้ พิณน้าเต้า
• เครื่องสี เช่น ซอด้วง ซอสามสาย ซออู้
• เครื่องตี เช่น กรับ ระนาด ฆ้อง ฉาบ ฉิ่ง กลอง ตะโพน รามะนา เปิงมาง
• เครื่องเป่า เช่น ขลุ่ย ปี่ แตร
32209 การผลิตเครื่องดนตรีอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องสาย
− การผลิตเครื่องสายที่มีคีย์บอร์ด รวมถึงเปียโนอัตโนมัติ
− การผลิ ต ออร์ แ กนแบบท่ อ ลมที่ มี คี ย์ บ อร์ ด รวมถึ ง ฮาร์ โ มเนี ย มและเครื่ อ งดนตรี ที่ มี คี ย์ บ อร์ ด ที่
คล้ายกันแบบมีลิ้นโลหะ
− การผลิตหีบเพลงชักและเครื่องดนตรีที่คล้ายกัน รวมถึงหีบเพลงเป่า
− การผลิตเครื่องดนตรีที่ใช้เป่า
− การผลิตเครื่องดนตรีที่ใช้ตีหรือเคาะ
− การผลิตเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้าให้เกิดเสียง เช่น ออร์แกน กีตาร์
− การผลิตกล่องดนตรี ออร์แกนที่ใช้ตามสวนสนุก เครื่องดนตรีชุดนกหวีด ฯลฯ
− การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของเครื่องดนตรี
• เครื่ องให้ จังหวะดนตรี ส้ อมเสีย ง หลอดเป่ าส าหรับ เที ย บเสีย ง บั ต ร จาน และม้ วนสาหรั บ
เครื่องดนตรีอัตโนมัติ ฯลฯ
− การผลิตนกหวีด แตร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ให้สัญญาณเสียงโดยใช้ปากเป่า
ยกเว้น
− การผลิตซ้าเพลงและวิดีโอจากต้นแบบลงบนแผ่นเสียง เทป ดิสก์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 18200
− การผลิ ต เครื่ อ งเล่ น แผ่ น เสี ย ง เครื่ อ งบั น ทึ ก เทป และอุ ป กรณ์ ที่ ค ล้ า ยกั น ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 26402
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−

−
−
−
−

−

การผลิตไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ลาโพง หูฟังชนิดครอบหัว และส่วนประกอบที่คล้ายกัน
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26403
การผลิตเครื่องดนตรีไทย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32201
การผลิตเครื่องดนตรีที่เป็นของเล่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32409
การซ่อมออร์แกนและเครื่องดนตรีโบราณอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33190
การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่งานเพลง วีดิทัศน์ และดิสก์ ที่บันทึกเสียง ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 59202
การปรับเสียงเปียโน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95294

หมู่ใหญ่ 323 การผลิตเครื่องกีฬา
3230

การผลิตเครื่องกีฬา
ในหมู่ย่ อยนี้ ได้แก่ การผลิตเครื่องกีฬ าและอุปกรณ์ กีฬาในร่มและกลางแจ้งที่ทาจากวัส ดุทุกชนิด
(ยกเว้นเครื่องแต่งกายและรองเท้าที่ใช้ในการกีฬา)
32301 การผลิตลูกบอลที่ใช้ในการกีฬา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต ลู ก บอลชนิ ด แข็ ง ชนิ ด อ่ อน และชนิ ด พองลม เช่ น ลู ก ฟุ ต บอล ลู ก บาสเกตบอล
ลูกวอลเลย์ ฯลฯ
32302 การผลิตกระดานโต้คลื่น และเครื่องอุปกรณ์กีฬาทางน้้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตกระดานเล่นวินด์เซิร์ฟและกระดานโต้คลื่น
32303 การผลิตอุปกรณ์กีฬาตกปลา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตอุป กรณ์ ที่ จาเป็น ส าหรับ กีฬาตกปลา เช่น เบ็ด คัน เบ็ด รอกม้ว นสายเบ็ ด ฯลฯ รวมถึ ง
สวิงจับปลา
32309 การผลิตเครื่องกีฬาอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์กีฬากลางแจ้งและในร่ม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
• แร็กเกต ไม้แบดมินตัน และไม้กอล์ฟ
• อุปกรณ์สาหรับเล่นสกี เช่น เสาสกี รองเท้าสกี
• อุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการล่าสัตว์ ปีนเขา ฯลฯ
• ถุงมือที่ใช้ในการเล่นกีฬาและเครื่องสวมศีรษะที่ใช้ในการเล่นกีฬา
• รองเท้าสเก็ตน้าแข็งและรองเท้าสเก็ตลูกล้อ
• คันธนูและธนู
• อุปกรณ์สาหรับโรงยิม ศูนย์ฟิตเนส หรืออุปกรณ์กีฬา
ยกเว้น
− การผลิตใบเรือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13922
− การผลิตชุดกีฬา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 14115
− การผลิตอานและเครื่องลากเทียมสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15122
− การผลิตแส้และแส้ขี่ม้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15122
− การผลิตรองเท้ากีฬา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 15204
− การผลิตอาวุธและกระสุนที่ใช้ในการกีฬา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2520
− การผลิตที่ยกน้าหนักโลหะสาหรับใช้ในกีฬายกน้าหนัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25999
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−
−

−
−
−

การผลิตเครื่องอุปกรณ์โบลิ่งอัตโนมัติ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 28299
การผลิตยานยนต์ที่ใช้ในการกีฬา นอกจากเลื่อนสาหรับไถลตามหิมะและสิ่งที่คล้ายกัน ได้จัด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมของหมวดย่อย 29 และ 30
การต่อเรือ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 301
การผลิตโต๊ะบิลเลียด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32409
การผลิตที่อุดหูและอุดเสียง (เช่น สาหรับว่ายน้าและป้องกันเสียง) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
32903

หมู่ใหญ่ 324 การผลิตเกมและของเล่น
3240

การผลิตเกมและของเล่น
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตตุ๊กตา ของเล่น และเกม (รวมถึงเกมอิเล็กทรอนิกส์) หุ่นจาลอง/ของเล่น
จาลองย่อขนาด และยานยนต์สาหรับเด็ก (ยกเว้นรถจักรยานสองล้อและสามล้อที่ทาจากโลหะ)
32401 การผลิตของเล่นที่มีล้อ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต ของเล่ น ที่ มี ล้ อ ซึ่ ง ออกแบบเพื่ อ ขั บ ขี่ เช่ น รถเด็ ก หั ด เดิ น รถเข็ น ตุ๊ ก ตา ฯลฯ รวมถึ ง
รถจักรยานสองล้อและสามล้อที่ทาจากพลาสติก
ยกเว้น
− การผลิตรถจักรยานสองล้อและสามล้อสาหรับเด็ก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30921
32402 การผลิตตุ๊กตา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตตุ๊กตา และเครื่องแต่งกาย ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบของตุ๊กตา
− การผลิตตุ๊กตาหุ่นจาลอง (action figure)
− การผลิตตุ๊กตากระดาษ
− การผลิตตุ๊กตาของเล่นที่เป็นรูปสัตว์
32409 การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเครื่องดนตรีที่เป็นของเล่น
− การผลิตไพ่
− การผลิตเกมกระดานและเกมที่คล้ายกัน
− การผลิตเกมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมากรุก เกมส์บอย ฯลฯ
− การผลิ ต หุ่ น จ าลองย่ อ ขนาดและหุ่ น จ าลองที่ ค ล้ า ยกั น เพื่ อ การนั น ทนาการ เช่ น รถไฟฟ้ า ชุ ด
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
− การผลิตเกมชนิดหยอดเหรียญ บิลเลียด โต๊ะพิเศษสาหรับเกมคาสิโน ฯลฯ
− การผลิตของสาหรับสวนสนุกขนาดเล็ก เกมสาหรับเล่นบนโต๊ะหรือในห้องนั่งเล่น
− การผลิตเกมปริศนาและของที่คล้ายกัน
− การผลิตของเล่นไม้
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องเล่นวิดีโอเกม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26409
− การจัดทา/พัฒนาซอฟต์แวร์สาเร็จรูปและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้สาหรับ
ใช้กับเครื่องเล่นวิดีโอเกม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 58201 และ 62012 ตามลาดับ
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หมู่ใหญ่ 325 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์และทางทันตกรรม
3250

การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์และทางทันตกรรม
ในหมู่ย่ อยนี้ ได้แ ก่ การผลิ ตเครื่องอุ ป กรณ์ ในห้ อ งปฏิ บั ติก าร เครื่องมื อทางการแพทย์ เครื่อ งมื อ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางศัลยกรรม อุปกรณ์และของใช้ทางทันตกรรม เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์
ทางทันตกรรมจัดฟัน เครื่องใช้เกี่ยวกับฟันปลอม รวมถึง การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์
ทางทัน ตกรรม และที่คล้ายกัน ซึ่งมีลั กษณะเฉพาะที่เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นตัวกาหนดวัตถุประสงค์ของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น เก้าอี้ทันตกรรมที่ติดระบบไฮโดรลิก
32501 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตแผ่นคลุมผ่าตัด ด้ายและผ้าปลอดเชื้อ
− การผลิ ต เครื่ อ งล้ า ง/ท าความสะอาดด้ ว ยระบบอั ล ตราโซนิ ก ส์ ที่ ใ ช้ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
การแพทย์
− การผลิตเครื่องฆ่าเชื้อที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
− การผลิ ตเครื่องอุปกรณ์ส าหรับกลั่นที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuges) ที่ใช้
ในห้องปฏิบัติการ
− การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือสัตวแพทย์ เช่น เตียงผ่าตัด เตียง
ตรวจโรค เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์กล
104/ ฯลฯ
− การผลิตแผ่นยึดกระดูกและหมุดเกลียว หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แคนูลา
− การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกและสิ่งใส่เทียม
− การผลิตลูกตาแก้ว
− การผลิตเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์
− การผลิตสินค้าเกี่ยวกับนัยน์ตา แว่นตา แว่นตากันแดด เลนส์แว่นตาตามใบสั่งแพทย์ แว่นตานิรภัย
คอนแทกเลนส์
− การผลิตซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก
ยกเว้น
− การผลิ ตผ้ าพันแผล แผ่ น/ผ้ าส าลี อาบซึม ชนิดใช้ในทางการแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
21001
− การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์และทางกายภาพบาบัด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
26600
− การผลิตเลนส์และกระจกที่ใช้ในเชิงทัศนศาสตร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26701
− การผลิต เครื่องล้าง/ทาความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิกส์ (ยกเว้นที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและ
ใช้ในทางทันตกรรม) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27909
− การผลิตรถสาหรับคนพิการ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30922
− การผลิ ต เครื่ อ งล้ า ง/ท าความสะอาดด้ ว ยระบบอั ล ตราโซนิ ก ส์ ที่ ใ ช้ ใ นทางทั น ตกรรม ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 32502

104/ แคนูลา (cannulae) คือ ท่อกลวงสาหรับสอดเข้าในไปในโพรงร่างกาย เพื่อนาของเหลวเข้า/ออกจากร่างกาย
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32502 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตวัสดุอุดฟันและซีเมนต์ทันตกรรม (ยกเว้นกาวยึดฟันปลอม) ไขที่ใช้ทางทันตกรรม และ
สิ่งปรุงแต่งทางทันตกรรมซึ่งมีปลาสเตอร์อื่นๆ
− การผลิตเตาเผาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทันตกรรม
− การผลิ ตเครื่องมือทางทันตกรรม เช่น เก้าอี้ทันตกรรมที่มีเครื่องอุปกรณ์ ทันตกรรมประกอบอยู่
เครื่องล้าง/ทาความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิกส์ที่ใช้ในทางทันตกรรม ฯลฯ
− การผลิตฟันปลอม แผ่นเชื่อม (บริดจ์) ฯลฯ ที่ผลิตขึ้นในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม
ยกเว้น
− การผลิตกาวยึดฟันปลอม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20232
− การผลิ ตเครื่องล้าง/ทาความสะอาดด้ว ยระบบอัลตราโซนิกส์ (ยกเว้นที่ใช้ในห้ องปฏิบัติการและ
ทางทันตกรรม) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 27909
− การผลิตเครื่องล้าง/ทาความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิกส์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32501
หมู่ใหญ่ 329 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
3290

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
32901 การผลิตไม้กวาดและแปรง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตไม้กวาดและแปรง รวมถึงแปรงที่เป็นส่ ว นประกอบของเครื่องจักร เครื่องกวาดพื้นที่ใช้
งานด้วยมือ ไม้ถูพื้น และไม้ปัดฝุ่นทาด้วยขนสัตว์ปีก ; แปรงและลูกกลิ้งสาหรับทาสี ; ไม้หุ้มยาง
หรือทาด้วยยางสาหรับกวาดน้า/ไม้เช็ดกระจกที่ใช้งานด้วยมือ ฯลฯ
− การผลิตแปรงขัดรองเท้าและแปรงปัดฝุ่นเสื้อผ้า
32902 การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตปากกาและดินสอทุกชนิด
− การผลิตไส้ดินสอ
− การผลิตตราประทับวันที่ ตราผนึก หรือตราประทับเลขที่ อุปกรณ์สาหรับพิมพ์หรือทาลายนูนบน
ป้ายที่ใช้งานด้วยมือ ชุดเครื่องใช้ในการพิมพ์ด้วยมือ ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดและแท่นประทับตรา
ยกเว้น
− การผลิตกระดาษสาหรับเขียน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 17092
32903 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตเสื้อผ้าป้องกันภัยและป้องกันไฟ
− การผลิ ตเข็มขัด/สายรัดนิรภัยสาหรับช่างติดตั้งซ่อมแซมโทรศัพท์ และเข็มขัด/สายรัดอื่นๆ ที่ใช้
ในทางวิชาชีพ รวมถึงเข็มขัดชูชีพ
− การผลิตเครื่องช่วยชีวิตที่ทาจากไม้ก๊อก
− การผลิตหมวกและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ทาจากพลาสติกแข็ง (เช่น หมวก
นิรภัยสาหรับนักกีฬา)
− การผลิตชุดป้องกันอัคคีภัย
− การผลิตเครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ทา
จากโลหะ
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การผลิตที่อุดหูและอุดเสียง (เช่น สาหรับว่ายน้าและป้องกันเสียง)
− การผลิตหน้ากากป้องกันก๊าซ
ยกเว้น
− การผลิตเครื่องสวมศีรษะที่ทาจากพลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22299
−

32904 การผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ต ดอกไม้ ผลไม้ ใบไม้ และต้น ไม้ประดิษ ฐ์ ที่ท าจากวัส ดุช นิ ดต่างๆ เช่น สิ่ งทอ พลาสติ ก
ยาง ดินหอม ฯลฯ
− การผลิตพวงหรีดและตะกร้าดอกไม้ประดิษฐ์ รวมถึงการร้อยพวงมาลัยดอกไม้สด
ยกเว้น
− กิ จ กรรมการจั ด พวงหรี ด และตะกร้า ดอกไม้ ส ดที่ ด าเนิ น การในกิ จกรรมการขายดอกไม้ ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรมการขาย
32909 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตลูกโลก
− การผลิตร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง
− การผลิตกระดุม กระดุมกด หุ่นกระดุม ซิปหรือของที่ใช้รูดปิด
− การผลิตไฟแช็ก
− การผลิ ต ของใช้ ส่ ว นบุ ค คล เช่ น กล้ อ งยาเส้ น หวี และที่ ห นี บ ผมที่ ท าจากวั ส ดุ ห ลายชนิ ด วิก ผม
เคราปลอม คิ้วปลอม ที่ฉีดน้าหอม กระติกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศอื่นๆ สาหรับใช้
ส่วนตัวหรือใช้ในครัวเรือน
− การผลิตของเบ็ดเตล็ด เช่น ธูป เทียน และของที่คล้ายกัน ; ของที่ใช้ในการแสดงชวนหัว/ตลกและ
ของเล็กๆ น้อยๆ สาหรับสะสม; กระชอนและตะแกรงร่อน; หุ่น/แบบสาหรับช่างตัดเสื้อ; โลงศพ
ฯลฯ
− การผลิตกล่องใส่ของเล็กๆ น้อย ๆ ที่ทาจากวัสดุหลักมากว่า 1 ชนิด
− การสต๊าฟสัตว์
ยกเว้น
− การผลิตไส้ตะเกียง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13999
− การผลิตเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและวิชาชีพ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 14111
− การผลิตกล่องใส่ของเล็ กๆ น้อยๆ ที่ทาจากวัส ดุช นิดใดชนิดหนึ่งเป็นหลัก ได้จัดประเภทไว้ตาม
ชนิดของวัสดุ
• ไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 16299
• พลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22299
• โลหะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25999
− การผลิ ตหวีและที่ ห นีบผมที่ทาจากวัส ดุช นิดใดชนิดหนึ่งเป็นหลั ก ได้จัดประเภทไว้ตามชนิดของ
วัสดุ
• ไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 16299
• ยางพารา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22199
• พลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22299
• โลหะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25999
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หมวดย่อย 33 การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
ในหมวดย่ อ ยนี้ ได้ แ ก่ การซ่อ มสิ น ค้าที่ ผ ลิ ต ขึ้น ในภาคการผลิ ต โดยมี วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ ซ่ อมแซม
เครื่องจักร อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นการบริการบารุงรักษาที่ทาเป็นประจา
เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดการ
ทางานและการซ่อมแซมที่ไม่จาเป็น ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อยนี้เช่นกัน
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการซ่อมและบารุงรักษาโดยเฉพาะ สาหรับการซ่อมที่ดาเนินงานโดยผู้ที่
ทาการผลิตเครื่องจักร เครื่องอุ ปกรณ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ กล่าวคือ ในกรณีของการจัดประเภทหน่วยที่ทากิจกรรม
การซ่อมและการผลิต เมื่อพิจารณาตามกฎของมูลค่าเพิ่มมักจัดประเภทไว้รวมกับกิจกรรมการผลิตสินค้านั้นๆ ซึ่งเป็น
กรณีเดียวกับกิจกรรมการค้าที่ทาร่วมกับกิจกรรมการซ่อมแซม
การสร้างหรือการผลิตเครื่ องจั กรและอุปกรณ์ ใหม่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมการผลิ ต โดยจัด
ประเภทไว้ในหมวดย่อยอื่นภายใต้ประเภทการผลิตนี้
การซ่ อมและการบ ารุ งรั ก ษาสิ น ค้าที่ ใช้ ป ระโยชน์ เป็ น สิ น ค้ าทุ น และสิ น ค้ าอุ ป โภคบริโภค มัก จั ด
ประเภทไว้ในการซ่อมและการบารุงรักษาสินค้าในครัวเรือน เช่น การซ่อ มเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้สานักงานและในครัวเรือน
ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9524
ในหมวดย่อยนี้ยังรวมถึงการติดตั้งเครื่องจักรเฉพาะอย่างด้วย อย่างไรก็ตาม การติดตั้งเครื่องอุปกรณ์
ที่เป็ น ส่ วนหนึ่ งของอาคารหรือโครงสร้างที่คล้ายกัน เช่น การติดตั้งสายไฟ การติดตั้งลิ ฟต์ หรือการติดตั้งระบบ
เครื่องปรับอากาศ ได้จัดประเภทไว้ในการก่อสร้าง
ยกเว้น
− การทาความสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 81292
− การซ่ อ มและบ ารุ ง รั ก ษาคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร และของใช้ ในครั ว เรื อ น ได้ จั ด
ประเภทไว้ในหมวดย่อย 95
หมู่ใหญ่ 331 การซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การซ่อมสินค้าที่ผลิตขึ้นในภาคการผลิตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการซ่อมผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นการบารุงรักษาที่ทาเป็นประจาเพื่ อให้
แน่ใจว่าสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดการทางานและการซ่อมแซมที่ไม่
จาเป็น ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อยนี้เช่นกัน
ยกเว้น
− การสร้างหรือการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 25-31
− การทาความสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 81292
− การซ่อมและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องอุปกรณ์สื่อสาร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 951
− การซ่อมและบารุงรักษาของใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 952
3311

การซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การซ่อมและบารุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะประดิษฐ์ ที่ได้จัดประเภทไว้ใน
หมวดย่อย 25
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33110 การซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมถังน้า ที่เก็บน้า และภาชนะบรรจุที่ทาจากโลหะ
− การซ่อมและบารุงรักษาท่อและท่อลาเลียง
− การเชื่อมเพื่อการซ่อมแซมตามสถานที่ต่างๆ
− การซ่อมถังกลมขนาดใหญ่ โลหะที่ใช้ในการขนส่ง
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไอน้าหรือไออื่นๆ
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสาหรับใช้งานร่วมกันกับเครื่องกาเนิดไอน้า
• เครื่ อ งควบแน่ น เครื่ อ งประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง เครื่ องท าความร้ อนชนิ ด พิ เศษ เครื่ องเก็ บ และ
สะสมไอน้า
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ยกเว้นเครื่องแยกไอโซโทป
− การซ่อมและบารุงรักษาส่วนประกอบของหม้อน้าที่ใช้ในเรือหรือหม้อน้ากาลัง
− การซ่อมหม้อน้า (boiler) สาหรับการทาความร้อนจากส่วนกลาง และเครื่องกระจายความร้อน
− การซ่อมและบารุงรักษาปืนและอาวุธยุทโธปกรณ์
− การซ่อมและบารุงรักษาปืนที่ใช้ในการล่าสัตว์ การกีฬา การป้องกันตัว และการนันทนาการ
− การซ่อมและบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับยิงแก๊สน้าตา
ยกเว้น
− การซ่อมระบบทาความร้อนจากส่วนกลาง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43222
− การซ่อมเครื่องมือล็อคเชิงกลและตู้นิรภัย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 80200
3312

การซ่อมเครื่องจักร
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมในลักษณะของการลับ
หรือการติดตั้งใบมีดหรือเลื่อยของเครื่องจักรชนิดที่ใช้ในทางพาณิชยกรรมหรือในทางอุต สาหกรรมที่
ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 28; การซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรและเครื่องจักร
หนักอื่นๆ เช่น ฟอคลิฟต์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายอื่นๆ เครื่องมือกล เครื่องทาความเย็นชนิดที่
ใช้ในทางพาณิชยกรรม อุปกรณ์ก่อสร้าง และเครื่องจักรที่ใช้ในการทาเหมืองแร่
33121 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่สาหรับยานยนต์ (เช่น เครื่องยนต์เรือ เครื่องยนต์รถไฟ)
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องอุปกรณ์กาลังของไหล
− การซ่อมวาล์ว
− การซ่อมเครื่องเกียร์และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน
− การซ่อมและบารุงรักษาเตาเผาที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
− การซ่อมและบารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้าย
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องชั่ง
− การซ่อมและบารุงรักษาอุปกรณ์ทาความเย็นชนิดที่ใช้ในทางพาณิชยกรรมและเครื่องอุปกรณ์ทา
อากาศให้บริสุทธิ์
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องบันทึกการรับเงิน
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องทาสาเนา/เครื่องถ่ายเอกสาร

228
การซ่อมเครื่องคิดเลขไม่ว่าจะเป็นชนิดอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ก็ตาม
− การซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด
− การซ่อมเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องมือกลอื่นๆ
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปที่ใช้ในทางพาณิชยกรรม
ยกเว้น
− การติดตั้ง บารุงรักษา และซ่อมเตาเผาและเครื่องอุปกรณ์ที่ให้ ความร้อนอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 43222
− การติดตั้ง บารุงรักษา และซ่อมลิฟต์และบันไดเลื่อน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43299
−

33122 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมและบารุงรักษาแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เครื่องจักรที่ใช้ในการทาไม้และการป่าไม้
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องมือกลและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในขึ้นรูปโลหะ
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องจักรชนิดที่ใช้ในทางโลหะกรรม
− การซ่ อ มและบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รที่ ใช้ ใ นการท าเหมื อ งแร่ การก่ อ สร้ า ง และการขุ ด เจาะบ่ อ
น้ามันและก๊าซ
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆ ในหมู่ใหญ่ 282
3313

การซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การซ่อมและบารุงรักษาสินค้าที่ผลิตในหมู่ใหญ่ 265, 266 และ 267 (ยกเว้นสินค้า
ที่จัดอยู่ในกลุ่มของสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน)
33131 การซ่อมและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์เพื่อการวัด การทดสอบ การน้าร่อง และการควบคุม ในกิจกรรม
นี้ได้แก่
− การซ่ อ มและบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งอุ ป กรณ์ เ พื่ อ การวั ด การทดสอบ การน าร่ อ ง การเดิ น เรื อ /
เดินอากาศ และการควบคุม ที่ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 265
• เครื่องวัดการทางานของเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน
• เครื่องอุปกรณ์ทดสอบมลพิษจากยานพาหนะ
• เครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา/เครื่องวัดสภาพอากาศ
• เครื่องอุปกรณ์เพื่อการทดสอบและการตรวจสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ ไฟฟ้า และเคมี
• เครื่องมืองานสารวจ
• เครื่องมือตรวจจับและตรวจวัดรังสี รวมถึงเครื่องอุปกรณ์เรดาร์และโซนาร์
• เครื่องบันทึกเวลาและเครื่องอุปกรณ์สาหรับการวัด การบันทึก และการบอกช่วงของเวลาที่มี
ประกอบอยู่
ยกเว้น
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องอุปกรณ์สื่อสาร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95120
− การซ่อมนาฬิกาข้อมือ นาฬิกาแขวนหรือตั้ง และอะไหล่ของนาฬิกา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
95291

229
33132 การซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟ้าทางการแพทย์และทางกายภาพบ้าบัด ใน
กิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟ้าทางการแพทย์และทางกายภาพบาบัด ที่ได้
จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 26600
• เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI - Magnetic Resonance Imaging)
• เครื่องอัลตราซาวด์ที่ใช้ในทางการแพทย์
• เครื่องกระตุ้นหัวใจ
• เครื่องช่วยฟัง
• เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
• เครื่องมือส่องตรวจไฟฟ้าที่ใช้ในทางการแพทย์ (กล้องเอ็นโดสโคป)
• เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉายรังสี
33133 การซ่อมและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อ มและบ ารุงรักษาอุ ปกรณ์ ที่ ใช้ ในทางทัศ นศาสตร์ ชนิ ดใช้ในทางพาณิ ช ยกรรมเป็ นหลั ก
ที่ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2670
• กล้องสองตา
• กล้องจุลทรรศน์ (ยกเว้นอิเล็กตรอน โปรตอน)
• กล้องส่องทางไกล
• ปริซึมและเลนส์ (ยกเว้นที่ใช้ในการรักษาโรคตา)
• อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ยกเว้น
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องทาสาเนา/เครื่องถ่ายเอกสาร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33121
− การซ่อมและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95110
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95110
− การซ่ อ มและบ ารุงรัก ษากล้ อ งโทรทั ศ น์ และกล้ องวิดี โ อที่ ใช้ในเชิ งพาณิ ช ย์ ได้ จั ดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 95120
− การซ่อมกล้องวิดีโอชนิดใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95210
3314

การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การซ่อมและบารุงรักษาสินค้าที่ผลิตในหมวดย่อย 27 (ยกเว้นสินค้าที่จัดประเภทไว้
ในหมู่ย่อย 2750 (เครื่องใช้ในครัวเรือน))
ยกเว้น
− การซ่อมและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95110
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องอุปกรณ์สื่อสาร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95120
− การซ่อมและบารุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัว เรือน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
95210
− การซ่อมนาฬิกา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95291
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33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์เพื่อการจ่ายและควบคุม
กระแสไฟฟ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่ อมและบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง หม้อแปลงไฟฟ้ าระบบจาหน่าย และหม้ อแปลง
เฉพาะอย่าง
− การซ่อมและบารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า และชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
− การซ่อมและบารุงรักษาอุปกรณ์สวิตช์เกียร์และสวิตช์บอร์ด
− การซ่อมและบารุงรักษารีเลย์ และอุปกรณ์ควบคุมชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
33142 การซ่อมหม้อสะสมไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมและบารุงรักษาหม้อสะสมไฟฟ้า
− การซ่อมและบารุงรักษาเซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ
33149 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมและบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้แสงสว่าง
− การซ่ อ มและบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ก ารเดิ น สายไฟฟ้ า ที่ น ากระแสไฟฟ้ า และไม่ น ากระแสไฟฟ้ า
สาหรับวงจรไฟฟ้า
3315

การซ่อมอุปกรณ์ขนส่ง (ยกเว้นยานยนต์)
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การซ่อมและบารุงรั กษาอุปกรณ์ขนส่งในหมวดย่อย 30 (ยกเว้นจักรยานยนต์และ
รถจักรยาน) อย่างไรก็ตามการสร้างใหม่หรือการปรับปรุงใหม่ของเรือ หัวรถจักร รถที่วิ่งบนราง และ
อากาศยาน ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 30
33151 การซ่อมเรือ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมและบารุงรักษาเรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้า
− การซ่อมและบารุงรักษาเรือที่ใช้เพื่อความสาราญและการกีฬา
ยกเว้น
− การต่อเรือใหม่ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3011
− การรื้อ/แยกชิ้นส่วนเรือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38300
33152 การซ่อมอากาศยาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมและบารุงรักษาอากาศยาน (ยกเว้นการดัดแปลง การปรับปรุงใหม่ และการสร้างใหม่)
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องยนต์อากาศยาน
ยกเว้น
− การสร้างอากาศยานใหม่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30300
33159 การซ่อมอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ (ยกเว้นยานยนต์) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมและบารุงรักษาหัวรถจักรและรถที่วิ่งบนราง (ยกเว้นการดัดแปลง การปรับปรุงใหม่ และ
การสร้างใหม่)
− การซ่อมรถลากเทียมด้วยสัตว์และรถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก
− การซ่อมและบารุงรักษารถเข็นสาหรับซื้อสินค้า
ยกเว้น
− การสร้างหัวรถจักรและรถที่วิ่งบนราง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 30200
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องยนต์เรือและเครื่องยนต์รถไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33121
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−
−

3319

การซ่อมและบารุงรักษาจักรยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 45405
การซ่อมรถจักรยาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95293

การซ่อมอุปกรณ์อื่นๆ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การซ่อมและบารุงรักษาอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดประเภทไว้ในหมู่อื่นๆ ของหมวดย่อยนี้
33190 การซ่อมอุปกรณ์อื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมออร์แกนและเครื่องดนตรีโบราณอื่นๆ
− การซ่อมเครื่องพินบอลและเกมชนิดหยอดเหรียญ รวมถึงการซ่อมเครื่องเล่นสาหรับสวนสนุก
− การซ่อมและปะชุนตาข่ายตกปลา
− การซ่อมเชือกเส้นใหญ่ สายระโยงระยาง ผ้าใบและผ้าใบคลุมของ
− การซ่อมถุงปุ๋ยและถุงบรรจุเคมีภัณฑ์
− การซ่ อ มหรื อ ปรับ ปรุ งพั ล เลต ถั ง กลมขนาดใหญ่ หรือ ถั ง ชนิ ด บาร์ เรลที่ ใช้ เพื่ อ การขนส่ งสิ น ค้ า
และสิ่งของที่คล้ายกันที่ทาด้วยไม้
− การซ่อมอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การซ่อมและปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือนและสานักงาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
95240
− การซ่อมและดัดแปลงเครื่องแต่งกาย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95292
− การซ่อมรถจักรยานและรถสาหรับคนพิการ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95293

หมู่ใหญ่ 332 การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
3320

การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การติดตั้งเครื่องจักรโดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตาม การติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่คล้ายกัน เช่น การติดตั้งบันไดเลื่อน สายไฟฟ้า ระบบสัญญาณ
กันขโมย หรือระบบปรับอากาศ ได้จัดประเภทไว้ในการก่อสร้าง
33200 การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม
− การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
− การติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
• เครื่องอุปกรณ์สื่อสาร
• เมนเฟรมและคอมพิวเตอร์ที่คล้ายกัน
• อุปกรณ์ที่ใช้ในการฉายรังสีและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์
• ฯลฯ
− การรื้อถอนเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่
− กิจกรรมของช่างเครื่องในโรงงาน
− การจัดเตรียมเครื่องจักร
− การติดตั้งอุปกรณ์โยนลูกโบว์ลิ่ง เช่น เลนโยนโบว์ลิ่ง ฯลฯ
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ยกเว้น
− การติดตั้งและเดินสายไฟ ระบบสัญญาณกันขโมย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43210
− การติดตั้งระบบปรับอากาศ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43223
− การติดตั้งลิฟต์ บันไดเลื่อน ประตูอัตโนมัติ ระบบทาความสะอาดแบบสุญญากาศ ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 43299
− การติดตั้งประตู บันได ชั้นวางของ ชั้นตกแต่งร้าน เฟอร์นิเจอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43301
− การติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 62090
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หมวดใหญ่ D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้้า และระบบปรับอากาศ
(หมวดย่อย 35)
ในหมวดใหญ่นี้ได้แก่ การจัดหาไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ไอน้า น้าร้อน และอื่นๆ ที่คล้ายกันผ่านระบบ
โครงข่าย (โครงสร้าง) พื้นฐานถาวร ได้แก่ สายไฟและท่อ ซึ่งขอบเขตของโครงข่ายนั้นไม่ได้กาหนดระยะแน่นอน
รวมถึงการจาหน่ ายไฟฟ้ า ก๊าซ ไอน้ า น้ าร้อน และอื่นๆ ที่คล้ายกัน ในเขตอุตสาหกรรมหรือเขตที่พักอาศัย การ
ดาเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและก๊าซ ได้แก่ การผลิต การควบคุม การจ่ายและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
หรือก๊าซ รวมถึงการจัดหาไอน้าและระบบปรับอากาศ
ยกเว้น
− การดาเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคด้านน้าและการจัดการน้าเสียและของเสี ย ได้จัดประเภท
ไว้ในหมวดย่อย 36 และ 37
− การขนส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ท างท่ อ ล าเลี ย ง (โดยทั่ ว ไปเป็ น ระยะทางไกล) ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 49400
หมวดย่อย 35 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้้า และระบบปรับอากาศ
หมู่ใหญ่ 351 การผลิต การส่ง และการจ่ายไฟฟ้า
3510

การผลิต การส่ง และการจ่ายไฟฟ้า
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าในปริมาณมาก การส่งไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังศูนย์จ่ายไฟฟ้า และ
การจ่ายไฟฟ้าต่อไปยังผู้ใช้ปลายทาง
35101 การผลิตและการส่งไฟฟ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนิน การของโรงงานผลิ ตไฟฟ้ าจากพลั งงานความร้อ น พลั งงานนิ ว เคลี ยร์ พลั งงานดี เซล
พลังงานกังหันก๊าซ พลังน้า และพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน 105/ อื่นๆ ในปริมาณมาก
เพื่อขายส่ง
− การดาเนินการเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้าจากโรงงานผลิตไฟฟ้าไปยังระบบจ่ายไฟฟ้า เช่น การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ
ยกเว้น
− การผลิตไฟฟ้าที่ได้จากกระบวนการเผาขยะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38212
35102 การจ่ายไฟฟ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินการระบบจ่ายไฟฟ้า (ประกอบด้วย สายไฟ เสาไฟฟ้า มิเตอร์ และขดลวด) ซึ่ งทาการ
จ่ายไฟฟ้าจากโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือจากระบบจ่ายไฟฟ้าส่งต่อไปยังผู้บริโภค เช่น การไฟฟ้า
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอื่นๆ
− การจาหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้บริโภค
− กิจกรรมของนายหน้าหรือตัวแทนจาหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบจ่ายไฟ ซึ่งดาเนินการโดยบุคคลอื่น
− การดาเนินงานของตลาดซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้า

105/ พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่ได้จากธรรมชาติและสามารถนามาใช้ได้อย่างไม่มีขีดจากัดในแง่ปริมาณ ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิ ตย์

พลังงานที่ได้จากคลื่นในทะเล พลังงานจากกระแสน้า และความร้อนจากใต้ผิวโลก รวมทั้งพลังงานชีวมวล (Biomass) คือการนาเอาสารอินทรีย์ที่เป็น
แหล่งเก็บกักพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ผลิตพลังงานในรูปของเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
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หมู่ใหญ่ 352 การผลิตก๊าซ การจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก
3520

การผลิตก๊าซ การจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตและการจ่ายก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซสังเคราะห์ให้แก่ผู้บริโภคผ่านระบบ
ท่อหลัก รวมถึงผู้ค้าหรือนายหน้าขายก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจ่ายก๊าซซึ่งดาเนินการโดยบุคคลอื่น
ยกเว้น
− การดาเนินกิจกรรมท่อลาเลียงก๊าซที่ดาเนินการแยกต่างหาก ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นท่อก๊าซที่มีระยะ
ทางไกลเชื่ อมต่ อระหว่างผู้ ผ ลิ ตกั บผู้ จ่ ายก๊ าซ หรือระหว่างใจกลางเมื อง ได้ จั ดประเภทไว้ ใน
กิจกรรม 49400
35201 การผลิตก๊าซ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
106/ มาเป็ น
− การผลิ ต ก๊ า ซจากถ่ า นหิ น โดยวิ ธี ค าร์ บ อเนชั่ น รวมถึ ง การผลิ ต ก๊ า ซโดยน าชี ว มวล
เชื้อเพลิงในการผลิต ซึ่งก๊าซที่ได้นาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น การผลิตปูนซีเมนต์ แก้ว เซรามิก เป็นต้น
− การผลิ ตเชื้อเพลิ งก๊าซที่มีค่าความร้อนเฉพาะ โดยการทาให้ บริสุทธิ์ การผสม และกระบวนการ
อื่นๆ จากก๊าซชนิดต่างๆ รวมถึงก๊าซธรรมชาติ
ยกเว้น
− การดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการเผาถ่านโค้ก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 19100
− การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1920
− การผลิ ต ก๊ าซชนิ ด ใช้ ในทางอุ ต สาหกรรม (ยกเว้ น ก๊ า ซเชื้ อ เพลิ ง ) ได้ จั ด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
20111
35202 การจ่ายเชื้อเพลิงชนิดก๊าซผ่านท่อ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่ง การจัดจาหน่าย และการจัดหาเชื้อเพลิงก๊าซทุกชนิดผ่านท่อหลัก
− การขายก๊าซให้กับผู้บริโภคผ่านท่อหลัก
− กิ จ กรรมของตั ว แทนจ าหน่ า ยหรื อ นายหน้ า จ าหน่ า ยก๊ า ซผ่ า นระบบการจั ด จ าหน่ า ยก๊ า ซซึ่ ง
ดาเนินการโดยบุคคลอื่น
− การดาเนินงานของตลาดซื้อขายเชื้อเพลิงก๊าซล่วงหน้า
ยกเว้น
− การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46613
− การขายปลีกก๊าซบรรจุถัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47735
− การขายตรงเชื้อเพลิง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47991
− การขนส่งก๊าซทางท่อลาเลียงที่มีระยะทางไกล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 49400

หมู่ใหญ่ 353 การจัดหาไอน้้าและระบบปรับอากาศ
3530

การจัดหาไอน้้าและระบบปรับอากาศ
35301 การผลิตน้้าแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตน้าแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค เช่น เพื่อให้ความเย็น เพื่อการประมง เป็นต้น

106/ ชีวมวล หมายถึง สารทุกรูปแบบที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต โดยไม่นับการกลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลไปแล้ว เช่น สิ่งที่ได้หรือเหลือใช้จากการเกษตร (เช่น

แกลบ ชานอ้อย ฟางข้าว กากปาล์ม กากมันสาปะหลัง เศษไม้) ขยะมูลฝอย น้าเสียจากโรงงาน หรือแม้กระทั่งมูลสัตว์ต่างๆ
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ยกเว้น
− การผลิตน้าแข็ง เพื่อการบริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 10795
35302 การจัดหาไอน้้าและระบบปรับอากาศ (ยกเว้นการผลิตน้้าแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค) ในกิจกรรม
นี้ได้แก่
− การผลิต การเก็บ และการจัดจาหน่ายไอน้าและน้าร้อนสาหรับให้ความร้อน ให้พลังงาน และเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ
− การผลิตและการจัดจาหน่ายความเย็น
− การผลิตและการจัดจาหน่ายน้าเย็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทาความเย็น
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หมวดใหญ่ E การจัดหาน้้า การจัดการ และการบ้าบัดน้้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
(หมวดย่อย36 – 39)
ในหมวดใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ (รวมถึงการเก็บรวบรวม การบาบัด และ
การกาจัด) ของเสียในรูปแบบต่างๆ เช่น ของเสียทั้งที่เป็นของแข็งหรือไม่เป็นของแข็งจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
จากครัวเรือน รวมถึงพื้นที่ปนเปื้อน ซึ่งผลที่ได้จากกระบวนการบาบัดของเสียหรือสิ่งปฏิกูลอาจนาไปกาจัดทิ้ง หรือ
นาไปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอื่นๆ ต่อไป
กิจกรรมด้านการจัดหาน้าจัดประเภทไว้ในที่นี้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มักเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการ
บาบัดน้าเสียหรือดาเนินงานโดยหน่วยงานที่ทาการบาบัดน้าเสีย
หมวดย่อย 36 การเก็บกักน้้า การจัดหาน้้า และการจ่ายน้้า
ในหมวดย่ อ ยนี้ ได้ แ ก่ การเก็ บ กั ก การจั ด หา การบ าบั ด และการจ่ ายน้ าตามความต้ อ งการของ
ครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมถึงการเก็บกักน้าที่มาจากแหล่งน้าต่างๆ และการจ่ายน้าโดยวิธีต่างๆ
หมู่ใหญ่ 360 การเก็บกักน้้า การจัดหาน้้า และการจ่ายน้้า
3600

การเก็บกักน้้า การจัดหาน้้า และการจ่ายน้้า
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมด้านการเก็บกัก การจัดหา การบาบัด และการจ่ายน้าตามความต้องการ
ของภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม การเก็บกักน้าที่มาจากแหล่งน้าต่างๆ และการจ่ายน้าโดยวิธี
ต่างๆ รวมถึงการดาเนินการระบบคลองชลประทาน
36001 การเก็บกักน้้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเก็บกักน้าจากแหล่งน้าต่างๆ เช่น แม่น้าลาคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ บ่อน้า ฯลฯ
− การเก็บกักน้าฝนและน้าผิวดิน
− การดาเนินงานของเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้า หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บกักน้า
ยกเว้น
− การดาเนิ น งานของเขื่ อน ฝาย อ่างเก็ บน้ า หรือ สิ่ งอื่ น ที่ ค ล้ ายกั น ที่ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อการผลิ ต
ไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 35101
− การเก็ บ กั ก น้ าที่ ด าเนิ น งานโดยหน่ ว ยที่ ให้ บ ริ ก ารจั ด หา บ าบั ด และจ่ า ยน้ าผ่ า นระบบประปา
สาหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 36002
− การเก็บกักน้าที่ดาเนินงานโดยหน่วยที่ให้บริการจัดหา บาบัด และจ่ายน้าสาหรับใช้ในการเกษตร
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 36003
36002 การจัดหาน้้าและการจ่ายน้้าส้าหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การจัดหาและบาบัดน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตน้าประปา
− การบาบัดและการจ่ายน้าสาหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา
− การดาเนินงานของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
− การดาเนินงานของระบบประปาหมู่บ้าน
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ยกเว้น
− การจ่ายน้าโดยรถบรรทุกหรือโดยวิธีอื่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 36009
− การบาบัดน้าเสียเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 37000
36003 การจัดหาน้้าและการจ่ายน้้าส้าหรับใช้ในการเกษตร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดหา การบาบัด และการจ่ายน้าสาหรับใช้ในการเกษตร เช่น การดาเนินการของคลองและ
ท่อส่งน้าชลประทาน
ยกเว้น
− การดาเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น้าทางการเกษตร (เช่น การบริการระบบการให้น้าแบบ
ฉีดฝอย (สปริงเกอร์)) และกิจกรรมที่สนับสนุนด้านการเกษตรที่คล้ายคลึงกัน ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 01612
36009 การจัดหาน้้าและการจ่ายน้้าอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดหา การบาบัด และการจ่ายน้าในพื้นที่ที่ขาดแคลนหรือมีปริมาณแหล่งน้าผิวดินไม่เพียงพอ
เช่น การกาจัดเกลือของน้าทะเลหรือน้าใต้ดินเพื่อผลิตน้าเป็นวัตถุประสงค์หลัก
− การจ่ายและจาหน่ายน้าโดยรถบรรทุกหรือโดยวิธีอื่น (ยกเว้นทางท่อประปา)
ยกเว้น
− การจัดหาและจ่ายน้าสาหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 36002
− การบาบัดน้าเสียเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 37000
− การขนส่งน้าผ่านท่อลาเลียง (ระยะไกล) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 49400
หมวดย่อย 37 การจัดการน้้าเสีย
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การดาเนินการของระบบท่อระบายของเสียหรือการบาบัดสิ่งปฏิกูล โดยการ
เก็บกัก การบาบัด และการกาจัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูล
หมู่ใหญ่ 370 การจัดการน้้าเสีย
3700 37000 การจัดการน้้าเสีย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินการของระบบระบายของเสียหรือบาบัดสิ่งปฏิกูล
− การเก็บกักและการขนส่งน้าเสียที่เกิดจากครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรม รวมถึงน้าฝน ผ่านทาง
ระบบท่อระบายน้า พนักงานเก็บกัก แท็งก์หรือถังเก็บน้าขนาดใหญ่ และการขนส่งด้วยวิธีอื่นๆ
(เช่น รถขนส่งสิ่งปฏิกูล ฯลฯ)
− การกาจัดและการทาความสะอาดบ่อพักของเสีย บ่อเกรอะ ระบบระบายน้า และถังดักสิ่งปฏิกูล
107/
− การบริการห้องน้าเคมี
− การบ าบั ด น้ าเสี ย รวมถึ ง น้ าเสี ย จากครัว เรื อ นหรื อ อุ ต สาหกรรม น้ าจากสระว่ ายน้ า ฯลฯ โดย
กระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น การทาให้เจือจาง การคัดแยก การกรอง การทา
ให้ตกตะกอน ฯลฯ
− การบารุงรักษาและการทาความสะอาดบ่อเกรอะและและท่อระบายน้า รวมถึงท่อระบายของเสีย
107/ ห้องน้าเคมี (chemical toilet) คือ ห้องน้าที่ใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อโรคหรือชาระล้างสิ่งปฏิกูลแทนที่จัดเก็บไว้ในถังหรือท่อเพื่ อส่งเข้าโรงงานบาบัด

สิ่งปฏิกูล ซึ่งห้องน้าชนิดนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในเครื่องบินและรถไฟ
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หมวดย่อย 38 การเก็บรวบรวมของเสีย การบ้าบัดและการก้าจัดของเสีย รวมถึงการน้าของเสียกลับมาใช้ใหม่
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การเก็บ การบาบัด การกาจัด และการขนย้ายของเสียจากชุมชนหรือจาก
อุตสาหกรรม รวมถึงการดาเนินการเพื่อนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ (เช่น การคัดวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
ออกจากขยะ)
หมู่ใหญ่ 381 การเก็บรวบรวมของเสีย
ในหมู่ใหญ่นี้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมของเสีย/ขยะจากครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยเก็บจากถังขยะ
รถเข็นขยะ ถังพักขยะ หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ รวมถึงการเก็บของเสีย/ขยะทั้งชนิดที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย
เช่น ขยะจากครัวเรือน แบตเตอรี่ใช้แล้ว น้ามันและไขมันใช้แล้วจากการปรุงอาหาร น้ามันที่ใช้แล้วจากเรือและ
จากอู่ซ่อมรถ รวมถึงขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอนอาคาร
3811 38110 การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเก็ บ รวบรวมขยะ/ของเสี ย ที่ เป็ น ของแข็ งซึ่ งไม่ เป็ น อั น ตรายในท้ อ งถิ่ น และการเก็ บ วั ส ดุ ที่
สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อีกที่คละรวมกันอยู่ ได้แก่ การเก็บขยะจากครัวเรือนและภาคธุรกิจ
จากถังขยะ รถเข็นขยะ ถังพักขยะ หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ รวมถึงการเก็บขยะจากถังขยะตามที่
สาธารณะ
− การเก็บ ขยะที ่เ ป็น ของแข็ง ที ่ไ ม่ม ีอัน ตรายชนิด ที ่ส ามารถน ากลับ มาใช้ป ระโยชน์ใ หม่ไ ด้ เช่น
ขยะรีไซเคิล108/ น้ามันหรือไขมันที่ใช้แล้วจากการปรุงอาหาร
− การเก็บและการขนย้ายขยะและซากปรักหักพังจากการก่อสร้างและการรื้อถอน เช่น เศษอิฐเศษปูน
109/ ขยะทั่วไป110/ ขยะ
− การเก็บขยะที่เป็นของแข็งที่ไม่มีอันตรายชนิดอื่นๆ เช่น ขยะย่อยสลาย
จากโรงงานสิ่งทอ
− การดาเนินงานของโรงเก็บขยะทั่วไป รวมถึงโรงเก็บขยะที่ไม่อันตรายชนิดที่สามารถนากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้
ยกเว้น
− การเก็บขยะอันตราย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38120
− การดาเนินการเกี่ยวกับการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัยเพื่อกาจัดขยะที่ไม่อันตราย ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 38211
− การคั ด แยกวั ส ดุ ที่ ส ามารถน ากลั บ มาใช้ ใหม่ ได้ เช่ น กระดาษ พลาสติ ก กระป๋ อ งเครื่ อ งดื่ ม
โลหะที่ใช้แล้ว ฯลฯ ที่คละรวมกันอยู่ออกเป็นหมวดหมู่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38300
− การแปรรูปน้ามันและไขมันที่ใช้แล้วจากการทาอาหารให้เป็นวัตถุดิบทุติยภูมิ ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 38300

108/ ขยะรีไซเคิ ล (recyclable waste) หรือ มู ล ฝอยที่ ยั งใช้ ได้ หมายความถึ ง ขยะ ของเสี ย บรรจุ ภั ณ ฑ์ หรือ วั ส ดุ เหลื อ ใช้ ซึ่ งสามารถน ากลั บ มาใช้

ประโยชน์ใหม่ได้โดยการนามาแปรรูปเป็นวัตถุดิ บในขบวนการผลิตหรือใช้สาหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษ
พลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น (ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ)
109/ ขยะย่อยสลาย (compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย หมายความถึง ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ เร็ว สามารถนามาหมักทาปุ๋ยได้ เช่น
เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น (ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ)
110/ ขยะทั่วไป (general waste) หรือ มูลฝอยทั่วไป หมายความถึง ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มี
ลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม
กล่องนม UHT ซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น (ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ)
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−
−

การขายส่งเศษวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46695
การรับ ซื้อน้ามันหรือไขมันที่ใช้แล้วจากการปรุงอาหารเพื่อขายต่อโดยไม่มีการแปรรูป ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 46695

3812 38120 การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตราย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
การเก็บรวบรวมของเสีย/ขยะอันตรายทั้งที่เป็นของแข็งและไม่เป็นของแข็ง เช่น วัตถุระเบิด วัตถุ
ไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารพิษ สารระคายเคือง สารก่อมะเร็ง สารกัดกร่อน สารติดเชื้อ และสารอื่นๆ
ที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยอาจต้องระบุคุณสมบัติ วิธีการดูแลและ
จัดเก็บ การบรรจุหีบห่อ และการติดฉลากของเสียสาหรับใช้ในการขนส่ง
− การเก็บรวบรวมของเสีย/ขยะอันตราย เช่น
• น้ามันใช้แล้วที่ได้จากจากการขนส่งทางเรือหรืออู่ซ่อมรถ
• ขยะชีวภาพที่เป็นอันตราย
• แบตเตอรี่ใช้แล้ว
− การดาเนินการของโรงเก็บขยะอันตราย
ยกเว้น
− การบาบัดและทาความสะอาดสภาพที่ปนเปื้อนของอาคาร/สิ่งก่อสร้าง เหมืองแร่ พื้นดิน น้าใต้ดิน
เช่น การกาจัดแอสเบสทอส ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 39000
หมู่ใหญ่ 382 การบ้าบัดและการก้าจัดของเสีย
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การกาจัดและการบาบัดของเสีย/ขยะชนิดต่างๆ ก่อนที่จะนาไปกาจัดด้วยวิธีการ
ที่แตกต่างกัน เช่น การบ าบั ดขยะอิน ทรี ย์ การบาบัดและการกาจัดสั ตว์มี พิษ ทั้งที่มีชีวิตหรือตายแล้ ว และขยะ
ปนเปื้อนอื่นๆ การบาบัดและการกาจัดกากกัมมันตรังสีจากหน่วยงานต่างๆ (เช่น โรงพยาบาล) ฯลฯ การทิ้งขยะบน
พื้นดินหรือในน้า การฝังหรือการไถกลบขยะ การกาจัดสินค้าใช้แล้ว (เช่น ตู้เย็นเพื่อกาจัดของเสียที่เป็นอันตราย)
การกาจัดขยะโดยการเผา หรือการเผาโดยใช้เตาเผา รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าทีไ่ ด้จากกระบวนการเผาขยะ
ยกเว้น
− การบาบัดและการกาจัดน้าเสีย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 37000
3821

การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การกาจัด การบาบัดก่อนที่จะนาไปกาจัด และการบาบัดของเสีย/ขยะด้วยวิธีอื่นๆ
ซึ่งของเสีย/ขยะดังกล่าวเป็นของเสีย/ขยะที่ไม่เป็นอันตรายทั้งที่เป็นของแข็งและไม่ใช่ของแข็ง
ยกเว้น
− การคัดแยกวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ พลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม โลหะที่
ใช้แล้ว ฯลฯ ที่คละรวมกันอยู่ออกเป็นหมวดหมู่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38300
− การลดสารปนเปื้ อน การทาความสะอาดพื้นดิน น้า การลดสารพิษในวัส ดุ ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 39000
38211 การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัย ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การดาเนินการเกี่ยวกับการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัยหรือถูกหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill)
เพื่อการกาจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
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38212 การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการเผาด้วยเตาเผาขยะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การกาจัดของเสี ยที่ไม่เป็นอันตรายโดยการเผาด้ว ยเตาเผาขยะ หรือการเผาให้ เป็นเถ้าถ่าน หรือ
วิธีการอื่นๆ (ไม่รวมการกองแล้วเผากลางแจ้ง) ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีผลพลอยได้จากการกาจัด
ของเสีย เช่น ไฟฟ้าหรือไอน้า เชื้อเพลิงทดแทน ก๊าซชีวภาพ ขี้เถ้า หรือผลพลอยได้อื่นๆ เพื่อ
นาไปใช้ต่อ เป็นต้น
ยกเว้น
− การก าจัด ของเสี ยอัน ตราย (ยกเว้น กากกัมมั นตรังสี ) ด้ วยการเผา ได้ จัดประเภทไว้ในกิ จกรรม
38222
38213 การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชีวภาพ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิ ตเชื้อเพลิ งทดแทนหรือก๊าซชีว ภาพโดยการหมักและย่อยสลายสารอินทรีย์ เช่น มูล สั ตว์
ต่างๆ วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร วัชพืชต่างๆ ซึ่งก๊าซที่ได้สามารถนาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ
หุงต้มในครัวเรือน
111/ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ112/
− การผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ
38219 การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินการกาจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการนาไปเทกองกลางแจ้ ง เผากลางแจ้ง ทิ้งไว้
ตามธรรมชาติ (เช่น ทะเล ที่ว่างเปล่า)
− การบาบัดและการกาจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
3822

การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่เป็นอันตราย
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การกาจัดและการบาบัดของเสีย/ขยะที่เป็นอันตรายทั้งที่เป็นของแข็งและไม่ใช่
ของแข็งก่อนที่จะนาไปกาจัด รวมถึงขยะที่สามารถระเบิด ออกซิไดซ์ 113/ ไวไฟ มีพิษ ทาให้ระคาย
เคือง ก่อมะเร็ง กัดกร่อนหรือติดเชื้อ และสารและสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
38221 การบ้าบัดและการก้าจัดกากสารกัมมันตรังสี ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบาบัด การกาจัด และการเก็บกากสารกัมมันตรังสี รวมถึง
• การบ าบั ด และการก าจัด กากสารกั ม มั น ตรังสี เช่น การสลายตั วของกากสารกั ม มัน ตรั งสี ที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการขนส่งจากโรงพยาบาล

111/ ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยที่ได้จากการนาเอาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อดินและพืชมาเพาะเลี้ยงให้ได้จานวนมากๆ แล้วใส่ลงไปในดินที่จะเพาะปลูกพืช

เพื่อให้จุลินทรีย์ที่ต้องการเหล่านี้เจริญเติบโต เพิ่มปริมาณ และสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อดิน ทาให้ดินอุดมสมบูรณ์
112/ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ คือ ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งที่มีชีวิต เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยพืชสด หรือปุ๋ยที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ จากโรงงานอุตสาหกรรม นามาผ่าน

กระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์เป็นระยะเวลานานจนย่อยสลายเน่าเปื่อยกลายเป็นวัสดุสีดาที่เรียกว่า ฮิวมัส แล้วนามาปรุงแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติที่มี
ส่วนผสมของแร่ธาตุธรรมชาติที่เกิดจากการทับถมและเสื่อมสลายเป็นเวลานาน จึงเป็นแหล่งสะสมของธาตุอาหารพืชที่มีทั้งธาตุอาหารหลัก และ
อาหารเสริม ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ปุ๋ยเคมีไม่มี (ที่มา: เข้าถึงได้ http://katorganic.com/knowledge.html)
113/ วัตถุออกซิไดซ์ (oxidizing substances) คือ วัตถุที่สามารถให้ออกซิเจนออกมาโดยที่วัตถุนี้ไม่จาเป็นต้องเกิดการเผาไหม้หรือเป็นวัตถุที่ทาให้เกิด
ขบวนการ oxidation ในลัก ษณะที่ คล้า ยกันท าให้ เพิ่ มความเสี่ย งต่อ การเกิ ดไฟไหม้ต่อ วัตถุ อื่ น ที่ว างไว้ใกล้เคี ย งและมีความรุนแรงยิ่งขึ้ น เช่ น
Aluminum nitrate, Ammonium nitrate ชนิ ด A (UN 2067, 2068, 2059, 2070, 2426), ผงฟ อ กข าว (Bleaching powder), Calcium
chlorate, Calcium chloride, Calcium hypochloride (solid), Calcium hypochloride (solution), Chromic nitrate, Chromium nitrate,
Hydrogen peroxide solution 8-20%, Sodium nitrate เป็นต้น (ที่มา: International Maritime Organization (IMO))
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•

การผนึก114/ การจัดเตรียม และการบาบัดกากสารกัมมั นตรังสีอื่นๆ เพื่อเก็บไว้ในสถานที่
เก็บเฉพาะ

ยกเว้น
115/ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20113
− กระบวนการสกัดซ้า
38222 การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่เป็นอันตราย (ยกเว้นกากสารกัมมันตรังสี) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินการของสถานประกอบการที่กาจัดของเสียอันตราย (ยกเว้นกากสารกัมมันตรังสี)
− การบาบัดและการกาจัดสัตว์มีพิษที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต และของเสียปนเปื้อนอื่นๆ
− การเผาของเสียอันตรายให้เป็นเถ้าถ่าน
− การกาจัดสินค้าใช้แล้ว (เช่น ตู้เย็น) เพื่อกาจัดของเสียที่เป็นอันตราย
ยกเว้น
− การกาจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายด้วยเตาเผา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38212
− การขจัดสิ่งปนเปื้อน การทาความสะอาด พื้นดิน ผิวน้า การลดสารพิษในวัสดุ ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 39000
หมู่ใหญ่ 383 การน้าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
3830 38300 การน้าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กระบวนการเปลี่ยนเศษ ของที่ใช้ไม่ได้ และของอื่นๆ ทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะให้เป็นวัตถุดิบ
ทุติยภูมิ โดยกระบวนการแปลงสภาพทางกล (เช่น การตัด การกดเพื่อลดขนาด) หรือทางเคมี
เช่น
• การบดของเสีย ประเภทโลหะ เช่น รถยนต์ที่ ใช้แล้ ว เครื่องซั กผ้ าที่ใช้แ ล้ว รถจัก รยานหรื อ
รถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว ฯลฯ โดยนามาคัดและแยกประเภทวัสดุภายหลัง
• การแยกชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้ได้วัสดุ
ที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
• การทาให้ชิ้นส่วนเหล็กขนาดใหญ่ (เช่น ตู้รถไฟ) ให้เล็กลงโดยวิธีเชิงกล
• การตัดของเสียประเภทโลหะ ซากยานพาหนะ ฯลฯ ให้เป็นชิ้นๆ
• การแยกชิ้นส่วนเรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้าอื่นๆ
• การแยกโลหะจากของเสียที่เกิดจากการถ่ายภาพ เช่น น้ายาล้างฟิล์ม หรือฟิล์มและกระดาษ
อัดภาพ
• การน ายางที่ ใช้ แ ล้ วกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใหม่ ได้ แก่ การน ายางที่ ใช้ แล้ ว เพื่ อน าไปผลิ ต เป็ น
วัตถุดิบทุติยภูมิ
• การคั ด แยกและการท าพลาสติก เป็ น เม็ ด เพื่ อน าไปผลิ ต เป็ น วั ต ถุ ดิบ ทุ ติ ยภู มิ ส าหรั บ ท าท่ อ
กระถาง แท่นวางสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน
114/ การผนึก (Encapsulation) กากกัมมันตรังสี อาจทาโดยการนาไปฝังในบ่อคอนกรีตมีผนังหนากันซึม โดยแยกเป็นช่องๆ และใช้เทคอนกรีตหุ้มถังหนา

30 ซม. (ที่มา: การศึกษาแนวทางการจัดการของเสียตัวทาละลายอินทรีย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547, นางสาวศุภัชญา ชนชนะชัย และนางสาว
สุวรรณา เจ๊กมะดัน)
115/ กระบวนการสกัดซ้า (reprocessing) เป็นการใช้วิธีการทางเคมีในการนาเชื้อเพลิงใช้แล้วมาสกัดซ้าแยกเอาเชื้อเพลิงที่มีประโยชน์ออกจากกากนิวเคลียร์
และสกัดเชื้อเพลิงกลับมาใช้ใหม่ หรือสกัดพลูโตเนียมสาหรับผลิตอาวุธนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ แท่งเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วเมื่อถอดเอาเปลือกนอก
ที่เป็นโลหะออกและนาไปละลายในกรดไนตริกที่อุณหภูมิสูง จะแยกออกมาเป็นยูเรเนียมประมาณ 96% กากรังสีระดับสูง (highly radioactive
waste) ประมาณ 3% และพลูโตเนียมประมาณ 1% (ที่มา: สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย Nuclear Soceity of Thailand (NST))
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การแปรรูป (การทาความสะอาด การหลอม การบด) ของเสียที่ทาจากพลาสติกหรือยาง
ให้เป็นเม็ด
• การบด การทาความสะอาด และการคัดแยกแก้ว
• การบด การทาความสะอาด และการคัดแยกของเสียอื่นๆ เพื่อให้ได้วัตถุดิบทุติยภูมิ เช่น
ของเสียจากการรื้อถอน
• การแปรรูปน้ามันและไขมันที่ใช้แล้วจากการทาอาหารให้เป็นวัตถุดิบทุติยภูมิ
• การแปรรูปของเสียและเศษที่เหลือจากอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบให้เป็นวัตถุดิบทุติยภูมิ
− การนาวัสดุในรูปของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดย
• การคัดแยกวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ออกจากขยะที่ไม่เป็นอันตราย
• การคั ด แยกวั ส ดุ ที่ ส ามารถน ากลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ เช่ น กระดาษ พลาสติ ก กระป๋ อ ง
เครื่องดื่มและโลหะที่ใช้แล้ว ฯลฯ ที่คละรวมกันอยู่ออกเป็นหมวดหมู่
ยกเว้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ขั้นสุดท้ายจากวัตถุดิบทุติยภูมิ (ไม่ว่าจะผลิตวัตถุดิบทุติยภูมิเองหรือไม่
ก็ตาม) เช่น การปั่นด้ายจากกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุ การทาเยื่อกระดาษจากกระดาษเสีย
การหล่อดอกยางใหม่ หรือการผลิตโลหะจากเศษโลหะ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่สอดคล้อง
ในหมวดใหญ่ C (การผลิต)
− กระบวนการสกัดซ้าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 20113
− การนาเศษและของที่ใช้ไม่ได้จากเหล็กมาหลอมใหม่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 24101
− การบาบัดและการกาจัดขยะที่ไม่เป็นอันตราย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3821
− การน าพลั ง งานกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใหม่ โ ดยการเผาขยะที่ ไม่ เป็ น อั น ตรายด้ ว ยเตาเผา ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 38212
− การผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38213
− การบาบัดและการกาจัดขยะพิษและขยะที่มีสารปนเปื้อน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3822
− การบ าบั ด และการก าจั ด กากกั ม มั น ตรั งสี จ ากโรงพยาบาล ฯลฯ ได้ จั ด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
38221
− การก าจั ด สิ น ค้ า ใช้ แ ล้ ว (เช่ น ตู้ เ ย็ น ) เพื่ อ ก าจั ด ของเสี ย ที่ เ ป็ น อั น ตราย ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 38222
− การแยกชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อนาชิ้นส่วน
ที่สามารถใช้งานได้มาขายต่อ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ G
− การขายส่งวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46695
•

หมวดย่อย 39 กิจกรรมการบ้าบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การบริการบาบัด เช่น การทาความสะอาดอาคารและสถานที่ พื้นดิน น้าบน
พื้นผิวดินหรือน้าใต้ดินที่มีสิ่งปนเปื้อน
หมู่ใหญ่ 390 กิจกรรมการบ้าบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ
3900 39000 กิจกรรมการบ้าบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การก าจั ดสิ่ งปนเปื้ อนในดิน และน้าใต้ ดิน ณ สถานที่ ที่ มีสิ่ งปนเปื้ อน ไม่ ว่า จะเป็ น การบ าบั ด ดิ น
และน้าใต้ดินบริเวณที่มีสารปนเปื้อน หรือการนาเอาดินหรือน้าใต้ดินออกจากแหล่งปนเปื้อนมา
บาบัด โดยวิธีเชิงกล เคมี หรือชีวภาพ
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การกาจัดสิ่งปนเปื้อนของโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริเวณโดยรอบ รวมถึงโรงงานนิวเคลียร์
− การกาจัดสิ่งปนเปื้อนและการทาความสะอาดผิวน้าภายหลังจากที่เกิดมลภาวะจากอุบัติเหตุ เช่น
โดยการเก็บออกหรือการใช้สารเคมี
− การทาความสะอาดคราบน้ามันและมลพิษอื่นๆ ที่ปนเปื้อนบนพื้นดิน ผิวน้า มหาสมุทรและทะเล
รวมถึงพื้นที่ชายฝั่ง
− การลดปริมาณแอสเบสทอส สีที่มีส่วนประกอบของตะกั่ว และวัสดุมีพิษอื่นๆ
− การกู้กับระเบิดและสิ่งที่คล้ายคลึงกัน (รวมถึงการทาให้ระเบิด)
− กิจกรรมการควบคุมมลพิษด้วยวิธีเฉพาะอื่นๆ
ยกเว้น
− การบาบัดและการกาจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3821
− การบาบัดและการกาจัดของเสียที่เป็นอันตราย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3822
− การกวาดและการล้างถนน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 81299
−
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หมวดใหญ่ F การก่อสร้าง
(หมวดย่อย 41 – 43)
ในหมวดใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมการก่อสร้างทั่วไปและการก่อสร้างเฉพาะทางสาหรับอาคารและงาน
วิศวกรรมโยธา รวมถึงการก่อสร้างใหม่ การซ่อมแซม การต่อเติม และการดัดแปลง การสร้างโดยการประกอบ
ชิ้นส่วนอาคารหรือสิ่งก่อสร้างสาเร็จรูป ณ สถานที่ก่อสร้าง และการก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะชั่วคราว
การก่อสร้างทั่วไป เป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคารสานักงาน ร้านค้า อาคารสาธารณะและอาคาร
สาธารณูปโภคอื่นๆ อาคารเพื่อการเกษตร ฯลฯ หรือการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา เช่น ทางหลวง ถนน สะพาน
อุโมงค์ ทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือ และโครงการทางน้าอื่นๆ ระบบชลประทาน ระบบระบายน้า สิ่งอานวยความ
สะดวกทางอุตสาหกรรม ท่อส่งและสายไฟฟ้า สนามและสิ่งอานวยความสะดวกด้านกีฬา ฯลฯ
กิจกรรมการก่อสร้างที่จัดประเภทไว้ในที่นี้ สามารถดาเนินการทั้งที่เป็นธุรกิจของตนเองหรือทาโดย
ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง อาจมีการจ้างเหมางานบางส่วนหรือทั้งหมดให้ผู้อื่นรับไปดาเนินการ รวมถึง
กิจกรรมการซ่อมแซมอาคารและงานวิศวกรรม
ในประเภทนี้แบ่งเป็น 3 หมวดย่อย ได้แก่
− การก่อสร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (หมวดย่อย 41)
− งานวิศวกรรมโยธา (หมวดย่อย 42)
− กิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งเฉพาะทาง (หมวดย่ อ ย 43) ถ้ า กิ จ กรรมดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการก่อสร้าง รวมถึงการให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างโดยมีผู้ควบคุ ม ได้จัด
ประเภทไว้ในหมวดนี้ตามประเภทเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้งาน
รวมถึงกิจกรรมการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารหรืองานวิศวกรรมโยธาที่เกิดจากการลงทุนโดยนา
เงินและเครื่องมือทั้งทางด้านเทคนิคและกายภาพมารวมกันสร้างเพื่อขายต่อไป แต่ถ้ากิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ทาขึ้น
เพื่อขายต่อ แต่เพื่อใช้สาหรับดาเนินงานของตนเอง เช่น สร้างอาคารของตนเองเพื่อให้เช่าพื้นที่ สร้างโรงงานของ
ตนเองเพื่อผลิตสินค้า เป็นต้น ให้จัดประเภทไว้ตามลักษณะของกิจกรรมที่ดาเนินงาน คือ กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
และกิจกรรมการผลิต ตามลาดับ แต่จะไม่จัดประเภทไว้ในกิจกรรมก่อสร้าง
หมวดย่อย 41 การก่อสร้างอาคาร
ในหมวดย่ อยนี้ ได้แก่ การก่อสร้างอาคาร/สิ่ งก่อสร้างทั่ว ไปทุ กประเภท ทั้ งการก่อสร้างใหม่ การ
ซ่อมแซม การต่อเติม และการดัดแปลง การประกอบชิ้นส่วนอาคารหรือสิ่งก่อสร้างสาเร็จรูป ณ สถานที่ก่อสร้าง
และการก่อสร้างอาคารในลักษณะชั่วคราว รวมถึงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคารสานักงาน ร้านค้า อาคารสาธารณะ
และอาคารสาธารณูปโภคอื่นๆ อาคารเพื่อการเกษตร ฯลฯ
หมู่ใหญ่ 410 การก่อสร้างอาคาร
4100

การก่อสร้างอาคาร
ในหมู่ย่ อยนี้ ได้แก่ การก่อสร้างอาคารทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศั ย ทั้งที่เป็นธุรกิจของ
ตนเองหรือทาโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง อาจมีการจ้างเหมางานบางส่วนหรือทั้งหมด
ให้ผู้อื่นรับไปดาเนินการ แต่ถ้าดาเนินกิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะทางเพียงอย่างเดียว ได้จัดประเภท
ไว้ในหมวดย่อย 43
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ยกเว้น
− กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7110
− กิจกรรมการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 71102
41001 การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การก่อสร้างอาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยทุกประเภท
• บ้านเดี่ยว
• บ้านอยู่อาศัยแบบหลายครอบครัว
• ที่อยู่อาศัยที่เป็นอาคารสูง
− การปรับปรุงอาคาร/สิ่งก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัย
− การประกอบอาคารเพื่อการอยู่อาศัยสาเร็จรูป ณ สถานที่ก่อสร้าง
41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การก่อสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยทุกประเภท
• อาคาร/สิ่งก่อสร้างเพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน โรงงานประกอบชิ้นส่วน ฯลฯ
• โรงพยาบาล โรงเรียน อาคารสานักงาน อาคารทางศาสนา
• โรงแรม ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร
• อาคารสนามบิน
• สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับกีฬาหรือการนันทนาการในร่ม เช่น สนามเทนนิสในร่ม โรงยิม
สถานที่สาหรับการเล่นกีฬาในร่มทั่วไป โรงเก็บเรือ ลานน้าแข็ง ฯลฯ
• โกดังสินค้า โรงจอดรถ รวมถึงโรงจอดรถชั้นใต้ดิน
− การปรับปรุงอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
− การประกอบอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยสาเร็จรูป ณ สถานที่ก่อสร้าง
ยกเว้น
− การประกอบสิ่ งก่อสร้างสาเร็จรู ปให้ เสร็จสมบูรณ์จากชิ้นส่ว นที่ผลิตขึ้นเองที่ทาจากไม้และโลหะ
ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 16 และ 25 ตามลาดับ
− การก่ อ สร้ า งสิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นอุ ต สาหกรรม (ยกเว้ น อาคาร) ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 42909
− การก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับกีฬากลางแจ้ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 42909
หมวดย่อย 42 งานวิศวกรรมโยธา
ในหมวดย่ อยนี้ ได้แก่ การก่อสร้ างทั่ว ไปส าหรับ งานวิศวกรรมโยธา รวมถึงการก่อสร้างใหม่ การ
ซ่อมแซม การต่อเติมและดัดแปลง การประกอบชิ้นส่วนอาคาร/สิ่งก่อสร้างสาเร็จรูป ณ สถานที่ก่อสร้าง และ
การก่อสร้างในลักษณะชั่วคราว
รวมถึงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น ทางหลวง ถนน สะพาน อุโมงค์ ทางรถไฟ สนามบิน
ท่าเรือ และโครงการทางน้าอื่นๆ ระบบชลประทาน ระบบระบายน้า สิ่งอานวยความสะดวกทางอุตสาหกรรม ท่อส่ง
และสายไฟฟ้า สนามกีฬาและสิ่งอานวยความสะดวกด้านกีฬา ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวสามารถดาเนินการทั้งที่เป็น
ธุรกิจของตนเองหรือทาโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง อาจมีการจ้างเหมางานบางส่วนหรือทั้งหมดให้ผู้อื่น
รับไปดาเนินการ
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หมู่ใหญ่ 421 การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ
4210

การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ
42101 การก่อสร้างถนน สะพาน และอุโมงค์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ถนน ทางเดินรถ และทางเดินเท้าอื่นๆ
− การทางานบนพื้นผิวของถนน ทางหลวง สะพาน หรืออุโมงค์
• การราดยางมะตอยถนน
• การทาสีถนนและการทาเครื่องหมายอื่นๆ
• การติดตั้งแนวเขตป้องกันการชน เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน
− การก่อสร้างสะพาน รวมถึงทางหลวงยกระดับ
− การก่อสร้างอุโมงค์ รวมถึงการขุดเจาะอุโมงค์เพื่อใช้ก่อสร้างรถไฟใต้ดิน
− การก่อสร้างทางวิ่งในสนามบิน รวมถึงทางขับและลานจอดอากาศยาน
ยกเว้น
− การติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างและสัญญาณไฟตามถนน รวมถึงสัญญาณไฟจราจร ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 43210
− กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7110
− กิ จ กรรมการจั ด การโครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ ศ วกรรมโยธา ได้ จั ด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
71102
42102 การก่อสร้างทางรถไฟและรถใต้ดิน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การก่อสร้างทางรถไฟและทางรถไฟใต้ดิน
• การโรยหินทางรถไฟและวางรางรถไฟ
• การติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อทางไฟฟ้า เครื่องประแจ และเครื่องอุปกรณ์สับราง
• การก่อสร้างระบบควบคุมและระบบความปลอดภัยสาหรับทางรถไฟ
• การก่อสร้างทางรถไฟยกระดับและระบบรถกระเช้าลอยฟ้า
− การปรับปรุงหรือซ่อมแซมรางรถไฟ
ยกเว้น
− กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7110
− กิ จ กรรมการจั ด การโครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ ศ วกรรมโยธา ได้ จั ด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
71102

หมู่ใหญ่ 422 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค
4220

การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การก่อสร้างท่อส่ง (น้า น้ามัน ก๊าซ และของเหลวอื่นๆ) สายไฟ สายเคเบิลและ
สายสื่อสารต่างๆ รวมถึงอาคาร/สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสาธารณูปโภค
ยกเว้น
− กิจกรรมการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 71102
42201 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้้า น้้ามัน และก๊าซ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การก่อสร้างท่อส่ ง (น้า น้ามัน ก๊าซ และของเหลวอื่นๆ) ทั้งที่มีระยะทางยาวหรือในบริเวณเมือง
หรือท้องถิ่น รวมถึงอาคาร/สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสาธารณูปโภค
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การก่อสร้างท่อส่งน้ามัน ก๊าซ รวมถึงเคมีภัณฑ์ ถ่านหินในรูปของสเลอรี116/ ทั้งทางบกหรือ
ใต้น้า
• การก่อสร้างท่อส่งน้าสายหลัก สายรอง และสายย่อย
• การก่อสร้างระบบชลประทาน (คลอง)
• การก่อสร้างระบบระบายน้า/สิ่งปฏิกูล รวมถึงการซ่อมแซม
• การก่อสร้างภาชนะขนาดใหญ่สาหรับบรรจุน้า
• การก่อสร้างโรงงานบาบัดน้าเสียและการทาน้าให้บริสุทธิ์ โรงงานกาจัดสิ่งปฏิกูล และสถานี
สูบน้า
• การขุดเจาะบ่อน้า การติดตั้งระบบสูบน้า รวมถึงการติดตั้งระบบบ่อเกรอะ
42202 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การก่อสร้างสายไฟ สายเคเบิล และสายสื่อสารต่างๆ ทั้งที่มีระยะทางยาวหรือในบริเวณเมืองหรือ
ท้องถิ่น รวมถึงอาคาร/สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสาธารณูปโภค
• การก่ อ สร้ า งและการซ่ อ มแซมสายไฟ สายเคเบิ ล สายโทรศั พ ท์ และสายสื่ อ สารต่ า งๆ
ทั้งเหนือพื้นดิน ใต้น้า หรือใต้ดิน
• การก่ อสร้างโรงไฟฟ้ า สถานีแ ปลงไฟฟ้า รวมถึงโรงไฟฟ้ าย่อยที่ ทาการจ่ายไฟฟ้าให้ในเมือง
หรือท้องถิ่น
• การก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม
•

หมู่ใหญ่ 429 การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ
4290

การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ
42901 การก่อสร้างทางน้้า ท่าเรือ เขื่อน และโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้้า ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
117/ ที่จอดเรือเลียบตามชายฝั่ง118/
− การก่อสร้างและการซ่อมแซมท่าเทียบเรือ ท่าน้า เวิ้งที่จอดเรือ
ที่จอดเรือคอยาว119/ ที่จอดเรือขนาดเล็ก120/ ที่จอดเรือที่ใช้เพื่อการนันทนาการ (ท่าเรือส่วนบุคคล)
เขื่อน/กาแพงกันคลื่น ทางเดินที่ยื่นลงในทะเล อู่เรือ และอุปกรณ์ติดตั้งที่คล้ายกันที่ท่าเทียบเรือ
121/ เขื่อนระบายน้ า 122/ ประตู ร ะบายน้ า ประตู น้ าบาน
− การก่ อ สร้า งและการซ่ อ มแซมที่ กั้ น น้ า
เลื่อน อู่ซ่อมเรือ123/ อู่เรือคานลาด และโครงสร้างเชิงกลที่ได้จากพลังน้าที่คล้ายกัน
− การก่อสร้างและการซ่อมแซมเขื่อนและพนังกั้นน้า

116/ สเลอรี (slurry) คือ ของที่มีลักษณะเป็นของเหลวที่ข้นหรือเป็นเลน
117/ เวิ้งที่จอดเรือ (marina) คือ ท่าเรือที่แบ่งเป็นช่องๆ สาหรับนาเรือมาจอดรวมๆ กันไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้จอดเรือยอร์ช

118/ ที่จอดเรือเลียบตามชายฝั่ง (quay) คือ ท่าเรือที่เลียบตามถนนชายฝั่ง โดยที่ระหว่างถนนกับท่าเรือจะมีทางให้คนเดินคั่นอยู่
119/ ที่จอดเรือคอยาว (pier) คือ ท่าเรือที่มีทางเดินยื่นลงไปในทะเล อาจจะมีแบ่งช่องซอยให้เรือจอดได้บริเวณปลายๆ

120/ ที่จอดเรือขนาดเล็ก (jetty) คือ ท่าเรือที่สามารถจอดเรือได้ประมาณ 4-5 ลา เช่น ท่าเรือหลังบ้านของบ้านติดแม่น้า
121/ ที่กั้นน้า (locks) หรือระบบเชื่อมเส้นทางเรือในบริเวณที่ระดับน้าต่างกัน หรือระบบบันไดปลาโจน คือ มีประตูน้ากันเป็นห้องๆ เอาไว้เอาเรือเข้าไปใน

ห้อง แล้วทาให้ระดับน้าในห้องสูงขึ้นหรือต่าลงจนเท่ากับระดับน้าอีกด้านหนึ่งที่ต้องการจะไป แล้วเปิดประตูอีกด้านหนึ่ง เรือก็สามารถข้ามไปยังฝั่ง
ตรงข้ามได้ ซึ่งการทาแบบนี้ หากระดับน้าต่างกันมากหรือระยะทางไกล อาจจะจาเป็นต้องทาที่กั้น (locks) นี้หลายห้องเป็นช่วงๆไป
122/ เขื่อนระบายน้า (barrage) คือ อาคารที่สร้างขึ้นสาหรับทดน้าในทางน้า อันเป็นที่มาแหล่งน้า ซึ่งจะส่งเข้าสู่เขตโครงการชลประทานโดยที่ช่องที่ปิด
เปิดให้น้าไหลผ่านอาคารนั้นไปได้ (ที่มา: [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.doa.go.th/sootin_webs/water_gloss/b/barrage.htm)
123/ อู่ซ่อมเรือ (dry dock) อู่ซ่อมเรือประเภทนี้ จะมีซองให้เรือเข้าจอด และมีประตูน้าซึ่งเรียกว่า casson สามารถปิดไม่ให้น้าไหลเข้ามาได้ หลังจากนั้น
ก็สูบน้าออกจนแห้งก็สามารถซ่อมตัวเรือได้อย่างสะดวก เมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็เปิดประตูน้าให้น้าไหลเข้ามาและนาเรือกลับออกไปแล่นในทะเลดังเดิม
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การขุดลอกทางน้า การเคลื่อนย้ายหินและตะกอน และงานก่อสร้างทั่วไปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้า
− การดาเนินงานใต้น้า (โดยนักประดาน้าหรือเทคนิคอื่นๆ) และงานวิศวกรรมชลศาสตร์ต่างๆ
ยกเว้น
− การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 42201
−

42909 การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การก่อสร้างและซ่อมแซมเหมืองแร่ เช่น สถานีลาเลียงและระบายแร่ อุโมงค์เหมืองแร่
− การก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งอานวยความสะดวกด้านการผลิต เช่น เครื่องจักรผลิตเคมีขั้นมูลฐาน
เภสัชกรรม และเคมีอื่นๆ หอกลั่น เตาหล่อเหล็ก เตาถลุงเหล็กแบบพ่นลม และเตาผลิตถ่านโค้ก
− การก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับกีฬากลางแจ้งและการนันทนาการ เช่น
สนามกีฬ าและลานกีฬ ากลางแจ้ง สนามฟุตบอล สนามเบสบอล สนามรักบี้ สนามแข่งกีฬ า
ประเภทลู่และลาน สนามแข่งรถ สนามแข่งม้า สนามกอล์ฟ เพิงพักบนภูเขา และสวนเพื่อการ
นันทนาการ
− การพัฒนาที่ดิน (เช่น จัดทาถนนและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม) และจัดสรรแบ่งขาย
ยกเว้น
− การก่อสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้างเพื่อการผลิตทางอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม41002
− การก่อสร้างสระว่ายน้ากลางแจ้ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43909
− การจัดสรรที่ดินขาย โดยไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 681
− กิ จ กรรมการจั ด การโครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ ศ วกรรมโยธา ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ นกิ จ กรรม
71102
หมวดย่อย 43 งานก่อสร้างเฉพาะทาง
ในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ การก่อสร้างเฉพาะทาง เช่น การก่อสร้างส่ว นประกอบของอาคารและงาน
วิศวกรรมโยธาโดยไม่ได้รับ ผิ ดชอบโครงการทั้ งหมด ซึ่งโดยทั่วไปเป็น งานที่ต้องใช้ความช านาญเฉพาะทางหรือ
เครื่องมือพิเศษ เช่น งานตอกเสาเข็ม งานสร้างฐานราก งานโครงสร้าง งานคอนกรีต งานก่ออิฐ งานก่อหิน งานนั่งร้าน
งานมุงหลังคา ฯลฯ รวมถึงการประกอบโครงเหล็กโดยที่ชิ้นส่วนที่นามาประกอบนั้นไม่ได้ผลิตเอง
การก่ อสร้ างเฉพาะทางส่ ว นใหญ่ มั กด าเนิ น การภายใต้ ก ารรับ เหมาช่ ว ง แต่ ส าหรับ กิ จกรรมการ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างจะดาเนินการให้กับเจ้าของทรัพย์สินโดยตรง
การติดตั้งอุป กรณ์ ส าธารณู ปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง โดยดาเนินการ ณ สถานที่ก่อสร้าง
แม้ว่างานบางส่วน (ที่ไม่ใช่การผลิต) อาจดาเนินการมาจากร้าน/โรงงานบ้างก็ตามเพื่อให้พร้อมสาหรับการติดตั้ง
กิจกรรมเหล่านี้ได้แก่ งานประปา การติดตั้งระบบทาความร้อนและระบบปรับอากาศ เสาอากาศ ระบบสัญญาณ
เตือนภัยและงานไฟฟ้าอื่น ๆ ระบบฉีดพ่ น น้าอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ลิ ฟต์และบันไดเลื่อน ฯลฯ รวมถึงงานที่
เกี่ยวกับฉนวนป้องกัน (น้า ความร้อน เสียง) งานโลหะแผ่น งานทาความเย็นในเชิงพาณิชย์ การติ ดตั้งระบบไฟฟ้าให้
ความสว่างและสัญญาณไฟตามถนน ทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือ ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมงานดังกล่าว
การตกแต่งอาคารและส่วนประกอบอาคารให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น การติดกระจก การฉาบปูน การทาสี
การติดผนังและการปูพื้นด้วยกระเบื้องหรือวัสดุอื่นๆ (เช่น ปาร์เกต์ พรม กระดาษติดผนัง ฯลฯ) การขัดพื้น งานตกแต่ง
ด้วยไม้ งานป้องกันเสียง การทาความสะอาดภายนอกอาคาร ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมงานดังกล่าว
การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างโดยมีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อยนี้ ตาม
ประเภทเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้งาน

250
หมู่ใหญ่ 431 การรื้อถอนและการเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมการเตรียมสถานที่เพื่อพร้อมสาหรับใช้ก่อสร้างในภายหลัง รวมถึงการ
เคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้างเดิมออกไป
4311 43110 การรื้อถอน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การรื้อถอนหรือทาลายอาคาร ถนน ทางหลวง และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
4312 43120 การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเตรียมสถานที่เพื่อให้พร้อมสาหรับใช้ก่อสร้าง
− การสะสางสถานที่ก่อสร้างอาคาร
− การขนย้ ายหน้ าดิน : การขุ ดเพื่ อวางฐานราก การถมดิน การปรับระดั บและเกลี่ ยพื้ นที่ ก่อสร้าง
การขุดคู การเคลื่อนย้ายก้อนหิน การระเบิด ฯลฯ
− การขุด เจาะ และเก็บตัวอย่างจากกระบอกเจาะเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ในด้านการก่อสร้าง
ธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกันต่อไป
− การเตรียมสถานที่ก่อสร้างเหมือง
• การขนย้ า ยหน้ า ดิ น หรื อ หิ น ที่ ถู ก ระเบิ ด ออกมา และการพั ฒ นาและการเตรี ย มการอื่ น ๆ
เกี่ยวกับที่ตั้งของเหมืองแร่และแหล่งแร่ (ยกเว้นแหล่งน้ามันและก๊าซ)
− การระบายน้าออกจากสถานที่ก่อสร้างอาคาร
− การระบายน้าออกจากพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่ป่า
− การให้ เช่าเครื่องจัก รและอุ ปกรณ์ ที่ ใช้ในงานก่อสร้างชนิด ใช้ ในการเตรีย มสถานที่ ก่อ สร้าง เช่ น
เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขุด รถปราบดิน ฯลฯ โดยมีผู้ควบคุม
ยกเว้น
− การขุดเจาะปิโ ตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 06100 และ 06200
ตามลาดับ
− การเจาะทดสอบและการเจาะหลุมทดสอบเพื่อการทาเหมือง (ที่นอกเหนือจากการขุดเจาะน้ามัน
และก๊าซ) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 09900
− การกาจัดสิ่งปนเปื้อนในดิน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 39000
− การขุดเจาะบ่อน้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 42201
− การส ารวจแหล่ งน้ ามัน และก๊าซ และการส ารวจทางธรณี ฟิ สิ ก ส์ ทางธรณี วิท ยาและการส ารวจ
เกี่ยวกับแผ่นดินไหว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 71103
− การให้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในงานก่ อ สร้ า งโดยไม่ มี ผู้ ค วบคุ ม ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 77305
หมู่ใหญ่ 432 กิจกรรมการติดตั้งไฟฟ้า ระบบท่อ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบท่อ (น้า ก๊าซ และของเสีย) ระบบทาความ
ร้อนและระบบปรับอากาศ ลิฟต์ ฯลฯ ของอาคาร/สิ่งก่อสร้าง
4321 43210 การติดตั้งระบบไฟฟ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคาร/สิ่งก่อสร้าง และงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท
• การติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า
• การเดินสายสื่อสาร
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การเดินสายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเคเบิลทีวี รวมถึงใยแก้วนาแสง
• จานดาวเทียม
• ระบบแสงสว่าง
• ระบบสัญญาณแจ้งอัคคีภัย
• ระบบสัญญาณกันขโมย
• อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างและสัญญาณไฟฟ้าตามถนน รวมถึงสัญญาณไฟจราจร
• ไฟทางวิ่งของเครื่องบินในสนามบิน
− การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ในครัวเรือน รวมถึงเครือ
่ งทาความร้อนติดผนัง
ยกเว้น
− การติดตั้งเครื่องหมายจราจร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 42101
− การก่อสร้างสายสื่อสารและสายส่งกระแสไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 42202
− การเฝ้ า ติ ด ตามแบบทั่ ว ไปและแบบทางไกล ด้ ว ยระบบสั ญ ญาณรั ก ษาความปลอดภั ย
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบสัญญาณป้องกันขโมยและสัญญาณแจ้งอัคคีภัย รวมถึงการบารุงรักษา
ระบบดังกล่าว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 80200
•

4322

การติดตั้งระบบประปา ระบบท้าความร้อน และระบบปรับอากาศ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การติดตั้งระบบประปา ระบบทาความร้อน ระบบปรับอากาศ และระบบท่อก๊าซ
รวมถึงการเพิ่ม การแก้ไขดัดแปลง การบารุงรักษา และการซ่อมแซมระบบดังกล่าว
43221 การติดตั้งระบบประปาและระบายน้้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การติดตั้ง บารุงรักษา และซ่อมแซมระบบประปาและระบบระบายน้าภายในอาคาร/สิ่งก่อสร้าง
• ท่อน้าร้อนและน้ าเย็น รวมถึ งการติ ดตั้ งระบบหั วฉีด พ่ น (sprinkler) เมื่อเกิ ดเพลิ งไหม้ หรื อ
เพื่อรดน้าสนามหญ้า
• เครื่องอุปกรณ์ท่อน้าและเครื่องสุขภัณฑ์
• ท่ อ ยื น เช่ น เครื่ อ งอุ ป กรณ์ จ่ า ยน้ าแบบใช้ แ รงดั น ส าหรั บ ดั บ เพลิ ง (รวมทั้ ง หั ว ดั บ เพลิ ง ที่
ประกอบด้วยสายยางและท่อพ่น)
• ท่อกาจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงท่อระบายน้าและบ่อเกรอะ
ยกเว้น
− การก่อสร้ างท่อส่งน้าและระบบระบายน้า/สิ่งปฏิกูล เพื่อการสาธารณูปโภค ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 42201
43222 การติดตั้งระบบท้าความร้อน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การติดตั้ง บารุงรักษา และซ่อมแซมระบบทาความร้อนภายในอาคาร/สิ่งก่อสร้าง
• ท่อและงานโลหะแผ่นที่เกี่ยวข้องกับระบบทาความร้อน (ไฟฟ้า ก๊าซ น้ามัน)
• ระบบควบคุมความร้อนจากส่วนกลาง
• เตาเผา หอหล่อเย็น
• ตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
• ท่อไอน้า
− การติ ด ตั้ ง บ ารุง รั ก ษา และซ่ อ มแซมระบบจ่ า ยก๊ า ซต่ างๆ ภายในอาคาร/สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง (เช่ น
ก๊าซออกซิเจนที่ใช้ในโรงพยาบาล) และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซอื่นๆ
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ยกเว้น
− การก่อสร้างท่อส่ ง (น้า น้ามัน ก๊าซ และของเหลวอื่นๆ) ทั้งที่มีระยะทางยาวหรือในบริเวณเมือง
หรือท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสาธารณูปโภค ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 42201
− การติดตั้งเครื่องทาความร้อนที่ใช้ไฟฟ้าแบบติดผนัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43210
43223 การติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การติ ด ตั้ ง บ ารุ ง รั ก ษา และซ่ อ มแซมระบบปรั บ อากาศและระบายอากาศภายในอาคาร/
สิ่งก่อสร้าง
• เครื่องอุปกรณ์และท่อระบายอากาศ ทาความเย็น หรือปรับอากาศ รวมถึงงานระบบท่อและ
งานโลหะแผ่นที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว
4329

การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
43291 การติดตั้งฉนวน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การติดตั้ง บารุงรักษา และซ่อมแซม
• ฉนวนป้ อ งกั น ความร้ อ นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วั ส ดุ ฉ นวนป้ อ งกั น อากาศส าหรั บ ช่ อ งว่ า งระหว่ า ง
กาแพงชั้นนอก
• ฉนวนป้องกันความร้อนท่อน้าร้อน ท่อน้าเย็น และหม้อน้า (boiler)
• ฉนวนที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันเสียงและป้องกันไฟ
43299 การติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่ อมแซมเครื่องอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
ทาความร้อนและระบบปรับอากาศ หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในอาคารและสิ่งก่อสร้างทาง
วิศวกรรมโยธา
• ลิฟต์ บันไดเลื่อน
• ประตูอัตโนมัติและประตูหมุน
• ระบบป้องกันฟ้าฝ่า
• ระบบดูดฝุ่น/สิ่งสกปรกในอากาศจากส่วนกลาง
ยกเว้น
− การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33200
− การผลิตรางน้า กันสาด ลูกหมุนระบายอากาศ ที่ทาจากโลหะ ที่ทาการผลิตสินค้าที่ร้านแล้วนาไป
ติดตั้งให้ ณ สถานที่ก่อสร้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25119

หมู่ใหญ่ 433 การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์
4330

การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์
43301 การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการติดตั้งส่ ว นประกอบอาคาร/สิ่ งก่อสร้างและอุปกรณ์ ตกแต่งภายใน ที่ดาเนินการ ณ
สถานที่ก่อสร้างเป็นหลัก แม้ว่างานบางส่วน (ที่ไม่ใช่การผลิต) อาจดาเนินการมาจากร้าน/โรงงาน
บ้างก็ตามเพื่อให้พร้อมสาหรับการติดตั้ง
• การติดตั้งประตู (ยกเว้นประตูอัตโนมัติและประตูหมุน) หน้าต่างที่ทาจากไม้ กระจก หรือวัสดุ
อื่นๆ
• การติดตั้งโครง/กรอบประตู หน้าต่างที่ทาจากไม้ อะลูมิเนียม หรือวัสดุอื่นๆ
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•
•
•
•

การติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัด
การติดตั้งบันได ระเบียง ครัว ชั้นวางของ และของคล้ายคลึงกันชนิดติดตั้งอยู่กับที่
การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
การติดตั้งฝ้าเพดาน ผนัง และฉากที่เคลื่อนที่ได้

ยกเว้น
− การผลิ ต ประตู หน้ าต่ าง ประตูม้ วน มุ้งลวด เหล็ กดัด ที่ ทาจากโลหะ ที่ทาการผลิ ตสิ น ค้าที่ร้าน
แล้วนาไปติดตั้งให้ ณ สถานที่ก่อสร้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25113
− การติดตั้งประตูอัตโนมัติและประตูหมุน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43299
− การปู พื้ น และผนั ง ด้ ว ยกระเบื้ อ ง หิ น พรม ไม้ กระดาษ และวั ส ดุ อื่ น ๆ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 43302
− กิจกรรมการออกแบบตกแต่งภายใน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74101
− การบริการประกอบเฟอร์นิเจอร์สาเร็จรูปชนิดเคลื่อนย้ายได้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95240
43302 การปูพื้นและผนัง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปูพื้นและผนังด้วยกระเบื้องที่ทาด้วยเซรามิก คอนกรีต หรือหิน กระเบื้อง/หินปูพื้น
− การทาพื้นหินขัด
− การปูพื้นและผนังด้วยหินอ่อน หินแกรนิต และหินชนวน
− การปูพื้นด้วยพรมและพรมน้ามัน รวมถึงยางและพลาสติก
− การปูพื้นด้วยวัสดุอื่นๆ เช่น พื้นไม้ปาร์เกต์และพื้นไม้อื่นๆ รวมถึงงานแต่งสาเร็จที่เกี่ยวข้อง เช่น
การขัดด้วยทราย การขัดด้วยแวกซ์ ฯลฯ
− การติดกระดาษปิดผนัง (wallpaper)
43303 การทาสี ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาสีภายในและภายนอกอาคาร/สิ่งก่อสร้าง
43309 การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การฉาบปูนผิวเรียบหรือผิวไม่เรียบทั้งภายนอกและภายในอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมถึงการ
ติดตัง้ แผ่นผนังยิปซัม
− การติดตั้งโลหะแผ่ นสาเร็จรูปที่จัดทาขึ้นตามมาตรฐานหรือตามความต้องการ รวมถึง เหล็ กหรือ
เหล็กกล้าสาหรับประดับตกแต่ง และงานเครื่องโลหะประดับตกแต่ง
− การทาความสะอาดอาคารที่สร้างใหม่ภายหลังจากการก่อสร้าง
− งานสร้างอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
• รั้ว ลูกกรง และสิ่งปิดกั้นภายนอกอาคารที่คล้ายกัน
• รางน้า กันสาด ผ้าใบบังแดด ลูกหมุนระบายอากาศ
• สัญญาณหรือเครื่องหมาย (จะให้แสงสว่างหรือไม่ก็ตาม)
ยกเว้น
− การทาความสะอาดทั่วไปภายในอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 81210
− การท าความสะอาดภายในที่ ใ ช้ ค วามช านาญเฉพาะด้ า นและพื้ น ผิ ว ภายนอกอาคาร ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 81292 และ 81291 ตามลาดับ

254
หมู่ใหญ่ 439 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ
4390

กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ
43901 การก่อสร้างฐานราก รวมถึงการตอกเสาเข็ม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการสร้างฐานราก การตอกเสาเข็ม และงานที่เกี่ย วข้อง รวมถึงการให้เช่าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างฐานรากโดยมีผู้ควบคุม
ยกเว้น
− การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง โดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
77305
43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะทาง ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความชานาญหรือเครื่องมือพิเศษ :
• งานกันชื้นและกันซึม
• การขจัดความชื้นของอาคาร
• การประกอบโครงสร้างเหล็กที่ไม่ได้ผลิตขึ้นเอง
• การดัดโค้งเหล็ก
• การก่ออิฐและการก่อหิน
• การมุงหลังคาสาหรับอาคารที่อยู่อาศัย
• การประกอบและการแยกชิ้นส่วนนั่งร้านและแท่ นยกพื้ น (work platform) รวมถึงการเช่า
นั่งร้านและแท่นยกพื้นโดยมีผู้ควบคุม
• การสร้างปล่องไฟและเตาอบที่ใช้ในอุตสาหกรรม
• งานที่ทาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะทางด้านการปีนและการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานที่ทา
บนที่สูง
− การทางานใต้พื้นผิว
− การก่อสร้างสระว่ายน้ากลางแจ้ง
− การทาความสะอาดด้วยไอน้า การพ่นทราย และกิจกรรมที่คล้ายกันสาหรับภายนอกอาคาร
− การให้เช่าเครนโดยมีผู้ควบคุม
ยกเว้น
− การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง โดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
77305
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หมวดใหญ่ G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
(หมวดย่อย 45 – 47)
ในประเภทนี้ได้แก่ การขายส่งและขายปลีกสินค้าทุกประเภท (เป็นการขายโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สภาพสินค้า) และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย การขายส่งและขายปลีกเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจาหน่าย
สินค้า รวมถึงการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ได้จัดประเภทไว้ในที่นี้ด้วย
การขายสินค้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพสินค้าในที่นี้ รวมถึงการดาเนินงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ
การขาย เช่น การคัดแยกขนาด การคัดคุณภาพ และการรวบรวมสินค้า การผสมสินค้า (เช่น ทราย) การบรรจุขวด
(ไม่ว่าจะทาความสะอาดขวดมาก่อนหรือไม่ก็ตาม) การบรรจุหีบห่อ การนาสินค้าในปริมาณมากๆ มาจัดแบ่งและทา
การบรรจุหีบห่อใหม่เพื่อจาหน่ายต่อในปริมาณที่น้อยลง การเก็บสินค้า (ไม่ว่าจะมีการแช่เย็นหรือแช่แข็งหรือไม่ก็ตาม)
การนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาทาความสะอาดและทาให้แห้ง การตัดไฟเบอร์บอร์ดหรือแผ่นโลหะซึ่งถือว่าเป็น
กิจกรรมเสริม
หมวดย่อย 45 ได้แก่ กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
ในขณะที่หมวดย่อย 46 และ 47 เป็นกิจกรรมการขายอื่นๆ ทั้งหมด ความแตกต่างระหว่างหมวดย่อย 46 (การขาย
ส่ง) และหมวดย่อย 47 (การขายปลีก) คือ “ประเภทของลูกค้า”
การขายส่ง คือ การขายต่อ (การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพสินค้า) สินค้าใหม่และสินค้า
ใช้แล้วให้แก่ผู้ขายปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม ผู้ใช้ในงานพาณิชยกรรม ผู้ใช้ในงานสถาบัน ผู้ใช้ในงานวิช าชีพ หรือ
ผู้ขายส่งรายอื่นๆ หรือบุคคล/บริษัทที่ทาหน้าที่ตัวแทนหรือนายหน้าซื้อขายสินค้า ประเภทของธุรกิจที่สาคัญ ได้แก่
พ่อค้าขายส่ง คือ ผู้ขายส่งที่ดาเนินกิจการซื้อและขายสินค้าที่เป็นของตนเอง เช่น พ่อค้าขายส่ง ผู้จาหน่ายสินค้า
อุตสาหกรรม ผู้ส่งสินค้าออก ผู้สั่งสินค้าเข้า และกลุ่มสหกรณ์เพื่อซื้อสินค้า สาขาและสานักงานขาย (ไม่ใช่ร้านค้าปลีก)
ซึ่งมีหน่วยผลิตหรือเหมืองแร่ (ที่แยกตัวออกมาต่างหาก) เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจาหน่ายสินค้า
และแทบจะไม่เคยสั่งสินค้าเพื่อให้โรงงานหรือแหล่งผลิตส่งสินค้าให้ โดยตรง ทั้งนี้รวมถึงนายหน้าซื้อขายสินค้า การ
ขายเพื่อค่านายหน้า และตัวแทนจาหน่าย และกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและกลุ่มสหกรณ์ซึ่งดาเนินกิจการเกี่ยวข้อง
กับการตลาดของผลิตภัณฑ์การเกษตร ผู้ขายส่งมักทาการรวบรวมสินค้า คัดแยกขนาด และคัดคุณภาพสินค้าใน
ปริมาณมาก การนาสินค้าในปริมาณมากๆ มาจัดแบ่งและทาการบรรจุหีบห่อใหม่เพื่อจาหน่ายต่อในปริมาณที่น้อยลง
เช่น ร้านขายยาที่ดาเนินกิจกรรมเก็บสินค้า แช่เย็น จัดส่ง และจัดวางสินค้า ทาการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าและ
ออกแบบฉลาก
การขายปลีก คือ การขายต่อ (การขายสินค้าที่ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงสภาพสินค้า) สินค้าใหม่และ
สินค้าใช้แล้วให้แก่สาธารณชนทั่วไป เพื่อการบริโภคหรือใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือในครัวเรือนผ่านทางร้านค้า
ห้างสรรพสินค้า แผงลอย สถานประกอบการที่รับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ การขายตรงโดยพนักงานขายสินค้าตามบ้าน
ผู้เร่ขายสินค้า สหกรณ์ผู้บริโภค สถานที่ประมูลสินค้า ฯลฯ ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่มักดาเนินการซื้อและขายสินค้าที่เป็น
ของตนเอง แต่บางรายเป็นตัวแทนของสานักงานใหญ่และทาหน้าที่ขายให้ตามที่ได้รับมอบหมายหรือขายให้โดยได้รับ
ค่าตอบแทน/ค่านายหน้า
หมวดย่อย 45 การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การดาเนินกิจกรรมทั้งหมด (ยกเว้นการผลิตและการให้เช่า) ที่เกี่ยวข้องกับ
ยานยนต์และจักรยานยนต์ รวมถึงรถบรรทุก เช่น การขายส่งและขายปลีกยานยนต์ทั้งใหม่และที่ใช้แล้ว การซ่อม
และการบารุงรักษายานยนต์ การขายส่งและขายปลีกอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์สาหรับยานยนต์และจักรยานยนต์

256
การดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนขายส่งหรือขายปลีกยานยนต์ รวมถึงการล้าง การขัดเงา
ยานยนต์ ฯลฯ
ยกเว้น
− การขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ และผลิตภัณฑ์น้ามันเครื่อง/น้ามันหล่อลื่น หรือผลิตภัณฑ์
ที่ใช้เป็นตัวให้ความเย็นแก่เครื่องยนต์ หรือการให้เช่ายานยนต์หรือจักรยานยนต์
หมู่ใหญ่ 451 การขายยานยนต์
4510

การขายยานยนต์
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การขายส่งและขายปลีกยานยนต์ทั้งใหม่และที่ใช้แล้ว การขายส่งและขายปลีก
โดยตัวแทนจาหน่ายหรือดีลเลอร์ และการประมูลยานยนต์
ยกเว้น
− การขายส่งและขายปลีกอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์สาหรับยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย
4530
− การให้เช่ายานยนต์พร้อมคนขับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4932
− การให้เช่ารถบรรทุกพร้อมคนขับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4933
− ธุรกิจให้เช่าซื้อยานยนต์ (สัญญาเช่าแบบการเงิน) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 64911
− การให้เช่ายานยนต์และรถบรรทุก โดยไม่มีคนขับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7710
45101 การขายยานยนต์ ใหม่ชนิด รถยนต์นั่งส่วนบุค คล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่ค ล้ายกัน
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายยานยนต์ ใหม่ ช นิ ด รถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็ ก ที่ ค ล้ า ยกั น
ไม่ว่าจะขายโดยวิธีใดก็ตาม
124/
• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
• รถเพื่อการพาณิชย์ประเภทรถตู้
125/ 1 ตัน รวมถึงรถยนต์นั่งที่มีกระบะ (double cab)126/ และรถยนต์
• รถกระบะ (pick up)
นั่งกึ่งบรรทุก (PPV)127/
• ยานยนต์ที่ใช้เพื่อการพักแรม เช่น รถคาราวานและบ้านรถยนต์
• ยานยนต์ชนิดออฟโรด เช่น รถจิ๊ป
• ยานยนต์ที่ใช้ในสนามกอล์ฟ รถเอทีวี (ATV) รถโกคาร์ท
ยกเว้น
− การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ และรถตู้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
45103

124/ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (passenger car) คือ รถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้สาหรับนั่งเป็นปกติวิสัยและให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะ

ทานองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ด้ านข้างและหรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่ง ทั้งนี้
ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด (ที่มา: สถาบันยานยนต์)
125/ รถกระบะ (pick up) คือ รถยนต์ที่มีที่นั่งด้านหน้าตอนเดียวสาหรับคนขับ และตอนหลังเป็นกระบะบรรทุก ซึ่งเปิดโล่งจนถึงท้ายรถโดยไม่มีหลังคา
126/ รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (double cab) คือ รถยนต์นั่งที่สร้างบนโครงสร้างของรถยนต์กระบะ และส่วนท้ายที่เป็นกระบะบรรทุกซึ่งเปิดโล่งจนถึงท้าย
รถโดยไม่มีหลังคา
127/ รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV) คือ รถยนต์นั่งที่สร้างบนโครงสร้างของรถยนต์กระบะ (ที่มา: สถาบันยานยนต์)
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45102 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ ไม่ว่าจะขายโดยวิธีใดก็ตาม
• ยานยนต์หนัก เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง
• ยานยนต์โดยสารเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถบัส รถโรงเรียน
• ยานยนต์ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น เช่ น รถดั บ เพลิ ง รถกวาดถนน รถหุ้ ม เกราะ รถผสมปู น /
คอนกรีต รถเครนหรือรถบรรทุกติดปั้นจั่น
ยกเว้น
− การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 45104
45103 การขายยานยนต์ เก่าชนิด รถยนต์ นั่งส่วนบุค คล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่ ค ล้ ายกั น
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน ไม่ว่า
จะขายโดยวิธีใดก็ตาม
• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
• รถเพื่อการพาณิชย์ประเภทรถตู้
• รถกระบะ 1 ตัน รวมถึงรถยนต์นั่งที่มีกระบะ และรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก
• ยานยนต์ที่ใช้เพื่อการพักแรม เช่น รถคาราวานและบ้านรถยนต์
• ยานยนต์ชนิดออฟโรด เช่น รถจิ๊ป
• ยานยนต์ที่ใช้ในสนามกอล์ฟ รถเอทีวี รถโกคาร์ท
ยกเว้น
− การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ และรถตู้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
45101
45104 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ ไม่ว่าจะขายโดยวิธีใดก็ตาม
• ยานยนต์หนัก เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง
• ยานยนต์โดยสารเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถบัส รถโรงเรียน
• ยานยนต์ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น เช่ น รถดั บ เพลิ ง รถกวาดถนน รถหุ้ ม เกราะ รถผสมปู น /
คอนกรีต รถเครนหรือรถบรรทุกติดปั้นจั่น
ยกเว้น
− การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 45102
หมู่ใหญ่ 452 การบ้ารุงรักษาและซ่อมยานยนต์
4520

การบ้ารุงรักษาและซ่อมยานยนต์
45201 การบ้ารุงรักษาและซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการบารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลของยานยนต์ ระบบเครื่องยนต์ ไดนาโม มอเตอร์
− การซ่อมเครื่องยนต์ครั้งใหญ่ (overhaul)
− การปรั บ ตั้ งเครื่ อ งยนต์ การซ่ อ มและปรับ คาร์ บู เรเตอร์ กระปุ ก เฟื อ งบั งคั บ ล้ อ เบรก สายพาน
การซ่อมระบบกันสะเทือน ระบบท่อไอเสีย และระบบทาความเย็น
− การซ่อมยางนอกและยางใน การติดตั้งหรือการเปลี่ยนยาง
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การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
− การซ่อมระบบไฟฟ้าและการบริการชาร์จแบตเตอร์รี่
− การซ่อมระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์
− การติดตั้งอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ ซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต
ยกเว้น
− การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 22112
−

45202 การซ่อมตัวถัง ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ ที่คล้ายกัน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริ การซ่ อ มตั ว ถั งและการบริ การอื่ น ๆ ที่ ค ล้ ายกั น ได้ แ ก่ การซ่ อ มประตู และกุ ญ แจ กั น ชน
การทาสี การซ่อมที่เกิดจากการชน การติดและเปลี่ยนกระจก และการซ่อมส่วนอื่นๆ ของตัวถัง
รถยนต์
45203 การบ้ารุงรักษายานยนต์ทั่วไป ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาความสะอาดและการบริการบารุงรักษาที่ทาเป็นประจา เช่น การบริการล้างรถ การพ่น
กันสนิม การขัดสีเคลือบเงา การดูแลรักษารถ การบารุงรักษาป้องกันฝุ่น ฯลฯ
− การเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง น้ามันเบรก น้ามันเกียร์ น้ามันคลัชต์
− การทาความสะอาดเบาะ พรม รวมถึงการซ่อมเบาะรถยนต์
ยกเว้น
− การบริก ารรถยก รวมถึ งการบริ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู้ ขั บ ขี่ ย านยนต์ บ นท้ อ งถนน ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 52214
− การบริการตรวจสภาพรถยนต์ทางเทคนิค ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 71202
− การซ่อมวิทยุและเครื่องเสียงติดรถยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95210
หมู่ใหญ่ 453 การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์
4530

การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การขายชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์เสริมของยานยนต์ทั้งใหม่และเก่า ไม่ว่า
จะขายโดยตัว แทนจ าหน่ าย ขายในร้าน ตามถนนหรือตามบ้าน ทางอินเทอร์เน็ต ทางไปรษณี ย์
โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ ฯลฯ
ยกเว้น
− การขายส่งวิทยุและเครื่องเสียงติดรถยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46421
45301 การขายส่งชิน้ ส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ งชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ เสริ ม ใหม่ ส าหรั บ ยานยนต์ เช่ น ยางนอกและยางใน หั ว เที ย น
แบตเตอรี่ เครื่องอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ไม่ว่า
จะขายโดยวิธีใดก็ตาม
45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายปลี ก ชิ้นส่ ว นและอุ ปกรณ์ เสริมใหม่ส าหรับยานยนต์ เช่น ยางนอกและยางใน หั ว เทีย น
แบตเตอรี่ เครื่องอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ไม่ว่า
จะขายโดยวิธีใดก็ตาม
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45303 การขายส่งและปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งและปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์ เช่น ยางนอกและยางใน หัวเทียน
แบตเตอรี่ เครื่องอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ไม่ว่า
จะขายโดยวิธีใดก็ตาม
− การดาเนินงานของร้านเชียงกงที่ขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสาหรับยานยนต์
ยกเว้น
− การด าเนิ น งานของร้ า นเชี ย งกงที่ ข ายชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ เสริ ม ส าหรั บ จั ก รยานยนต์ ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 45404
หมู่ใหญ่ 454 การขาย การบ้ารุงรักษาและซ่อมจักรยานยนต์ ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง
4540

การขาย การบ้ารุงรักษาและซ่อมจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การขายจักรยานยนต์ การบารุงรักษาและซ่อมจักรยานยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนและ
อุ ป กรณ์ เสริ ม ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง จั ก รยานยนต์ ใ นที่ นี้ ร วมถึ ง รถอื่ น ๆ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเครื่ อ งยนต์
จักรยานยนต์ เช่น รถพ่วงข้าง รถสามล้อเครื่อง รถตุ๊กตุ๊ก รถสกายแล็ป
45401 การขายจักรยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ ง และขายปลี ก จั ก รยานยนต์ ทั้ ง ใหม่ แ ละที่ ใ ช้ แ ล้ ว ได้ แ ก่ จั ก รยานยนต์ รถป๊ อ บ
รถจักรยานที่ติดตั้งเครื่องยนต์ช่วย รวมถึงรถอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จักรยานยนต์ ไม่ว่า
จะขายโดยตัวแทนจาหน่ายหรือวิธีใดก็ตาม
ยกเว้น
− การให้เช่าจักรยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77301
45402 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์ และรถอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์จักรยานยนต์ ไม่ว่าจะขายโดยตัวแทนจาหน่ายหรือวิธีใดก็ตาม
45403 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายปลี กชิ้นส่ วน อะไหล่ และอุปกรณ์ เสริมใหม่ของจักรยานยนต์ และรถอื่นๆ ที่ขับเคลื่ อน
ด้วยเครื่องยนต์จักรยานยนต์ ไม่ว่าจะขายโดยตัวแทนจาหน่ายหรือวิธีใดก็ตาม
45404 การขายส่งและปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของจักรยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ ง และปลี ก ชิ้ น ส่ ว น อะไหล่ และอุ ป กรณ์ เสริ ม เก่ า ของจั ก รยานยนต์ และรถอื่ น ๆ
ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จักรยานยนต์
− การดาเนินงานของร้านเชียงกงที่ขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสาหรับจักรยานยนต์
ยกเว้น
− การดาเนินงานของร้านเชียงกงที่ขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสาหรับยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 45303
45405 การบ้ารุงรักษาและซ่อมจักรยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบารุงรักษาและซ่อมจักรยานยนต์ และรถอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จักรยานยนต์
ยกเว้น
− การบริการตรวจสภาพจักรยานยนต์ทางเทคนิค ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 71202
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หมวดย่อย 46 การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การขายส่งที่ดาเนินงานด้วยตนเองหรือทาโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญา
จ้าง (การขายเพื่ อค่ าคอมมิช ชั่น /ค่ านายหน้ า) ซึ่ งเกี่ยวข้ องกับ การขายส่ งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
(นาเข้า/ส่งออก)
การขายส่ง คือ การขายต่อ (การขายสินค้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพสินค้า) สินค้าทั้งใหม่และ
ที่ใช้แล้วให้แก่ผู้ขายปลีก หรือเป็นการค้าแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ เช่น ขายให้กับผู้ ใช้ในงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
สถาบัน หรือผู้ใช้ในงานวิชาชีพ หรือขายต่อให้กับผู้ขายส่งรายอื่นๆ หรือบุคคล/บริษัทที่ทาหน้าที่ ตัวแทนหรือนายหน้า
ซื้อขายสินค้า ประเภทของธุรกิจที่สาคัญ ได้แก่ พ่อค้าขายส่งคือ ผู้ขายส่งที่ดาเนินกิจการซื้อและขายสินค้าที่เป็นของ
ตนเอง เช่น พ่อค้าขายส่ง ผู้แทนจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ผู้ส่งสินค้าออก ผู้นาเข้าสินค้า และการรวมกลุ่มสหกรณ์
เพื่อซื้อสินค้า สาขาและสานักงานขาย (ไม่ใช่ร้านค้าปลีก) ซึ่งมีหน่วยผลิตหรือเหมืองแร่ (ที่แยกตัวออกมาต่างหาก)
เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจาหน่ายสินค้า และแทบจะไม่เคยสั่งสินค้าเพื่อให้โรงงานหรือแหล่งผลิต
ส่งสิ น ค้าให้ โดยตรง ทั้ งนี้ ร วมถึงนายหน้ าซื้อขายสิ นค้ า การขายเพื่ อค่านายหน้าและตัว แทนจาหน่าย และกลุ่ ม
ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและกลุ่มสหกรณ์ซึ่งดาเนินกิจการเกี่ยวข้องกับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรออกสู่ตลาด
ผู้ขายส่งมักทาการรวบรวมสินค้าในปริมาณมากมาคัดแยกขนาดและคัดคุณภาพสินค้า นาสินค้ามา
จัดแบ่งและทาการบรรจุหีบห่อใหม่เพื่อจาหน่ายต่อ เช่น ร้านขายยาที่ดาเนินกิจกรรมเก็บสินค้า แช่เย็น จัดส่ง และ
จัดวางสินค้า ทาการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าและออกแบบฉลาก
ยกเว้น
− การขายส่ งยานยนต์ รถคาราวาน และจัก รยานยนต์ รวมถึงอุ ปกรณ์ เสริม ของยานยนต์ ได้ จั ด
ประเภทไว้ในหมวดย่อย 45
− การบรรจุหีบห่อของแข็ง และการบรรจุของเหลวหรือก๊าซในขวด รวมถึงการผสมและการกรองที่
ดาเนินการให้กับบุคคลอื่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 82920
หมู่ใหญ่ 461 การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
4610

การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
− กิจ กรรมของตั ว แทนจ าหน่ าย นายหน้า ทางการค้ า และผู้ ข ายส่ งอื่ นๆ ที่ด าเนิ น กิ จการในฐานะ
ตัวแทนหรือเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น
− กิจกรรมของการนาผู้ซื้อและผู้ขายมาทาการตกลงกัน หรือเป็นผู้ ดาเนินการค้าหรือธุรกิจภายใต้
สิทธิที่เจ้าของกิจการมอบให้ รวมถึงการดาเนินการดังกล่าวทางอินเทอร์เน็ต
− กิจกรรมของห้องประมูลที่ดาเนินการขายส่ง
ยกเว้น
− การขายส่งในนามตนเอง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 462 ถึง 469
− กิจกรรมของตัวแทนจาหน่ายยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4510
− การประมูลยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4510
− การขายปลีกโดยตัวแทนจาหน่ายโดยไม่มีร้าน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4799
− กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6622
− กิจกรรมของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6820
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46101 การขายส่งวัต ถุดิ บ ทางการเกษตรและสัตว์มี ชีวิต โดยได้รับ ค่า ตอบแทนหรื อตามสัญ ญาจ้า ง
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
• เมล็ดธัญพืชและเมล็ดพืชน้ามัน ดอกไม้และต้นไม้
• ใบยาสูบที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป
• สัตว์มีชีวิต หนังดิบและหนังที่มีขนติด หนังฟอก
• อาหารสาหรับปศุสัตว์
• วัตถุดิบทางการเกษตร ของเสีย กาก และผลพลอยได้ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์
ยกเว้น
− การขายส่ ง อาหารสั ต ว์ เ ลี้ ย ง โดยได้ รั บ ค่ า ตอบแทนหรื อ ตามสั ญ ญาจ้ า ง ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 46102
− การขายส่งเส้นใยสิ่ งทอ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญ ญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
46108
46102 การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− กิจกรรมขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
• ผลไม้และผัก เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ประมง
• ผลิตภัณฑ์นม ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่
• น้ามันและไขมันจากสัตว์หรือพืชที่บริโภคได้
• แป้งและผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแป้ง
• น้าตาล ช็อกโกแลต ขนมที่ทาจากน้าตาล และผลิตภัณฑ์ประเภทอบ
• เครื่องดื่ม กาแฟ ชา โกโก้ และเครื่องเทศ
• ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
• ไวน์ที่ซื้อมาในปริมาณมากและนามาบรรจุขวดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพสินค้า
• อาหารสัตว์เลี้ยง
ยกเว้น
− การผสมสุรากลั่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 11011
− การผสมไวน์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1102
− การขายส่งอาหารสาหรับปศุสัตว์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 46101
46103 การขายส่งสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และของใช้ในครัวเรือน โดยได้รับค่าตอบแทนหรือ
ตามสัญญาจ้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมขายส่ งสิ่งทอ เสื้ อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และของใช้ในครัวเรือน โดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง
• ผ้าและของใช้ในครัวเรือนที่ทาจากผ้า รวมถึงอุปกรณ์ตัดเย็บ เช่น เข็ม ด้ายเย็บผ้า
• เครื่องแต่งกาย ชุดกีฬา รองเท้า เครื่องหนัง ของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ
เนคไท สายโยง และของที่ทาจากขนสัตว์
• เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน เช่น วิทยุและโทรทัศน์
เครือ่ งเสียง เครื่องเล่นวิดีโอเกม เครื่องอุปกรณ์สาหรับให้แสงสว่าง
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ของมีคม เครื่องเคลือบดินเผาและเครื่องแก้ว เครื่องใช้ที่ทาจากไม้ เครื่องสานและเครื่องใช้
ที่ทาจากไม้ก๊อก ฯลฯ
สินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่องหอม เครื่องสาอาง และเครื่องประทินโฉม
รถจักรยาน อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมสาหรับรถจักรยาน
เครื่องหนั งและเครื่องใช้สาหรับการเดินทาง เครื่องเขียน หนังสื อ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
นาฬิกา เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา เกมและของเล่น ร่ม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพและทางทัศนศาสตร์ (แว่นตากั นแดด กล้องสองตา แว่นขยาย)
เทปวิดีโอ ซีดี ดีวีดี ที่บันทึกข้อมูลแล้ว

ยกเว้น
− การขายส่งเทปวิดีโอ ซีดี ดีวีดี ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสั ญญาจ้าง
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46104
− การขายส่งเครื่องอุปกรณ์กระจายเสียงวิทยุและแพร่ภาพโทรทัศน์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม
สัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46104
− การขายส่งเฟอร์นิเจอร์สานักงาน โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 46105
− การขายส่งเส้นใยสิ่ งทอ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญ ญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
46108
46104 การขายส่ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโทรคมนาคม โดยได้ รั บ
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
• คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟท์แวร์
• หลอดอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนา ไมโครชิพ วงจรรวม และวงจรพิมพ์
• เทปวิดีโอ ซีดี ดีวีดี แผ่นแม่เหล็กและแผ่นจานแสง (ซีดี ดีวีดี) ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล
• โทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสาร
ยกเว้น
− การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 46103
− การขายส่ ง เทปวิ ดี โ อ ซี ดี ดี วี ดี ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แล้ ว โดยได้ รั บ ค่ า ตอบแทนหรื อ ตามสั ญ ญาจ้ า ง
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46103
− การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์สานักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง) โดยได้รับ
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46105
46105 การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิ จ กรรมขายส่ งสิ น ค้ า ประเภทเครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ โดยได้ รั บ
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
• เครื่ อ งจั ก รและเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ท างการเกษตร เช่ น เครื่ อ งไถ เครื่ อ งหว่ า นเมล็ ด เครื่ องขุ ด
เครื่องนวด เครื่องเก็บเกี่ยว แทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้ เครื่องตัดหญ้า
• เครื่องจั กรและเครื่องอุ ป กรณ์ สานั กงาน (ยกเว้น คอมพิ วเตอร์แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อพ่ วง) รวมถึ ง
เฟอร์นิเจอร์สานักงาน
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เครื่องอุปกรณ์การขนส่ง (ยกเว้นยานยนต์ จักรยานยนต์ และรถจักรยาน)
หุ่นยนต์ในสายการผลิต
ลวด สวิตช์ และเครื่องอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ ชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
เครื่องมือกลทุกชนิดเพื่อใช้กับวัสดุทุกประเภท และเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือวัด
เครื่องมือกลที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องจักรที่ใช้
ในการเย็บและถักนิตที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
เครื่องจักรอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เพื่อใช้ในทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การนาร่อง และการบริการอื่นๆ

ยกเว้น
− การขายส่ งคอมพิ ว เตอร์แ ละอุป กรณ์ ต่ อพ่ ว ง โดยได้ รับ ค่า ตอบแทนหรื อตามสั ญ ญาจ้า ง ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 46104
− การขายส่งส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์สื่อสาร โดยได้รับค่าตอบแทนหรือ
ตามสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46104
46106 การขายส่งเชื้อเพลิง สินแร่ และโลหะ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− กิจกรรมขายส่ งสินค้าประเภทเชื้อเพลิ ง สินแร่ และโลหะ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญา
จ้าง
• เชื้ อ เพลิ ง และสารหล่ อ ลื่ น เช่ น ถ่ า น ถ่ า นหิ น ถ่ า นโค้ ก เชื้ อ เพลิ ง ไม้ น้ ามั น แนปธา
ปิ โ ตรเลี ย มดิ บ น้ ามั น ดิ บ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว บิ ว เทน หรื อ โพรเพน
น้ามันหล่อลื่น จาระบี และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ามันปิโตรเลียม
• แร่โลหะที่เป็นเหล็กและมิใช่เหล็ก โลหะขั้นต้นที่เป็นเหล็กและมิใช่เหล็ก
• ผลิตภัณฑ์กึ่งหล่อสาเร็จรูปที่เป็นเหล็กและมิใช่เหล็ก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
• ทองและโลหะมีค่าอื่นๆ
ยกเว้น
− การขายส่ ง เศษโลหะ โดยได้ รั บ ค่ า ตอบแทนหรื อ ตามสั ญ ญาจ้ า ง ได้ จั ด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
46108
46107 การขายส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องโลหะ และอุปกรณ์ระบบท่อ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญา
จ้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมขายส่งสิ นค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง เครื่องโลหะ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ
การวางระบบท่อประปาและระบบทาความร้อน โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
• ไม้ทั้งที่แปรรูปและยังไม่แปรรูป วัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย กรวด
• สีทา น้ามันชักเงา กระดาษปิดผนัง เครื่องปูพื้น และกระจกเรียบ
• เครื่องโลหะ เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ อุปกรณ์ติดตั้งและสิ่งติดตั้งถาวร เช่น ค้อน เลื่อย
ไขควง กุญแจ บานพับ ตะปู
• เครื่ อ งท าน้ าร้ อน เครื่ องสุ ข ภั ณ ฑ์ เช่ น อ่ า งอาบน้ า โถส้ ว ม ของใช้ ใ นห้ อ งน้ า ฯลฯ รวมถึ ง
เครื่องอุปกรณ์สาหรับติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น ก๊อกน้า หลอด ท่อ ข้อต่อ ท่อรูปตัว T ฯลฯ
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46108 การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
• เคมี ภัณ ฑ์ท างอุตสาหกรรม เช่น อนิ ลีน หมึก พิม พ์ น้ ามั นหอมระเหย (เอสเซนเชีย ลออยล์ )
ก๊ าซที่ ใช้ ในงานอุ ต สาหกรรม กาวเคมี วัส ดุ แ ต่ งสารสี ต่ างๆ เรซิ น สั งเคราะห์ เมทานอล
พาราฟิ น สารปรุ ง แต่ งกลิ่ น รส โซดา เกลื อ ที่ ใช้ ในงานอุ ต สาหกรรม กรดและก ามะถั น
แอลกอฮอล์และแป้งในอุตสาหกรรมเคมี
• ปุ๋ยและผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร พลาสติกขั้นต้น ยาง เส้นใยสิ่งทอ กระดาษในปริมาณมาก และ
หินมีค่า
• เศษ/ของที่ใช้ไม่ได้ และวัสดุทั้งที่เป็นโลหะและไม่ใช่โลหะ เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการ
เก็บ การคัด การแยกส่วนสินค้าใช้แล้ ว เช่น รถยนต์เพื่อนาชิ้นส่วนต่างๆ กลับมาใช้ใหม่ การ
บรรจุหีบห่อและการบรรจุหีบห่อใหม่ การจัดเก็บและการขนส่งโดยไม่ผ่านกระบวนการแปลง
สภาพที่ชัดเจน รวมถึงการซื้อและขายของเสียที่ยังมีมูลค่า
ยกเว้น
− การขายส่ ง เศษ/ของที่ ใช้ ไม่ ได้ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ซึ่ งมิ ได้ จั ด ประเภทไว้ ในที่ อื่ น ที่ ส ามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46695
− การขายปลีกสินค้าใช้แล้ว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4774
46109 การขายส่งสินค้าทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งสินค้าหลากหลายชนิดที่ไม่ได้แยกเป็ นร้านเฉพาะอย่าง โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม
สัญญาจ้าง
หมู่ใหญ่ 462 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต
4620

การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต
46201 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งข้าวเปลือกจ้าวและข้าวเปลือกเหนียว
− การขายส่งธัญพืชอื่นๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง ฯลฯ
ยกเว้น
− การขายส่งข้าวสาร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46315
46202 การขายส่งพืชน้้ามันที่ใช้ในการผลิตน้้ามันพืช ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งเมล็ดพืชน้ามัน เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดดอกทานตะวัน เมล็ดงา เมล็ดดอกคาฝอย
เนื้อมะพร้าวแห้ง เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม ฯลฯ
46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ งยาสู บที่ยังไม่เป็นผลิ ตภัณฑ์สาเร็จรูป เช่น ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก เอาออกเพียง
บางส่วน หรือเอาออกทั้งหมด
ยกเว้น
− การขายส่งยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46323
46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งสัตว์มีชีวิต เช่น วัว กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ รวมถึงสัตว์เลี้ยง
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46205 การขายส่งดอกไม้ ต้นไม้ และเมล็ดพันธุ์พืช ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งดอกไม้และต้นไม้ เช่น กล้วยไม้ ดอกบัว ลีลาวดี ตะโกดัด
− การขายส่ ง เมล็ ด พั น ธุ์ พื ช ที่ ใช้ ส าหรั บ เพาะปลู ก (ยกเว้ น เมล็ ด พื ช ที่ ให้ น้ ามั น ) รวมถึ ง เมล็ ด พั น ธุ์
ดอกไม้และต้นไม้
ยกเว้น
− การขายส่งดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46499
46206 การขายส่งอาหารปศุสัตว์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ ง อาหารสั ต ว์ ส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ ปศุ สั ต ว์ รวมถึ งอาหารผสมส าเร็ จ รู ป และอาหารเสริ ม
สาหรับปศุสัตว์
− การขายส่งหัวอาหารหรืออาหารเข้มข้น อาหารเสริมพวกวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ
− การขายส่งอาหารที่ยังไม่ผสมสาหรับปศุสัตว์
ยกเว้น
− การขายส่งอาหารสัตว์เลี้ยงสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46319
46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งวัตถุดิบจากพืช ฟาง หรือวัสดุถักสานอื่นๆ
− การขายส่งผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับ สิ่งทอ เช่น ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบ
ของสัตว์ รังไหม
− การขายส่งหนังดิบ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือทาไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น) หนังที่มีขนติด
หนังฟอกหรือหนังที่ตกแต่งแล้ว
− การขายส่ ง วั ต ถุ ดิ บ ทางการเกษตรอื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ไ ด้ จั ด ประเภทไว้ ใ นที่ อื่ น เช่ น น้ านมดิ บ น้ าผึ้ ง
ธรรมชาติ ไขที่ได้จากแมลงและไขปลาวาฬ รังนกที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ป่าไม้
(ยกเว้นไม้) และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่กินได้ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การขายส่งเส้นใยสิ่งทอ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46699
− การขายส่ งยางพาราในลั ก ษณะขั้นปฐม เช่น น้ายางดิบ น้ายางข้น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
46693
หมู่ใหญ่ 463 การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
4631

การขายส่งอาหาร
46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ ง เนื้ อ สั ต ว์ เนื้ อ สั ต ว์ ปี ก และเนื้ อ สั ต ว์ ล่ า ทั้ ง ชนิ ด สด แช่ เ ย็ น หรื อ แช่ แ ข็ ง รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์ จากเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ เนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการทาไว้ไม่ให้เสีย
และสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากเนื้อสัตว์
46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ งปลาและผลิ ตภั ณ ฑ์ สั ตว์ น้ า ทั้ งชนิ ดสด แช่เย็น หรื อแช่แ ข็ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์น้ าบรรจุ
กระป๋ อง ผลิ ตภัณ ฑ์ สั ตว์น้าที่ผ่ านกระบวนการทาไว้ไม่ให้ เสี ย และสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากสัตว์ น้ า
รวมถึงผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูป
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46313 การขายส่งผักและผลไม้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งผัก ผลไม้ และผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) ทั้งชนิดสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
กระบวนการทาไว้ไม่ให้เสียและสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากผลไม้และผัก เช่น ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง
รวมถึงผลิตภัณฑ์ผลไม้และผักที่เก็บถนอมโดยใช้น้าตาล (ยกเว้นน้าผักและผลไม้ และน้าธัญพืช)
ยกเว้น
− การขายส่งผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังแปรรูปขั้นต้น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46699
− การขายส่งน้าผักและผลไม้ และน้าธัญพืช ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46322
46314 การขายส่งผลิตภัณฑ์นม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ งนมสด นมที่ผ่ านการฆ่ าเชื้อโรคด้ ว ยวิธีพ าสเจอไรส์ สเตอริไลส์ โฮโมจีไนส์ และ/
หรือยูเอชที รวมถึงเครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก
− การขายส่งไอศกรีมและขนมหวานชนิดเยือกแข็งอื่นๆ
− การขายส่งโยเกิร์ตและนมเปรี้ยว
− การขายส่งนมข้น นมผง เนย ครีม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากนม
ยกเว้น
− การขายส่งเนยขาว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46316
46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสีข้าว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งข้าวกล้อง ข้าวที่สีแล้ว ข้าวที่ขัดแล้ว ข้าวที่นึ่งแล้ว หรือข้าวที่ทาการปรับปรุงให้เก็บไว้
ได้นาน รวมถึงเยิร์มของข้าว รา เศษหัก หรือเศษอื่นๆ ของข้าว
46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบ ไข่ น้้ามันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งขนมปัง เค้ก และเพสทรี ผลิ ตภัณฑ์ขนมอบแช่เย็นจนแข็ง ขนมปังกรอบ บิสกิต คุกกี้
แครกเกอร์ และผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดกรอบอื่นๆ รวมถึงขนมไทยประเภทอบ เช่น ขนมหม้อแกง
ขนมบ้าบิ่น ขนมผิง ขนมไข่ ขนมกุฎีจีน ขนมทองม้วน ขนมสาลี่กรอบ ฯลฯ
− การขายส่งไข่ทั้งชนิดสดและที่ผ่านกระบวนแปรรูป เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า
− การขายส่ งน้ ามันจากพืช ชนิดต่างๆ เช่น น้ามันปาล์ ม น้ามันถั่วเหลื อง น้ามันมะพร้าว น้ามันรา
ข้าว น้ามันมะกอก น้ามันเมล็ดทานตะวัน
− การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ามันพืช เช่น มาร์การีน ไขมันที่ใช้ในการปรุงอาหาร เนยขาว
ยกเว้น
− การผลิตและขายผลิ ตภัณฑ์ขนมอบในสถานที่เดียวกับที่ทาการผลิต ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย
1071
− การขายส่งขนมที่ไม่สามารถแยกประเภทได้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46319
− การขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47215
46317 การขายส่งน้้าตาล ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ท้าจากน้้าตาล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ งน้ าตาลทราย น้าตาลมะพร้าว น้ าตาลโตนด ฯลฯ รวมถึ งน้ าเชื่ อมจากหั ว บี ท เมเปิ ล
ปาล์ม สารทดแทนน้าตาล และพืชที่ให้ความหวานอื่นๆ รวมถึงกากน้าตาล
− การขายส่งช็อกโกแลตและขนมที่ทาจากช็อกโกแลต
− การขายส่งหมากฝรั่ง ลูกกวาด ลูกอม ท๊อฟฟี่ และขนมที่ทาจากน้าตาลอื่นๆ
ยกเว้น
− การขายส่งผลิตภัณฑ์ผลไม้และผักที่เก็บถนอมโดยใช้น้าตาล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46313
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46318 การขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งกาแฟ ชาและชามาเต้ รวมถึงชาชงสมุนไพร ชนิดกึ่งสาเร็จรูปหรือที่ยังไม่พร้อมดื่ม
− การขายส่ งโกโก้เพส โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ามันของโกโก้ โกโก้ผงที่ไม่เติมน้าตาลหรือสารทา
ให้หวานอื่นๆ
ยกเว้น
− การขายส่งเครื่องดื่มกาแฟ ชา และชาชงสุมนไพรพร้อมดื่ม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46322
46319 การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งเมล็ดธัญพืชและพืชผักที่ผ่านการโม่-สี เช่น ข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด ถั่วแห้ง
รวมถึงเยิร์มของธัญพืช เศษหักหรือเศษอื่นๆ ของธัญพืช
− การขายส่ ง แป้ ง ข้ า วจ้ า ว ข้ า วสาลี ข้ า วโพด หรื อ แป้ ง อื่ น ๆ ทั้ ง ชนิ ด ส าเร็ จ รู ป และกึ่ ง ส าเร็ จ รู ป
รวมถึงสตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช
− การขายส่งอาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง
− การขายส่ ง เครื่ อ งเทศ เครื่ อ งแกงส าเร็ จ รู ป เครื่ อ งปรุ ง อาหารประจ าโต๊ ะ ซี อิ๊ ว ซอสปรุ ง รส
น้าส้มสายชู เกลือบริโภค และเครื่องประกอบอาหารอื่นๆ
− การขายส่งมะกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแป้งที่คล้ายกัน
− การขายส่งขนมขบเคี้ยว/กรุบกรอบ ถั่วอบกรอบ รวมถึงขนมไทย (ยกเว้นขนมไทยประเภทอบ)
− การขายส่งอาหารสัตว์เลี้ยงสาเร็จรูป
− การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมปัง ขนมไทยประเภทอบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46316
− การขายส่งโกโก้ ช็อกโกแลต และขนมที่ทาจากน้าตาล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46317
4632

การขายส่งเครื่องดื่มและยาสูบ
46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งสุร ากลั่น วิสกี้ วอดก้า รัม บรั่นดี คอนยัค เกาเหลียง เหล้าโรงหรือเหล้าขาว; สุราผสม
เช่น เชี่ยงชุน ยิน ลิเคียว; สุราผสมพิเศษ เช่น หงษ์ทอง มังกรทอง ; สุราปรุงพิเศษ เช่น แม่โขง;
สุราที่มีสรรพคุณเป็นยา; ค็อกเทลสาเร็จรูป
− การขายส่งไวน์องุ่นและไวน์ผลไม้อื่นๆ; ไวน์สุมนไพร เช่น กระชายดา ส้มแขก ยอ กระวาน; สุรา
แช่ที่ผ ลิ ตจากผลผลิ ตทางการเกษตรอื่นๆ เช่น สาเก อุ สาโท กระแช่ น้าตาลเมา ไวน์น้ าผึ้ ง ;
รวมถึงการซื้อไวน์จานวนมากและนามาบรรจุขวดโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือดัดแปลงสินค้า
− การขายส่งเบียร์ รวมถึงเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ต่าหรือไม่มีแอลกอฮอล์
46322 การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งน้าแร่ธรรมชาติและน้าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
− การขายส่งน้าอัดลม รวมถึงโซดา
− การขายส่งเครื่องดื่มประเภทกาแฟ ชา และชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม
− การขายส่งน้าผักและผลไม้ และน้าธัญพืช
− การขายส่งเครื่องดื่มให้พลังงานหรือเครื่องดื่มเกลือแร่ และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ
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46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ งบุห รี่และซิก าร์ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ยาสู บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ที่ ใช้ แทนยาสู บ เช่น ยาเส้ น ยาสู บใช้
เคี้ยว (เช่น ยาแดง ยาจืด ยาฉุน) และยานัตถุ์
หมู่ใหญ่ 464 การขายส่งของใช้ในครัวเรือน
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การขายส่งของใช้ในครัวเรือน รวมถึงสินค้าสิ่งทอ
4641
46411

46412

46413

46414

46415

การขายส่งสิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้า
การขายส่งด้ายและผ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งด้ายและเส้นด้ายสิ่งทอที่ทาจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยประดิษฐ์
− การขายส่งผ้าที่ทาจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าลินิน ผ้าขนแกะ; ผ้าที่ทาจาก
เส้นใยประดิษฐ์ เช่น ผ้าโพลิเอสเทอร์ ผ้าไนล่อน ผ้าเรยอน ผ้าอะครีลิค ; ผ้าที่ได้จากการถักนิต
และโครเชท์; ผ้าชนิดพิเศษ เช่น ผ้าทอมีขนแบบไพล์หรือผ้าทอแบบเชนิลล์ ผ้าทอแบบผ้าขนหนู
ผ้าโปร่ง ผ้าทอที่ทาจากใยแก้ว ผ้าลูกไม้ ผ้าหน้าแคบ ผ้าปัก ผ้าที่ใช้ตกแต่ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ
และสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การขายส่งด้ายเย็บผ้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46413
− การขายส่งพรมและสิ่งปูพื้น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46639
การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ท้าจากสิ่งทอ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท าจากสิ่ ง ทอ (ยกเว้น เครื่อ งแต่ ง กาย) เช่ น เครื่อ งนอน; ผ้ า ที่ ใช้ บ นโต๊ ะ
อาหาร ห้องน้า และห้องครัว ; ถุงนอนและของที่เป็นเครื่องเตียง; ม่าน; ผ้าใบคลุมของและผ้าใบ
บังแดด และของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ที่ทาจากผ้า
− การขายส่งเชือก สายระโยงระยาง เชือกเส้นใหญ่ ตาข่าย แห อวน
− การขายส่งร่ม
การขายส่งอุปกรณ์ตัดเย็บ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ งอุปกรณ์ตัดเย็บ เช่น ด้ายเย็บผ้ า ด้ายปัก ไหมพรม เข็มเย็บผ้า เข็มถักนิต กระดุม ซิป
เข็มหมุด ฯลฯ
การขายส่งเสื้อผ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ งเสื้ อผ้ าทั้งของบุรุษและสตรี เด็กหญิง เด็กชาย เด็กเล็ ก และส่ ว นประกอบของเครื่อง
แต่งกายที่ทาจากวัสดุทุกชนิด
− การขายส่งเสื้อผ้าและสิ่งของที่ทาจากขนสัตว์
− การขายส่ งเสื้ อผ้าที่ทาจากการถักนิตและโครเชท์ รวมถึงถุงเท้า ถุงน่อง เสื้ อกางเกงยืดแนบเนื้อ
ถุงน่องกางเกง
การขายส่งรองเท้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งรองเท้าทุกชนิด รวมถึงสนับแข้ง เครื่องหุ้มขา และของที่คล้ายกัน
− การขายส่งส่วนประกอบของรองเท้า: ส่วนบนและส่วนประกอบของส่วนบน พื้นรองเท้าด้านนอก
และด้านใน ส้นรองเท้า ฯลฯ
ยกเว้น
−
การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สาหรับการเดินทาง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46493
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4642

การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้
แสงสว่าง) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน
• ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น เครื่องบด เครื่องปั่น
และเครื่องคั้นน้าผลไม้ เครื่องเปิดกระป๋อง แปรงสีฟันไฟฟ้า
• เครื่องทาน้าร้อนด้วยไฟฟ้า ผ้าห่มไฟฟ้า เครื่องเป่าผม เครื่องม้วนผม เตารีดไฟฟ้า เครื่องทา
ความร้อนให้แก่บรรยากาศรอบๆ เตาอบไฟฟ้า เตาอบไมโครเวฟ ฯลฯ
• เครื่องใช้ทาอาหารและให้ความร้อนที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เช่น เตาหุงต้ม เตาไฟที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
− การขายส่ งเครื่องใช้อิเล็ กทรอนิกส์ ส าหรับเสี ยงและภาพเพื่ อความบันเทิงในครัว เรือน ยานยนต์
ระบบเสียงประกาศ และเครื่องขยายเสียงสาหรับเครื่องดนตรี
• วิทยุและโทรทัศน์ เครื่องบันทึกและทาสาเนาเสียงและภาพ เช่น เครื่องเล่นและเครื่องบันทึก
ซีดีและดีวีดี กล้องวิดีโอ
• อุปกรณ์สเตอริโอ เช่น หูฟัง ไมโครโฟน ลาโพง เครื่องขยายเสียง
• กล้องดิจิทัล เครื่องเล่นวิดีโอเกม ตู้เพลง และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ยกเว้น
− การขายส่งจักรเย็บผ้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46593
− การขายส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และเครื่องอุปกรณ์ถ่ายภาพ (ยกเว้นกล้องดิจิทัล) ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 46491
− การขายส่ ง เครื่ อ งอุ ป กรณ์ แ พร่ ภ าพกระจายเสี ย งทางวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 46522
46422 การขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้แสงสว่าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้แสงสว่าง เช่น โคมไฟฟ้า โคมระย้า โคมไฟฟ้า
ล่อแมลง ไฟฉาย ตะเกียง สปอตไลต์ ชุดไฟตกแต่งต้นคริสต์มาส

4643

การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ
46431 การขายส่งหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วารสาร แบบฟอร์มทางธุรกิจ การ์ดอวยพร และ
สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ
− การขายส่งเครื่องเขียน รวมถึงกระดาษ ดินสอ และหมึก
46432 การขายส่งสื่อบันทึกภาพและเสียงที่บันทึกข้อมูลแล้ว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ ง สื่ อ บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แล้ ว เช่ น แผ่ น ซี ดี ดี วี ดี ที่ บั น ทึ ก เพลง
ภาพยนตร์ เป็นต้น
ยกเว้น
− การขายส่ งเทป ดิส เก็ต แผ่นแม่เหล็ กและแผ่นจานแสง (ซีดี ดีวีดี) เพื่อการบันทึกภาพและเสี ยง
ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46521
46433 การขายส่งเครื่องกีฬา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ งเครื่อ งกี ฬ า เช่ น อุ ป กรณ์ ส าหรั บ เล่ น สกี หิ ม ะ อุ ป กรณ์ กี ฬ าทางน้ า อุ ป กรณ์ ต กปลา
สิ่งของและอุปกรณ์กรีฑา สิ่งของและอุปกรณ์กีฬาหรือเกมกลางแจ้งอื่นๆ
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การขายส่งอุปกรณ์เดินป่า
− การขายส่งรถจักรยานสองล้อและสามล้อที่ไม่ใช่ของเล่น รวมถึงอะไหล่
ยกเว้น
− การขายส่งเสื้อผ้ากีฬา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46414
− การขายส่งรองเท้ากีฬา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46415
− การขายส่งรถจักรยานสองล้อและสามล้อที่เป็นของเล่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46434
−

46434 การขายส่งเกมและของเล่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ งตุ๊กตา ของเล่ นและเกม (รวมถึ งเกมอิเล็ กทรอนิกส์ ) หุ่ นจาลอง และยานยนต์สาหรับ
เด็ก (ยกเว้นรถจักรยานสองล้อและสามล้อที่ทาจากโลหะ)
ยกเว้น
− การขายส่งรถจักรยานสองล้อและสามล้อที่ไม่ใช่ของเล่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46433
46439 การขายส่งสินค้าอื่นๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งของที่ระลึก
− การขายส่งสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน
− การขายส่งเครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องเขิน เครื่องทองเหลือง
− การขายส่งของใช้ทางศาสนา
− การขายส่งแสตมป์และเหรียญกษาปณ์
− การขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
4644

การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์ เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม
46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ งสิ นค้าทางเภสั ช กรรมทั้งชนิด เคมีภั ณ ฑ์ และสมุ นไพร และเวชภัณ ฑ์ รวมถึง ของที่ใช้
แต่งแผลที่มีสารยึดติด ชุดปฐมพยาบาล ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้คุมกาเนิด ฯลฯ
− การขายส่งอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางศัลยกรรมและศัลยศาสตร์กระดูก
46442 การขายส่งเครื่องหอม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งเครื่องหอม เช่น หัวน้าหอมและน้าหอม น้ามันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล์) บุหงา
ธูปหอม เทียนหอม เกลือหอม ฯลฯ
46443 การขายส่งเครื่องส้าอางและเครื่องประทินโฉม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งเครื่องสาอาง รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสาหรับประทินโฉม

4649

การขายส่งของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ
46491 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ ง อุ ป กรณ์ เ กี่ ย วกั บ การถ่ า ยภาพ เช่ น อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการถ่ า ยภาพ เพลตและฟิ ล์ ม
(ยกเว้นกล้องดิจิทัล)
− การขายส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ เช่น แว่นตา กล้องจุลทรรศน์ กล้องสองตา
ยกเว้น
− การขายส่งกล้องดิจิทัล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46421
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46492 การขายส่งนาฬิกา เครื่องประดับเพชรพลอย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งนาฬิกาและอะไหล่
− การขายส่งเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณทั้งในรูปอัญมณี เครื่องประดับ เครื่องทอง และสิ่งของ
ที่คล้ายกัน
− การขายส่งของที่ทาจากเพชรพลอยและรูปพรรณเทียม
ยกเว้น
− การขายส่งสายนาฬิกาหนัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46493
46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้ส้าหรับการเดินทาง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ง กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และสิ่ งที่คล้ ายกัน เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก ของ
เล่นสาหรับสัตว์เลี้ยง สายนาฬิกาหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ
ยกเว้น
− การขายส่งเสื้อผ้าหนัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46414
− การขายส่งรองเท้าหนัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46415
46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือนที่ทาจากวัสดุทุกชนิด
ยกเว้น
− การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในสานักงาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46594
− การขายส่งพรมและสิ่งปูพื้น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46639
46495 การขายส่งเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งของมีคมและเครื่องใช้ที่ทาจากโลหะชนิดใช้ในครัวเรือน เช่น มีด ช้อน ส้อม เครื่องใช้
บนโต๊ะอาหาร หม้อ กระทะ ฯลฯ
− การขายส่งเครื่องแก้ว เครื่องเซรามิก และของประดับตกแต่ง ชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว หรือ
ตกแต่งภายใน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน
46499 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งเครื่องดนตรี
− การขายส่งดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์
− การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในครัวเรือน เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก
− การขายส่งถังไม้ ตะกร้า และเครื่องสาน ผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ และสิ่งของจากไม้ก๊อก
− การขายส่งสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทาจากพลาสติก
− การขายส่งวัสดุที่ใช้สาหรับทาความสะอาด รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทาความสะอาดและขัดเงา
− การขายส่งของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากไม้และเครื่องสาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46494
หมู่ใหญ่ 465 การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม เครื่องจักรเฉพาะทุกประเภทที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมและเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป
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4651 46510 การขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ งคอมพิ ว เตอร์ เช่ น คอมพิ ว เตอร์เมนเฟรม คอมพิ วเตอร์ ช นิ ดตั้ งโต๊ ะ คอมพิ ว เตอร์
แลปท๊อป และคอมพิวเตอร์ชนิดเซิร์ฟเวอร์
− การขายส่งอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เครื่องพิมพ์ จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์ ก้าน
ควบคุ ม และลู ก บอลควบคุม (Track ball) เครื่อ งกราดภาพ (Scanner) เครื่อ งอ่ านรหั ส แท่ ง
(Barcode reader) เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด โมเด็มชนิดใช้ในคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
− การขายส่งซอฟต์แวร์/ชุดโปรแกรมสาเร็จรูป
ยกเว้น
− การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46521
− การขายส่ งเครื่ อ งจั ก รและเครื่อ งอุ ป กรณ์ ส านั ก งาน (ยกเว้น คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง)
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46594
− การขายส่งเครื่องจักรที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4659
− การขายส่งเทป ดิสเก็ต แผ่นแม่เหล็กและแผ่นจานแสง (ซีดี ดีวีดี) เพื่อการบันทึกภาพและเสียงที่
ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46521
− การจัดทา/พัฒนาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5820
4652

การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
46521 การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งหลอดอิเล็กทรอนิกส์
− การขายส่งอุปกรณ์สารกึ่งตัวนา
− การขายส่งไมโครชิพและวงจรรวม
− การขายส่งวงจรพิมพ์
− การขายส่งเทป ดิสเก็ต แผ่นแม่เหล็กและแผ่นจานแสง (ซีดี ดีวีดี) เพื่อการบันทึกภาพและเสียงที่
ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล
− การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ยกเว้น
− การขายส่งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น เครื่องอ่านหรือบันทึกข้อมูล บนจานแม่เหล็ กหรือจานแสง
แฟลชไดรว์ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46510
− การขายส่งเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46421
− การขายส่งเทป ซีดี ดีวีดี ที่บันทึกข้อมูลแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46432
− การขายส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46510
46522 การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งโทรศัพท์ไร้สายชนิดใช้ในบ้านและสานักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพจเจอร์/วิทยุติดตาม
ตัว อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เครื่องโทรสาร เครื่องตอบรับโทรศัพท์
− การขายส่ ง อุ ป กรณ์ สื่ อ สารข้ อ มู ล ได้ แ ก่ บริ ด จ์ เราเตอร์ และเกตเวย์ และโมเด็ ม ที่ เป็ น เครื่ อ ง
อุปกรณ์นาสัญญาณ
− การขายส่งอุปกรณ์อินฟราเรด (เช่น เครื่องควบคุมระยะทางไกล)
− การขายส่งเสาอากาศรับและส่งสัญญาณ อุปกรณ์เคเบิลทีวี
− การขายส่งอุปกรณ์ในห้องผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ และอุปกรณ์แพร่ภาพกระจายเสียงทาง
วิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงกล้องถ่ายโทรทัศน์
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การขายส่งเครื่องส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ
ยกเว้น
− การขายส่งโมเด็มชนิดใช้ในคอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46510
−

4653 46530 การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ทางการเกษตร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ ง เครื่อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ท างการเกษตร เช่ น เครื่ อ งไถ เครื่อ งหว่ านเมล็ ด เครื่ อ งขุ ด
เครื่องนวด เครือ่ งเก็บเกี่ยว เครื่องรีดนม เครื่องจักรที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ปีก เครื่องจักรที่ใช้ในการ
เลี้ยงผึ้ง แทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
ยกเว้น
− การขายส่ งแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร่ และงานก่อสร้าง ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 46592
4659

การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ
46591 การขายส่งอุปกรณ์การขนส่ง (ยกเว้นยานยนต์ จักรยานยนต์ และรถจักรยาน) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ ง เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ก ารขนส่ ง เช่ น เครื่ อ งบิ น เรื อ เดิ น ทะเล เรื อ ขนาดเล็ ก เรื อ ประมง
รวมถึงเรือที่ใช้เพื่อความสาราญ
− การขายส่ ง อุ ป กรณ์ เ กี่ ย วกั บ การรถไฟ เช่ น ล้ อ เลื่ อ นที่ ใ ช้ ใ นการรถไฟ; ชิ้ น ส่ ว น อะไหล่ และ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้กับอุปกรณ์การขนส่งประเภทต่างๆ
ยกเว้น
− การขายส่งยานยนต์ รถพ่วง และรถคาราวาน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4510
− การขายส่งอะไหล่ใหม่ของยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 45301
− การขายส่งรถจักรยาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46433
46592 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร่ และงานก่อสร้าง ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การขายส่ง เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาเหมืองแร่ การก่อสร้าง และงานวิศวกรรม
โยธา เช่น เครื่องจักรสาหรับเจาะคว้าน ตัด ขุดเจาะ และขุดอุโมงค์ เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่อง
ถอนเสาเข็ม เครื่องรีด/เกลี่ยมอร์ทาร์ แทรกเตอร์ตีนตะขาบและแทรกเตอร์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
หรือการทาเหมืองแร่ ฯลฯ
ยกเว้น
− การขายส่งแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46530
46593 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งเครื่องจักรสาหรับการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง
− การขายส่งเครื่องจักรสาหรับทาเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง
− การขายส่งเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
− การขายส่งหุ่นยนต์ที่ใช้ในสายการผลิต
− การขายส่งเครื่องจักรสาหรับงานโลหะ
− การขายส่ งเครื่องมือกลส าหรับใช้ในงานไม้ โลหะ กระดูก หิ น ยางแข็ง พลาสติกแข็ง แก้ว และ
วัสดุอื่นๆ เช่น เครื่องมือกลสาหรับกลึง เจาะ เซาะ ขึ้นรูป ไส คว้าน เจียระไน เครื่องมือกลที่ใช้ใน
การตอกหรือการอัด ฯลฯ
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46594 การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในส้านักงาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ ในสานักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง)
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องทาสาเนา เครื่องเจาะรู เครื่องบันทึกการรับเงิน
เครื่องคานวณ เครื่องบวกเลข ฯลฯ
− การขายส่งเฟอร์นิเจอร์สานักงาน
ยกเว้น
− การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46494
− การขายส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46510
46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งสายไฟ สวิตช์ และอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ ชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม
− การขายส่งมอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟ แบตเตอรี่
− การขายส่งเครื่องทาความเย็น เครื่องปรับอากาศ
− การขายส่งอุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ผจญเพลิง
− การขายส่งลิฟต์และเครื่องจักรในการยกหรือขนย้าย
− การขายส่งเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องทดลอง
− การขายส่งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเที่ยง
− การขายส่ งเครื่องจั กรอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ ในที่อื่ น ชนิด ใช้ ในอุต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม
การนาร่อง และการบริการอื่นๆ
ยกเว้น
− การขายส่งเครื่องอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46521
− การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46522
หมู่ใหญ่ 466 การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึง
การขายส่งสินค้าขั้นกลางซึ่งโดยทั่วไปไม่ได้ใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นสินค้าทางการเกษตร)
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การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงก๊าซ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
46611 การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ถ่าน ถ่านหิน โค้ก เชื้อเพลิงไม้
46612 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ ง เชื้ อ เพลิ ง ที่ เป็ น ของเหลว เช่ น น้ ามั น ดิ บ น้ ามั น ดี เซลหมุ น เร็ ว /น้ ามั น โซล่ า น้ ามั น
เบนซิน น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันก๊าด ฯลฯ
46613 การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว บิวเทน หรือโพรเพน ฯลฯ
46614 การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เช่น น้ามันหล่อลื่ นหรือจาระบี น้ามันเครื่อง
ไวท์สปิริต วาสลีน ไขพาราฟิน ปิโตรเลียมเยลลี ฯลฯ
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การขายส่งโลหะและสินแร่โลหะ
46621 การขายส่งสินแร่เหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งสินแร่เหล็ก
− การขายส่งสินแร่โลหะมีค่า ได้แก่ ทอง เงิน และแพลทินัม
− การขายส่งสินแร่โลหะที่มิใช่เหล็กอื่นๆ เช่น ทองแดง ตะกั่ว อะลูมิเนียม ดีบก
ุ ฯลฯ
ยกเว้น
− การขายส่งเศษโลหะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46695
46622 การขายส่งเหล็ก เหล็กกล้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ได้แก่ เหล็กถลุงและเหล็กสปิเกล ผลิตภัณฑ์เหล็กและ
เหล็กกล้ากึ่งสาเร็จรูป เช่น เหล็กแท่งเล็ก เหล็กแท่งแบน และเหล็กแท่งใหญ่; เหล็กเส้น เหล็กลวด
ลวดเหล็กแรงดึงสูง เหล็กแผ่น และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ; หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้ง
ของหลอดหรือท่อ; ท่อน เส้น และโพรไฟล์ที่ทาจากเหล็กและเหล็กกล้า ฯลฯ
− การขายส่ง โลหะที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน รวมถึงผลิตภัณฑ์โลหะที่มิใช่เหล็กกึ่งสาเร็จรูป เช่น ลวด
หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ แผ่นฟอยล์ ท่อน เส้น และโพรไฟล์ที่ทาจาก
โลหะที่มิใช่เหล็ก ฯลฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ทาจากโลหะมีค่า
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การขายส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องโลหะ เครื่องอุปกรณ์และวัสดุส้าหรับระบบท่อและระบบท้าความร้อน
46631 การขายส่งอิฐ หิน ปูน ทราย และผลิตภัณฑ์คอนกรีต ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งดินเหนียว ทราย กรวด อิฐ หิน ปูนซีเมนต์
− การขายส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น บล็อก เสา พื้นคอนกรีตสาเร็จ
− การขายส่งกระเบื้องมุงหลังคา แผ่นฝ้า แผ่นยิปซัม
46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งไม้ที่ยังไม่แปรรูป
− การขายส่งไม้แปรรูปขั้นต้น เช่น ไม้ซีก ไม้เสาเข็ม ชิ้นไม้ปูพื้น
− การขายส่งชิ้น แผ่นไม้อัด ประตู หน้าต่าง ชิ้นส่วนและหน้าตัดรูปต่างๆ ที่ทาด้วยไม้ ไม้คิ้ว ไม้ปูพื้น
และไม้ปาร์เกต์ที่ประกอบเข้าด้วยกัน
46633 การขายส่งสี น้้ามันชักเงา และแลกเกอร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งสี น้ามันชักเงา เอนาเมลหรือแลกเกอร์ น้ามันทาไม้ สารประกอบที่ใช้ยาแนว หรือ
สิ่งปรุงแต่งชนิดไม่ทนไฟที่ใช้อุดร่องหรือฉาบบนพื้นผิวที่คล้ายกัน ตัวทาละลายและทินเนอร์
สารที่ใช้ลอกสีหรือลอกน้ามันชักเงา
46634 การขายส่งอุปกรณ์ระบบท่อและเครื่องสุขภัณฑ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งอุปกรณ์และวัสดุสาหรับการวางท่อประปาและระบบทาความร้อน อุปกรณ์สุขาภิบาล
ที่ต้องทาการติดตั้ง เช่น หม้อน้า เครื่องกระจายความร้อน ท่อ ชิ้นส่วนประกอบก๊อกน้า ข้อต่อ
ท่อรูปตัว T
− การขายส่งอุปกรณ์และวัสดุสาหรับระบบทาความร้อนและระบบปรับอากาศ
− การขายส่ งเครื่อ งสุ ขภั ณ ฑ์ เช่ น อ่ างอาบน้ า โถส้ ว ม ของใช้ ในห้ องน้ า และเครื่อ งสุ ขภั ณ ฑ์ อื่น ๆ
รวมถึงกระเบื้องปูพื้นและผนัง

276
46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ เช่น ประตูโลหะและแผงโลหะ กรอบหน้าต่างและ
กรอบกระจกหน้าต่าง และราวบันไดโลหะ
− การขายส่งเครื่องโลหะและกุญแจ
− การขายส่งเครื่องมือ ได้แก่ ค้อน เลื่อย ไขควง และเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้งานด้วยมือ
− การขายส่งกระดาษปิดผนัง พรม และสิ่งปูพื้น
− การขายส่งกระจกแผ่นเรียบ
− การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ยกเว้น
− การขายส่งเหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46622
4669

การขายส่งของเสียและเศษวัสดุ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เช่น หมึกแห้ งเร็ว หมึกพิมพ์ ก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
กาวเคมี วัสดุแต่งสารสีต่างๆ เรซินสังเคราะห์ เมทานอล พาราฟิน สารปรุงแต่งกลิ่นรส โซดา
เกลือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม กรดและกามะถัน แอลกอฮอล์และแป้งในอุตสาหกรรมเคมี ฯลฯ
46692 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งปุ๋ย รวมถึงดินกระถางปลูกต้นไม้
− การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น สารฆ่าแมลง สารฆ่าสัตว์แทะ สารกาจัดเชื้อรา สารฆ่า
วัชพืช ฯลฯ
46693 การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งยางพาราไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ เช่น น้ายางดิบ น้ายางข้น
ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางเครป รวมถึงขี้ยาง
− การขายส่งยางสังเคราะห์
− การขายส่งเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น
46694 การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่ ง บรรจุ ภั ณ ฑ์ ไม่ ว่ า จะท าด้ ว ยวั ส ดุ ใ ดๆ ก็ ต าม เช่ น กล่ อ งกระดาษลู ก ฟู ก กระสอบ
หลอดยาสีฟัน ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ฯลฯ
ยกเว้น
− การขายส่ ง บรรจุ ภั ณ ฑ์ ช นิ ด ใช้ ใ นครั ว เรื อ น เช่ น กล่ อ งโฟม ถุ ง พลาสติ ก ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 46499
46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุที่สามารถน้ากลับมาใช่ใหม่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งเศษ/ของที่ใช้ไม่ได้และวัสดุทั้งที่เป็นโลหะและไม่ใช่โลหะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ รวมถึง
การรวบรวม การคัด การแยก การปอกหรือเปลื้องสินค้าใช้แล้ว เช่น รถยนต์เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่
นามาใช้ซ้าได้ การบรรจุหีบห่อและการบรรจุหีบห่อใหม่ การจัดเก็บและการขนส่ง โดยไม่ผ่าน
กระบวนการแปลงสภาพที่แท้จริง รวมถึงการซื้อและขายของเสียที่ยังมีมูลค่า
− การถอดหรื อ แยกชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ คอมพิ ว เตอร์ โทรทั ศ น์ และเครื่ อ งอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ชิ้นส่วนที่สามารถใช้ได้และนามาขายใหม่
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ยกเว้น
− การเก็บของเสียจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 381
− การบ าบั ด ของเสี ย ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ก าจั ด ไม่ ใช่ เพื่ อ น ากลั บ มาใช้ ในกระบวนการผลิ ต ทาง
อุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 382
− การแปรรูปเศษ/ของที่ใช้ไ ม่ได้ และของอื่นๆ เป็นวัตถุดิบทุติยภูมิ โดยมีกระบวนการแปลงสภาพ
ทางกลหรือทางเคมี (วัตถุดิบทุติยภูมิที่ได้นั้นเหมาะสมสาหรับนามาใช้ในกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมโดยตรง แต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38300
− การแยกชิ้นส่วนรถยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้ได้วัสดุที่สามารถ
นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38300
− การแยกชิ้นส่วนเรือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 38300
− การทาลายรถยนต์ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยการแปรสภาพด้วยเครื่องจักรกล ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 38300
− การขายปลีกสินค้าใช้แล้ว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4774
46699 การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังแปรรูปขั้นต้น เช่น มันเส้น มันอัดเม็ด
− การขายส่งเส้นใยสิ่งทอทั้งเส้ นใยธรรมชาติ (เช่น เส้ นใยฝ้ าย เส้ นใยไหม เส้นใยลินิน) และเส้นใย
ประดิษฐ์ (เช่น เส้นใยโพลิเอสเทอร์ เส้นใยไนล่อน เส้นใยเรยอน เส้นใยอะครีลิค)
− การขายส่งเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็งในปริมาณมาก
− การขายส่งหินมีค่า
− การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การขายส่งและปลีกยางรถยนต์ใหม่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 45301 และ 45302 ตามลาดับ
หมู่ใหญ่ 469 การขายส่งสินค้าทั่วไป
4690 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายส่งสินค้าหลากหลายชนิดโดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสินค้าประเภทใด
หมวดย่อย 47 การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)
ในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ การนาสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วมาขายต่อให้ แก่ประชาชนทั่วไป (สินค้าที่
นามาขายไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ) เพื่อการบริโภคหรือใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือครัวเรือน โดยขายสินค้าผ่าน
ทางช่องทางการจาหน่ายต่างๆ เช่น ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า แผงลอย การสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ ผู้เร่ขายสินค้า
สหกรณ์ผู้บริโภค ฯลฯ
การแบ่งประเภทในหมวดย่อยการขายปลีกนี้ ในขั้นแรกได้แบ่งประเภทตามช่องทางการจาหน่ายคือ
− การขายปลีกในร้าน: หมู่ใหญ่ 471 ถึง 477 ซึ่งรวมถึงการขายปลีกสินค้าใช้แล้ว (หมู่ย่อย 4774)
• การขายปลีกสินค้าเฉพาะอย่างในร้าน (หมู่ใหญ่ 472 ถึง 477)
• การขายปลีกสินค้าทั่วไปในร้าน (หมู่ใหญ่ 471)
− การขายปลีกสินค้าโดยไม่มีร้าน: หมู่ใหญ่ 478 และ 479
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ภายใต้หมู่ใหญ่ที่กล่าวมาข้างต้นได้ถูกแบ่งย่อยออกไปตามประเภทของสินค้าที่ขาย ในขณะที่การขาย
ปลีกโดยไม่มีร้านจะถูกแบ่งออกไปตามรูปแบบการขาย เช่น การขายปลีกตามแผงลอยและตลาดสด (หมู่ใหญ่ 478)
และการขายปลีกโดยไม่มีร้านอื่นๆ เช่น การรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ตามการสั่งสินค้าของผู้ซื้อ การขายตรงโดย
พนักงานขายสินค้าตามบ้าน การขายโดยเครื่องขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ (หมู่ใหญ่ 479)
สินค้าที่ขายในหมวดย่อยนี้เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการขายปลีก ดังนั้นสินค้าที่โดยปกติ
ไม่นามาขายปลีก เช่น เมล็ดธัญพืช สินแร่ เครื่องจักรทางอุตสาหกรรม ฯลฯ จะไม่จัดประเภทไว้ในหมวดย่อยนี้
แต่รวมถึงการขายสินค้าชนิดที่ไม่ใช่เพื่ อการบริโภคหรือใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือครัวเรือน เช่น คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล เครื่องเขียน สีหรือไม้แปรรูป แต่เป็นการขายสินค้าให้กับประชาชนทั่วไปก็ให้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อยนี้ด้วย
นอกจากนี้อาจมีการแปรรูปสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยเพื่อการขายเท่านั้น เช่น การคัดแยกหรือการ
บรรจุใหม่ การติดตั้งเครื่องใช้ในบ้านเรือน ฯลฯ รวมถึงการขายโดยตัวแทนจาหน่ายและกิจกรรมสถาบันประมูลที่
ดาเนินการขายปลีก
ยกเว้น
− การขายสินค้าเกษตรโดยเกษตรกร ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 01
− การผลิตและขายสินค้าโดยผู้ผลิต ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 10-32
− การขายยานยนต์ จักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์สาหรับของดังกล่าว ได้จัดประเภทไว้
ในหมวดย่อย 45
− การขายธัญพืช สินแร่ ปิโตรเลียมดิบ เคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักร
และเครื่องอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 46
− การบริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม เพื ่อ บริโ ภคในสถานที ่ที ่ด าเนิน กิจ การและเพื ่อ น าไปบริโ ภค
นอกสถานที่ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 56
− การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนแก่ประชาชนทั่วไป ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่
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หมู่ใหญ่ 471 ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ ร้านขายปลีกสินค้าหลากหลายชนิดในหน่วยเดียวกัน (ร้านค้าทั่วไป) เช่น ซุปเปอร์
มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้า
4711

ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เป็นสินค้าหลัก
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ ร้านขายปลีกสินค้าหลายประเภทโดยขายสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือ
ยาสูบเป็นสินค้าหลัก ได้แก่
− ร้านค้ าปลี กสิ นค้ าทั่ วไป ซึ่งนอกจากจะขายสิ นค้ าประเภทอาหาร เครื่องดื่ ม หรือยาสู บเป็นหลั ก
แล้ว อาจมีการขายสินค้าประเภทอื่นร่วมด้วย เช่น เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ เครื่อง
โลหะ เครื่องสาอาง ฯลฯ
ยกเว้น
− การขายปลี กเชื้อ เพลิ งยานยนต์ร่ ว มกับ การขายอาหาร เครื่อ งดื่ ม ฯลฯ โดยขายสิ นค้ าประเภท
เชื้อเพลิงเป็นหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47300
47111 ซุปเปอร์มาร์เก็ต ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้า นขายปลี ก ที่ เน้ น จ าหน่ า ยสิ น ค้ าอุ ป โภคบริโ ภค โดยเฉพาะอาหารสด เช่ น เนื้ อ สั ต ว์ ผั ก และ
ผลไม้ อาหารสาเร็จรูปต่างๆ ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นต่อชีวิตประจาวัน
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47112 ดิสเคาท์สโตร์/ซุปเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้ านขายปลี ก ที่ พั ฒ นาจากซู เปอร์ ม าร์ เก็ ต และห้ างสรรพสิ น ค้ า โดยเน้ น จ าหน่ ายสิ น ค้ า อุ ป โภค
บริโภคที่หลากหลายและมีจานวนมากในราคาประหยัด ซึ่งวางจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่
จาเป็นร้อยละ 80 และสินค้าทั่วไปร้อยละ 20
47113 ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลี ก ขนาดเล็ ก ที่พั ฒ นาจากร้านขายของช าผสมผสานกับ ซู เปอร์ม าร์เก็ ต โดยส่ ว นใหญ่
จ าหน่ ายอาหารและเครื่ อ งดื่ มประเภทจานด่ว น และสิ น ค้ าอุป โภคบริโภคอื่น ๆ ที่ จาเป็ น ต่ อ
ชีวิตประจาวัน ตั้งอยู่ในเขตชุมชนและมักจะเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เน้นการขยายสาขาด้วย
ระบบแฟรนไชส์ มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบภายใต้การกากับดูแลของบริษัทแม่ รวมถึง
ร้านสะดวกซื้อที่ให้บริการตามสถานีบริการน้ามัน
47114 ร้านขายของช้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลี กขนาดเล็กแบบดั้งเดิมหรือร้านโชห่วยกระจายอยู่ตามตรอก ซอย ขายสิ นค้าอุปโภค
บริโภคที่จาเป็นต่อชีวิตประจาวันหลายชนิด เช่น ข้าว แป้ง อาหารกระป๋อง น้าตาล เครื่องเทศ
ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ มีการบริหารงานแบบครอบครัวเป็นหลัก
4719 47190 ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกสินค้าหลายประเภท ซึ่งสินค้าหลักไม่ใช่สินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสู บ
เช่ น กิ จ กรรมการขายปลี ก ของห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ ข ายสิ น ค้ า ทั่ ว ไป รวมถึ ง เครื่ อ งแต่ ง กาย
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ เครื่องโลหะ เครื่องสาอาง เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เครื่องกีฬา
ของเล่น ฯลฯ
หมู่ใหญ่ 472 ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ยกเว้น
− ร้า นขายปลี ก สิน ค้าประเภทอาหาร เครื่อ งดื่ม และยาสูบ เป็น สิน ค้าหลัก ได้จัดประเภทไว้ใ น
หมู่ย่อย 4711
4721

ร้านขายปลีกอาหาร
47211 ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้ า นขายปลี ก เนื้ อ สั ต ว์ เนื้ อ สั ต ว์ ปี ก และเนื้ อ สั ต ว์ ล่ า ทั้ ง ชนิ ด สด แช่ เย็ น หรื อ แช่ แ ข็ ง รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ เนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการทาไว้ไม่ให้เสีย
และสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากเนื้อสัตว์
47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้ า นขายปลี ก สั ต ว์ น้ า เช่ น ปลา กุ้ ง หอย ปู ปลาหมึ ก ฯลฯ ทั้ ง ชนิ ด สด แช่ เ ย็ น หรื อ แช่ แ ข็ ง
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าบรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ผ่านกระบวนการทาไว้ไม่ให้เสีย และสิ่งปรุง
แต่งที่ได้จากสัตว์น้า รวมถึงผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูป
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47213 ร้านขายปลีกผักและผลไม้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกผั ก ผลไม้ และผลไม้เปลื อกแข็ง (นัท) ทั้งชนิดสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง ผลิ ตภัณฑ์ ที่
ผ่านกระบวนการทาไว้ไม่ให้เสีย และสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากผลไม้และผัก เช่น ผักและผลไม้บรรจุ
กระป๋อง รวมถึงผลิตภัณฑ์ผลไม้และผักที่เก็บถนอมโดยใช้น้าตาล (ยกเว้นน้าผักและผลไม้ และ
น้าธัญพืช)
ยกเว้น
− ร้านขายปลีกน้าผักและผลไม้ และน้าธัญพืช ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47222
47214 ร้านขายปลีกข้าว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกข้าวกล้อง ข้าวที่สีแล้ว ข้าวที่ขัดแล้ว ข้าวที่นึ่งแล้ว หรือข้าวที่ทาการปรับปรุงให้เก็บ
ไว้ได้นาน รวมถึงเยิร์มของข้าว เศษหัก หรือเศษอื่นๆ ของข้าว
47215 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ประเภทอบ เช่น ขนมปัง เค้ก และเพสทรี ผลิตภัณฑ์ขนมอบแช่แข็ง
ขนมปังกรอบ บิสกิต คุกกี้ แครกเกอร์ และผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดกรอบอื่นๆ
− ร้านขายปลีกขนมไทยประเภทอบ เช่น ขนมหม้อแกง ขนมบ้าบิ่น ขนมผิง ขนมทองม้วน ขนมไข่
ขนมกุฎีจีน ขนมสาลี่กรอบ ฯลฯ
ยกเว้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอบ เช่น การอบขนมปังในร้าน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1071
− ร้านขายปลีกผลไม้และผักที่เก็บถนอมโดยใช้น้าตาล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47213
47219 ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลี กอาหารอื่นๆ เช่น น้ามันและไขมันจากสั ตว์หรือพืชที่ใช้ในการบริโภค รวมถึงมาร์กา
รีน ไขมัน ที่ใช้ในการปรุงอาหาร เนยขาว ไข่ แป้ง น้าตาล ช็อกโกแลตและน้าตาล หมากฝรั่ง
ลูกกวาด ลูก อม ท๊อ ฟฟี่ ขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบ กรอบ ถั่ว อบกรอบ นมสด โยเกิร์ต และนม
เปรี ้ย ว นมข้น นมผง เนย ครีม ไอศกรีม กาแฟ ชา โกโก้ เครื่ องปรุงและเครื่อ งเทศ อาหาร
สาเร็จรูป อาหารแช่แข็ง มะกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว และอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− ร้านขายปลีกอาหารสัตว์เลี้ยงสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47734
4722

ร้านขายปลีกเครื่องดื่ม
ในหมู่ย่ อยนี้ ได้แก่ การขายปลี ก เครื่องดื่ มทั้งชนิ ดที่ มีแอลกอฮอล์ และไม่ มีแอลกอฮอล์ เพื่ อน าไป
บริโภคนอกสถานที่
ยกเว้น
− การบริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ก ารปรุ ง หรื อ จั ด สถานที่ ให้ พ ร้ อ มบริ โ ภค ได้ จั ด ประเภทไว้ ในหมู่ ย่ อ ย
5630
47221 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกสุรากลั่น วิสกี้ วอดก้า รัม บรั่นดี คอนยัค เกาเหลียง เหล้าโรงหรือเหล้าขาว; สุราผสม
เช่น เชี่ยงชุน ยินลิเคียว; สุราผสมพิเศษ เช่น หงษ์ทอง มังกรทอง; สุราปรุงพิเศษ เช่น แม่โขง;
สุราที่มีสรรพคุณเป็นยา; ค็อกเทลสาเร็จรูป
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−

−

ร้านขายปลีกไวน์องุ่นและไวน์ผลไม้อื่นๆ; ไวน์สุมนไพร เช่น กระชายดา ส้มแขก กระวาน ยอ;
สุราแช่ที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เช่น สาเก อุ สาโท กระแช่ น้าตาลเมา ไวน์น้าผึ้ง;
รวมถึงการซื้อไวน์จานวนมากเพื่อนามาบรรจุขวดโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือดัดแปลงสินค้า
ร้านขายปลีกเบียร์ รวมถึงเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ต่าหรือไม่มีแอลกอฮอล์

47222 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกน้าแร่ธรรมชาติและน้าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
− ร้านขายปลีกน้าอัดลม รวมถึงโซดา
− ร้านขายปลีกเครื่องดื่มประเภทกาแฟ ชา และชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม
− ร้านขายปลีกน้าผักและผลไม้ และน้าธัญพืช
− ร้านขายปลีกเครื่องดื่มให้พลังงานหรือเครื่องดื่มเกลือแร่ และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ
4723 47230 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกบุห รี่และซิการ์ ผลิตภัณฑ์ยาสู บและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ เช่น ยาเส้น ยาสูบใช้
เคี้ยว (เช่น ยาแดง ยาจืด ยาฉุน) และยานัตถุ์
หมู่ใหญ่ 473 ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์
4730 47300 ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงสาหรับยานยนต์และจักรยานยนต์
− สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ
− ร้านขายปลี ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ามั น เครื่อ ง/น้ ามั น หล่ อ ลื่ น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ เป็ น ตั ว ให้ ค วามเย็ น แก่
เครื่องยนต์ สาหรับยานยนต์
ยกเว้น
− การขายส่งน้ามันเชื้อเพลิง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46612
− การขายปลี กเชื้อ เพลิ งยานยนต์ร่ ว มกับ การขายอาหาร เครื่อ งดื่ ม ฯลฯ โดยขายสิ นค้ าประเภท
อาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47113
− ร้ า นขายปลี ก ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวเพื่ อ ใช้ ป รุ ง อาหารหรื อ ท าความร้ อ น ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 47735
หมู่ใหญ่ 474 ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
ในหมู่ใหญ่ นี้ได้แก่ ร้านขายปลีกเครื่องอุปกรณ์ สารสนเทศและการสื่ อสาร เช่น คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
4741

ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
47411 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แลปท๊อป ฯลฯ
− ร้านขายปลี กเครื่อ งอุป กรณ์ ต่ อพ่ ว ง เช่ น อุป กรณ์ จั ดเก็บ ข้อ มู ล เครื่ องพิ มพ์ จอภาพ แป้ น พิ ม พ์
เมาส์ ก้านควบคุมและลูกบอลควบคุม (Track ball) ฯลฯ
ยกเว้น
− ร้านขายปลี กเทป แผ่นแม่เหล็ กและแผ่ นจานแสง (ซีดี ดีวีดี) เพื่ อการบันทึ กภาพและเสี ยง ที่ยัง
ไม่ได้บันทึกข้อมูล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47620
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47412 ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวิดีโอเกมและซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลี กซอฟต์แวร์/ชุดโปรแกรมสาเร็จรูป เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์เกม
และซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานในเชิงธุรกิจและด้านอื่นๆ
− ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวิดีโอเกม (video game consoles) รวมถึงตลับเกม
ยกเว้น
− การจัดทา/พัฒนาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5820
47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลี ก โทรศัพ ท์ ไร้ส ายชนิ ดใช้ ในบ้ านและส านั ก งาน โทรศั พ ท์ เคลื่ อนที่ เพจเจอร์/วิ ท ยุ
ติดตามตัว อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เครื่องโทรสาร เครื่องตอบรับโทรศัพท์ รวมถึงระบบสัญญาณ
กันขโมยและระบบสัญญาณแจ้งอัคคีภัย
− ร้านขายปลีกอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล ได้แก่ บริดจ์ เราเตอร์ และเกตเวย์
− ร้านขายปลีกอุปกรณ์อินฟราเรด (เช่น เครื่องควบคุมระยะทางไกล)
− ร้านขายปลีกเสาอากาศรับและส่งสัญญาณ เครื่องอุปกรณ์เคเบิลทีวี
− ร้านขายปลีกอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ
4742 47420 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ภาพและเสียง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลี ก อุป กรณ์ ภ าพและเสี ย งเพื่ อความบัน เทิ งในบ้ านหรือ ยานยนต์ ระบบเสี ยงประกาศ
และเครื่องขยายเสียงสาหรับเครื่องดนตรี
• วิทยุและโทรทัศน์ เครื่องบันทึกและทาสาเนาเสียงและภาพ เช่น เครื่องเล่นและเครื่องบันทึก
ซีดีและดีวีดี กล้องวิดีโอ
• อุปกรณ์สเตอริโอ เช่น หูฟัง ไมโครโฟน ลาโพง เครื่องขยายเสียง
• กล้องดิจิทัล
ยกเว้น
− ร้านขายปลีกอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และเครื่องอุปกรณ์ถ่ายภาพ (ยกเว้นกล้องดิจิทัล) ได้
จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47731
หมู่ใหญ่ 475 ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ ร้านขายปลีกเครื่องอุปกรณ์ชนิดใช้ในครัวเรือน ได้แก่ สิ่งทอ เครื่องโลหะ พรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์
4751

ร้านขายปลีกสิ่งทอ
47511 ร้านขายปลีกผ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลี กผ้ าที่ทาจากเส้ น ใยธรรมชาติ เช่น ผ้ าฝ้ าย ผ้ าไหม ผ้ าลิ นิน ผ้ าขนแกะ; ผ้ าที่ทาจาก
เส้นใยประดิษฐ์ เช่น ผ้าโพลิเอสเทอร์ ผ้าไนล่อน ผ้าเรยอน ผ้าอะครีลิค ; ผ้าที่ได้จากการถักนิต
และโครเชท์ ; ผ้ าชนิ ดพิ เศษ เช่น ผ้ าทอมี ขนแบบไพล์ ห รือผ้ าทอแบบเชนิ ล ล์ ผ้ าทอแบบ
ผ้าขนหนู ผ้าโปร่ง ผ้าทอที่ทาจากใยแก้ว ผ้าลูกไม้ ผ้าหน้าแคบ ผ้าปัก ผ้าที่ใช้ตกแต่ง สักหลาด
และผ้าไม่ทอ และสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− ร้านขายปลีกเสื้อผ้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47711
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47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ท้าจากผ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทาจากผ้ า (ยกเว้นเครื่องแต่งกาย) เช่น เครื่องนอน ผ้ าที่ใช้ บน
โต๊ะอาหาร ห้องน้า และห้องครัว ถุงนอนและของที่เป็นเครื่องเตียง ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด
(ยกเว้นม่านและม่านตาข่าย) และของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ที่ทาจากผ้า
− ร้านขายปลีกเชือก สายระโยงระยาง เชือกเส้นใหญ่ ตาข่าย แห และอวน
ยกเว้น
− ร้านขายปลีกม่านและม่านตาข่าย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47530
47513 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ตัดเย็บ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลี ก อุป กรณ์ ตั ดเย็ บ เช่น ด้ายเย็บ ผ้ า ด้ ายปั ก ไหมพรม เข็ มเย็ บผ้ า เข็ม ถักนิ ต กระดุ ม
ซิป เข็มหมุด ฯลฯ
4752

ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ สี และกระจก
47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ (hardware) ทั่วไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น เครื่องมือที่ใช้งาน
ด้วยมือ เครื่องโลหะสาหรับช่างก่อสร้าง เช่น กุญแจประตู ชุดกุญแจ ตะปูควงและตะปู ฯลฯ
47522 ร้านขายปลีกสี น้้ามันชักเงา และแลกเกอร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกสีทา น้ามันชักเงา เอนาเมลหรือแลกเกอร์ น้ามันทาไม้ สารประกอบที่ใช้ยาแนว
หรือสิ่งปรุงแต่งชนิดไม่ทนไฟที่ใช้อุดร่องหรือฉาบบนพื้นผิวที่คล้ายกัน ตัวทาละลายและทินเนอร์
สารที่ใช้ลอกสีหรือลอกน้ามันชักเงา
47523 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ระบบท่อและเครื่องสุขภัณฑ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีก เครื่องอุปกรณ์และวัสดุสาหรับระบบประปา เครื่องอุปกรณ์สุขาภิบาลที่ต้องทาการ
ติดตัง้ เช่น ท่อ ชิ้นส่วนประกอบ ก๊อกน้า ท่อรูปตัวT ข้อต่อ
− ร้านขายปลี ก เครื่อ งสุ ข ภั ณ ฑ์ เช่น อ่า งอาบน้า โถส้ ว ม ของใช้ในห้ อ งน้า อุ ป กรณ์ ซ าวน์ น่ า และ
เครื่องสุขภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงกระเบื้องปูพื้นและผนังที่ทาจากเซรามิก
47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกกระจกแผ่นเรียบ
− ร้านขายปลีกบล็อก เสา พื้นคอนกรีตสาเร็จ กระเบื้องมุงหลังคา แผ่นฝ้า แผ่นยิปซัม
− ร้านขายปลีกวัสดุปูพื้นและผนัง (ยกเว้นที่ทาจากเซรามิก) เช่น บล็อกปูถนน หินประดับผนัง
− ร้านขายปลีกเครื่องตัดหญ้า
− ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนและหน้าตัดรูปต่างๆ ที่ทาจากไม้ เหล็กและเหล็กกล้า
ประตู หน้าต่าง และเครื่องประกอบอาคารอื่นๆ ทราย กรวด ดินเหนียว ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
ยกเว้น
− ร้านขายปลีกกระเบื้องปูพื้นและผนังที่ทาจากเซรามิก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47523
47525 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดน้าไปใช้ท้างานได้ด้วย
ตัวเอง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้ า นขายปลี ก อุ ป กรณ์ แ ละวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งหลากหลายชนิ ด เช่ น ไม้ โลหะ กระดาษ พลาสติ ก
ผลิตภัณฑ์ยางหรือแก้ว เคมีภัณฑ์ สี เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องโลหะ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เครื่องจักร
และเครื่องมือกล รวมถึงสาหรับนาไปใช้ทาเป็นงานอดิเรกหรืองานซ่อมที่ทาได้ด้วยตนเอง
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4753 47530 ร้านขายปลีกพรม สิ่งปูพื้น วัสดุปิดผนังและปูพื้น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกพรมและสิ่งปูพื้น
− ร้านขายปลีกม่าน ม่านตาข่ายหรือม่านโปร่ง
− ร้านขายปลีกกระดาษปิดผนัง
ยกเว้น
− ร้านขายปลีกแผ่นกระเบื้องปูพื้นที่ทาจากไม้ก๊อก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47524
4759

ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้แสงสว่าง และของใช้อื่นๆ ใน
ครัวเรือน
47591 ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือนที่ทาจากวัสดุทุกชนิด
ยกเว้น
− การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในสานักงาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46594
− ร้านขายปลีกพรมและสิ่งปูพื้น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47530
47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกเครื่องแก้ว เครื่องเซรามิก และของประดับตกแต่ง ชนิดใช้บนโต๊ะอาหารหรือในครัว
เพื่อใช้ตกแต่งภายใน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน
− ร้ า นขายปลี ก ของมี ค มและเครื่ อ งใช้ ที่ ท าจากโลหะชนิ ด ใช้ ใ นครั ว เรื อ น เช่ น มี ด ช้ อ น ส้ อ ม
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร หม้อ กระทะ ฯลฯ
47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้แสงสว่าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้ า นขายปลี ก หลอดไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ส าหรั บ ให้ แ สงสว่ า ง เช่ น โคมไฟฟ้ า โคมระย้ า
โคมไฟฟ้าล่อแมลง ไฟฉาย ตะเกียง สปอตไลต์ ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส
47594 ร้านขายปลีกเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกเครื่องดนตรี มิวสิคสกอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน
• ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น เครื่องบด เครื่องปั่น/
กวน และเครื่องคั้นน้าผลไม้ เครื่องเปิดกระป๋อง แปรงสีฟันไฟฟ้า
• เครื่องทาน้าร้อนด้วยไฟฟ้า ผ้าห่มไฟฟ้า เครื่องเป่าผม เครื่องม้วนผม เตารีดไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้า
เตาอบไมโครเวฟ เครื่องทาความร้อนให้แก่บรรยากาศรอบๆ ฯลฯ
• เครื่องใช้ทาอาหารและให้ความร้อนที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เช่น เตาหุงต้ม เตาไฟที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
ยกเว้น
− ร้านขายปลีกอุปกรณ์ภาพและเสียง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเล่นซีดีและดีวีดี ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 47420
47599 ร้านขายปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกถังไม้ ตะกร้า และเครื่องสาน ผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ และสิ่งของที่ทาจากไม้ก๊อก
− ร้านขายปลีกสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทาจากพลาสติก
− ร้านขายปลีกระบบรักษาความปลอดภัย โดยไม่รวมการให้บริการติดตั้งหรือบารุงรักษา
− ร้านขายปลีกสิ่งของและเครื่องใช้อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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ยกเว้น
− ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากไม้และเครื่องสาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47591
− ร้านขายปลีกโบราณวัตถุ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47741
หมู่ใหญ่ 476 ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ สื่อบันทึก
เสียงและภาพ อุปกรณ์การกีฬา เกมและของเล่น
4761

ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน
47611 ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกหนังสือ นวนิยาย ตาราเรียน แผนที่โลก พจนานุกรม สารานุกรม และหนังสืออื่นๆ
− ร้านขายปลีกหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร
ยกเว้น
− ร้านขายปลี ก หนังสื อ หนังสื อพิมพ์ วารสาร และนิตยสารที่ใช้แล้ ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
47745
47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้ส้านักงาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สานักงาน เช่น กระดาษพิมพ์และเขียน กระดาษพิมพ์ที่ใช้
กับคอมพิวเตอร์ และกระดาษชนิดต่างๆ ปากกา ดินสอ หมึก สมุดทะเบียน สมุดบัญชี แบบฟอร์ม
ทางธุรกิจ ฯลฯ

4762 47620 ร้านขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลี กแผ่ นเสี ยง เทปบั นทึกเสี ยง คอมแพคดิส ก์ (CD) เทปวิดีโ อ และดีวีดีที่บั นทึกข้อมู ล
แล้ว เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี ที่บันทึกเพลง ภาพยนตร์ เป็นต้น
− ร้านขายปลีกเทปและดิสก์ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล
4763 47630 ร้านขายปลีกเครื่องกีฬา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกเครื่องกีฬา เช่น อุปกรณ์กีฬาทางน้า อุปกรณ์ตกปลา อุปกรณ์กรีฑา อุปกรณ์เล่นสกี
หิมะ สิ่งของและอุปกรณ์กีฬาหรือเกมกลางแจ้งอื่นๆ รวมถึงเรือที่ใช้เพื่อความสาราญ
− ร้านขายปลีกอุปกรณ์ค่ายพักแรม เช่น เต็นท์ อุปกรณ์เดินป่า
− ร้านขายปลีกเสื้อผ้าและรองเท้ากีฬา
− ร้านขายปลีกรถจักรยานสองล้อและสามล้อที่ไม่ใช่ของเล่น รวมถึงอะไหล่
ยกเว้น
− ร้านขายปลีกรถจักรยานสองล้อและสามล้อที่เป็นของเล่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47640
4764 47640 ร้านขายปลีกเกมและของเล่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกตุ๊กตา ของเล่น และเกม (รวมถึงเกมอิเล็กทรอนิกส์) หุ่นจาลอง และยานยนต์สาหรับ
เด็ก (ยกเว้นรถจักรยานสองล้อและสามล้อที่ทาจากโลหะ)
ยกเว้น
− ร้านขายปลีกรถจักรยานสองล้อและสามล้อที่ไม่ใช่ของเล่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47630
− ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวิดีโอเกม รวมถึงตลับเกม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47412
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4769

ร้านขายปลีกสินค้าอื่นๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ
47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีก ผลิตภัณ ฑ์ งานหัต กรรมฝีมื อคนไทยและของที่ระลึกที่ขายสินค้าหลายชนิ ดรวมกั น
เช่น เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองเหลือง ของที่ระลึก ของใช้ในครัวเรือน และเครื่องตกแต่งที่
ทาจากวัสดุสิ่งทอ (เช่น ผ้าม่าน ม่านตาข่าย ไหมไทย) ของที่ทาจากไม้และไม้ก๊อก เครื่องจักสาน
และผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือคนไทยชนิดต่างๆ
ยกเว้น
− ร้านขายปลี กสิ นค้าหั ตกรรมฝีมือคนไทยที่ ขายสิ น ค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลั ก ให้ จัดประเภท
ตามชนิดของสินค้าที่ขาย
47699 ร้านขายปลีกสินค้าอื่นๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− ร้านขายและจัดแสดงผลงานของห้องแสดงผลงานศิลปะในเชิงพาณิชย์
− ร้านขายปลีกแสตมป์และเหรียญกษาปณ์
− ร้านขายปลีกของใช้ทางศาสนา
− ร้านขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− ร้านขายปลีกแสตมป์และเหรียญกษาปณ์เก่า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47749

หมู่ใหญ่ 477 ร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่นๆ
ในหมู่ใหญ่นี้ ได้แก่ การดาเนิ น กิจการของร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง โดยสินค้าที่ขายเป็นสิน ค้า
เฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้จัดประเภทไว้ในส่วนอื่น ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง สินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์
นาฬิกา วัสดุที่ใช้สาหรับทาความสะอาด อาวุธ ดอกไม้และสัตว์เลี้ยง และสินค้าอื่นๆ รวมถึงร้านขายปลีกสินค้า
ใช้แล้ว
4771

ร้านขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง
47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกเสื้อผ้าชั้นนอก เสื้อผ้าชั้นใน ถุงเท้า และถุงน่อง สาหรับผู้ชาย ผู้หญิง หรือเด็ก
− ร้านขายปลีกเครื่องแต่งกายที่ทาด้วยหนังฟอก ขนสัตว์ และหนังสัตว์
− ร้านขายปลีกเครื่องสวมศีรษะและของอื่นๆ ที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย
ยกเว้น
− ร้านขายปลีกเสื้อผ้ากีฬา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47630
− ร้านขายปลีกเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47742
47712 ร้านขายปลีกรองเท้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกรองเท้าที่ทาจากวัสดุทุกชนิดสาหรับใช้งานทุกประเภท (ยกเว้นรองเท้ากีฬา)
ยกเว้น
− ร้านขายปลีกรองเท้ากีฬา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47630
− ร้านขายปลีกรองเท้าที่ใช้แล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47742
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47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก และ
เครื่องหนังอื่นๆ (ยกเว้นของเล่นสาหรับสัตว์เลี้ยงและสายนาฬิกาหนัง)
ยกเว้น
− ร้านขายปลีกเสื้อผ้าหนัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47711
− ร้านขายปลีกรองเท้าหนัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47712
− ร้านขายปลีกสายนาฬิกาหนัง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47731
− ร้านขายปลีกของเล่นสาหรับสัตว์เลี้ยง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47734
− ร้านขายปลีกเครื่องหนังที่ใช้แล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47742
4772

ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม
47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลี กสิ นค้าทางเภสั ชกรรมทั้งชนิดเคมีภัณฑ์และสมุนไพร และเวชภัณฑ์ รวมถึงของที่ใช้
แต่งแผลที่มีสารยึดติด ชุดปฐมพยาบาล ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้คุมกาเนิด อุปกรณ์และเครื่องใช้ทาง
ศัลยศาสตร์กระดูก ฯลฯ
47722 ร้านขายปลีกเครื่องหอม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกเครื่องหอม เช่น หั วน้าหอมและน้าหอม น้ามันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล์ )
ธูปหอม เทียนหอม เกลือหอม ฯลฯ
47723 ร้านขายปลีกเครื่องส้าอางและเครื่องประทินโฉม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกเครื่องสาอาง รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสาหรับประทินโฉม

4773

ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ
47731 ร้านขายปลีกนาฬิกา แว่นตา และอุปกรณ์ถ่ายภาพ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกนาฬิกาชนิดวอตช์และชนิดคล็อก และส่วนประกอบจากวัสดุทุกประเภท
− ร้านขายปลี กเครื่องอุปกรณ์ ที่ ใช้ในทางทัศนศาสตร์ เช่น แว่นตา กล้ องจุล ทรรศน์ กล้ องสองตา
รวมถึงกิจกรรมของผู้ตรวจสายตาประกอบแว่น
− ร้านขายปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพ เช่น เพลตและฟิล์ม (ยกเว้นกล้องดิจิทัล)
ยกเว้น
− ร้านขายปลีกกล้องดิจิทัล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47420
47732 ร้านขายปลีกเครื่องประดับเพชรพลอย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้า นขายปลีก เครื ่อ งเพชรพลอยและรูป พรรณแท้แ ละเทีย ม ทั ้ง ในรูป อัญ มณี เครื ่อ งประดับ
เครื่องทอง และของใช้อื่นๆ
47733 ร้านขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ และเมล็ดพันธุ์
− ร้านขายปลีกปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และยาปราบศัตรูพืช
− ร้านขายปลีกอุปกรณ์ประดับตกแต่งสวน รวมถึงดินปลูกต้นไม้

288
47734 ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยง อุปกรณ์สาหรับสัตว์เลี้ยง
− ร้านขายปลีกอาหารสัตว์เลี้ยง
ยกเว้น
− บริการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 96302
47735 ร้านขายปลีกก๊าซบรรจุถัง ถ่านไม้ และเชื้อเพลิงอื่นๆ ส้าหรับใช้ในครัวเรือน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เช่น น้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ถ่านหินและลิกไนต์ ถ่านไม้และ
ไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง เพื่อใช้ทาความร้อน ปรุงอาหาร และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
ยกเว้น
− ร้านขายปลีก/สถานีบริการเชื้อเพลิงยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47300
47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกอาวุธปืนและกระสุนเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ การกีฬา และการป้องกันตัว
− ร้านขายปลีกร่ม
− ร้านขายปลีกวัสดุที่ใช้สาหรับทาความสะอาด รวมถึงสิ่งที่ใช้ทาความสะอาดและขัดเงา
− ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหาร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
4774

ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้ว
47741 ร้านขายปลีกโบราณวัตถุ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกโบราณวัตถุ
− กิจกรรมของห้องประมูล (ขายปลีก) โบราณวัตถุ
47742 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนังที่ใช้แล้ว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกเสื้อผ้า ของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย และรองเท้าที่ใช้แล้ว
− ร้านขายปลีกของที่ทาจากผ้าที่ใช้แล้ว
− ร้านขายปลีกเครื่องหนังและเครื่องใช้สาหรับการเดินทางที่ใช้แล้ว
47743 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้แล้ว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้แล้ว
− ร้านขายปลีกอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้แล้ว เช่น โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
47744 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนที่ใช้แล้ว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เตาอบไมโครเวฟ เตาหุงต้ม
− ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้แสงสว่างที่ใช้แล้ว เช่น โคมระย้า ตะเกียง
− ร้านขายปลี กเครื่องใช้อิเล็ กทรอนิกส์ ที่ใช้แล้ ว เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเล่ นซีดีและดีวีดี กล้ อง
ดิจิทัล
47745 ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสารที่ใช้แล้ว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้ า นขายปลี ก หนั งสื อ นวนิ ย าย ต าราเรี ย น แผนที่ โ ลก พจนานุ ก รม สารานุ ก รม วารสารและ
นิตยสารที่ใช้แล้ว
47749 ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือนที่ใช้แล้ว
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ร้านขายปลีกของมีคม เครื่องใช้ที่ทาจากโลหะ เครื่องแก้ว เครื่องเซรามิก และของประดับตกแต่ง
ชนิดใช้ในครัวเรือนที่ใช้แล้ว
− ร้านขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพที่ใช้แล้ว
− ร้านขายปลีกอุปกรณ์กีฬา เกมและของเล่น แสตมป์ เหรียญกษาปณ์ที่ใช้แล้ว
− ร้านขายปลี กสิ น ค้าใช้แล้ ว อื่น ๆ ซึ่งมิได้จั ดประเภทไว้ ในที่อื่น เช่น พรมและสิ่ งปู พื้น ม่าน กล้ อ ง
ถ่ายรูป (ยกเว้นกล้องดิจิทัล) นาฬิกา เครื่องเพชรพลอย เครื่องมือช่าง
ยกเว้น
− การขายปลีกยานยนต์ที่ใช้แล้ว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4510
− การขายปลีกกล้องดิจิทัลที่ใช้แล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47744
− การประมูลสิ นค้าทางอินเทอร์เน็ตและการประมูลโดยไม่มีร้านอื่นๆ (ขายปลีก) ได้จัดประเภทไว้
ในหมู่ใหญ่ 479
− กิจกรรมของโรงรับจานา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 64925
−

หมู่ใหญ่ 478 การขายปลีกบนแผงลอยและตลาด
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การขายปลีกสินค้าทุกประเภททั้งใหม่และใช้แล้ว ในลักษณะของแผงตั้ง/แผง
ลอยที่มักจะเคลื่อนย้ายไปตามถนนหรือตามตลาด
4781

การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ยาสูบ บนแผงลอยและตลาด
47811 การขายปลีกอาหารบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายปลีกอาหารบนแผงลอยและตลาด เช่น เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ สัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า ผักและผลไม้ นม ไข่ น้ามันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค น้าตาล ขนมที่ทา
จากน้ าตาล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมปั ง ข้ าวและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้จ ากการโม่ -สี ธัญ พื ช กาแฟ ชา โกโก้
เครื่ องปรุ งและเครื่ อ งเทศ อาหารส าเร็จ รูป มะกะโรนี เส้ น ก๋ ว ยเตี๋ ยว และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาหาร
ประเภทแป้งที่คล้ายกัน และอาหารอื่นๆ
ยกเว้น
− การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอบ เช่น การอบขนมปังในร้าน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1071
− การขายปลี ก อาหารสั ต ว์ เลี้ ย งส าเร็ จ รู ป บนแผงลอยและตลาด ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ นกิ จ กรรม
47897
47812 การขายปลีกเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายปลี กเครื่อ งดื่ มบนแผงลอยและตลาด ทั้ งเครื่องดื่ม ที่มี แอลกอฮอล์ เช่น สุ รา ไวน์ เบีย ร์
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้าแร่และน้าดื่มบรรจุขวด น้าอัดลม น้าผักและผลไม้
และน้าธัญพืช เครื่องดื่มให้พลังงานหรือเครื่องดื่มเกลือแร่
47813 การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายปลี ก ผลิ ต ภัณ ฑ์ ยาสู บ บนแผงลอยและตลาด เช่น บุ ห รี่และซิการ์ ยาเส้ น ยาสู บใช้เคี้ย ว
(เช่น ยาแดง ยาจืด ยาฉุน) และยานัตถุ์

4782

การขายปลีกสินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง บนแผงลอยและตลาด
47821 การขายปลีกสิ่งทอบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายปลีกสิ่งทอบนแผงลอยและตลาด
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•
•

ผ้า เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าลินิน ผ้าโพลิเอสเทอร์ ผ้าไนล่อน ผ้าโปร่ง ผ้าลูกไม้ ผ้าปัก ผ้าที่ใช้
ตกแต่ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ และสิ่งทออื่นๆ
ของใช้ในครั ว เรือ นที่ ท าจากผ้ า (ยกเว้น เครื่องแต่งกาย) เช่ น เครื่องนอน; ผ้ าที่ใช้บ นโต๊ ะ
อาหาร ห้องน้า และห้องครัว ; ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด (ยกเว้นม่านและม่านตาข่าย)
และของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ที่ทาจากผ้า รวมถึงเชือก ตาข่าย แห และอวน

ยกเว้น
− การขายปลีกม่านและม่านตาข่ายบนแผงลอยและตลาด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47899
47822 การขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง บนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง บนแผงลอยและตลาด
• เสื้อผ้า หมวก และของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย
• รองเท้าที่ทาจากวัสดุทุกชนิดสาหรับใช้งานทุกประเภท (ยกเว้นรองเท้ากีฬา)
• กระเป๋ าเดิ น ทาง กระเป๋า ถือและสิ่ งที่ค ล้ ายกั น เครื่องอานและเครื่องเทีย มลาก และเครื่อง
หนังอื่นๆ (ยกเว้นของเล่นสาหรับสัตว์เลี้ยงและสายนาฬิกาหนัง)
ยกเว้น
− การขายปลีกสายนาฬิกาหนังบนแผงลอยและตลาด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47896
− การขายปลีกของเล่นสาหรับสัตว์เลี้ยงบนแผงลอยและตลาด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47897
− การขายปลีกรองเท้ากีฬาบนแผงลอยและตลาด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47899
4789

การขายปลีกสินค้าอื่นๆ บนแผงลอยและตลาด
47891 การขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนแผงลอยและตลาด
• คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง เช่ น อุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เครื่ อ งพิ ม พ์ จอภาพ เมาส์
แป้นพิมพ์ ก้านควบคุมและลูกบอลควบคุม ฯลฯ
• ซอฟต์แวร์/ชุดโปรแกรมสาเร็จรูป
• เครื่องเล่นวีดิโดเกมและตลับเกม
• โทรศั พ ท์ ช นิ ด ใช้ ใ นบ้ า นและส านั ก งาน โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เพจเจอร์ / วิ ท ยุ ติ ด ตามตั ว
เครื่องโทรสาร เสาอากาศ อุปกรณ์เคเบิลทีวี และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ
47892 การขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนบนแผงลอยและตลาด ใน
กิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนบนแผงลอยและตลาด
• อุ ป กรณ์ เสี ย งและภาพเพื่ อความบั น เทิ ง ในบ้ า นหรื อยานยนต์ เครื่ อ งขยายเสี ย ง วิ ท ยุ แ ละ
โทรทัศน์ เครื่องเล่นและเครื่องบันทึกซีดีและดีวีดี กล้องวิดีโอ กล้องดิจิทัล ฯลฯ
• เครือ
่ งใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เตาอบไมโครเวฟ เตาหุงต้ม
• อุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้แสงสว่าง เช่น โคมระย้า ตะเกียง
47893 การขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร บนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร นวนิยาย ตาราเรียน พจนานุกรม สารานุกรม
แผนที่โลก และอื่นๆ บนแผงลอยและตลาด
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47894 การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงและภาพบนแผงลอยและตลาด
• แผ่น เสียง เทปบันทึ กเสียง คอมแพคดิสก์ (CD) เทปวิดีโอ และดีวีดีที่ บันทึกข้อมู ลแล้ว เช่ น
แผ่นซีดี ดีวีดี ที่บันทึกเพลง ภาพยนตร์ เป็นต้น
• เทปและดิสก์ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล
47895 การขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม บนแผงลอย
และตลาด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายปลี กสิ นค้ าทางเภสั ช กรรมและเวชภั ณ ฑ์ ชุด ปฐมพยาบาล เครื่องหอม หั ว น้าหอมและ
น้าหอม น้ามันหอมระเหย ธูปหอม เทียนหอม เกลือหอม และเครื่องสาอาง บนแผงลอยและตลาด
47896 การขายปลีกนาฬิกา แว่นตา เครื่องประดับเพชรพลอย บนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายปลีกนาฬิกา แว่นตา เครื่องเพชรพลอยแท้และเทียม บนแผงลอยและตลาด
47897 การขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง และอาหารสัตว์เลี้ยง บนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การขายปลี ก ดอกไม้ ต้ น ไม้ เมล็ ด พั น ธุ์ ปุ๋ ย ยาฆ่ า แมลง ยาปราบศั ต รู พื ช และดิ น ปลู ก ต้ น ไม้
รวมถึงสัตว์เลี้ยง อุปกรณ์สาหรับสัตว์เลี้ยง และอาหารสัตว์เลี้ยง บนแผงลอยและตลาด
47899 การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น บนแผงลอยและตลาด
• เฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน ของมีคม เครื่องแก้ว เครื่องเซรามิก และของประดับตกแต่ง
ถังไม้ ตะกร้า เครื่องสาน และของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ
• เครื่องเขียนและเครื่องใช้สานักงาน
• เครื่องกีฬา เสื้อผ้าและรองเท้ากีฬา และอุปกรณ์ค่ายพักแรม
• ตุ๊กตา ของเล่นและเกม
• ของที่ระลึก งานหัตถกรรม และของสาหรับใช้ในทางศาสนา
• เครื่องโลหะ (hardware) พรม สิ่งปูพื้น ม่าน และกระดาษปิดผนัง
• สิ่งของและเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ใหญ่ 479 การขายปลีกโดยไม่มีร้าน
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมการขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ตตาม
การสั่งซื้อสินค้าของผู้ซื้อ พนักงานขายสินค้าตามบ้าน เครื่องขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ ฯลฯ
4791

การขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ และทางอินเทอร์เน็ต
47911 การขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ และโทรศัพท์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินกิจการขายปลีกสินค้าทุกชนิดผ่านทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ และโทรศัพท์ โดยผู้ซื้อ
จะทาการตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากโฆษณาและใบรายการสินค้า และผู้ขายจะทาการจัดส่ง
สินค้ากลับให้ลูกค้า
47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินกิจการขายปลีกสินค้าทุกชนิดผ่ านทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ซื้อจะทาการตัดสินใจซื้อโดย
พิจารณาจากโฆษณาและข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อนั้นอาจให้ดาวน์โหลดผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต หรืออาจทาการจัดส่งสินค้ากลับให้ลูกค้าก็ได้
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การขายปลีกโดยการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
ยกเว้น
− การขายยานยนต์ทางอินเทอร์เน็ต ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4510
−

4799

การขายปลีกโดยไม่มีร้านด้วยวิธีอื่นๆ
47991 การขายตรง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายปลี ก โดยตั ว แทนขายที่ ได้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มตอบแทน (ไม่ มี ร้ า น) การขายตรง รวมถึ ง
สานักงานใหญ่ของการขายตรง
47999 การขายปลีกโดยไม่มีร้านด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายปลีกโดยเร่ขายสินค้าตามถนนหรือตามบ้าน
− การขายปลีกโดยเครื่องขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ
− การประมูลโดยไม่มีร้านอื่นๆ (ขายปลีก)
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หมวดใหญ่ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
(หมวดย่อย 49 – 53)
ในหมวดใหญ่นี้ได้แก่ การบริการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางรถไฟ ทางท่อลาเลียง ทางถนน ทางน้า
หรือทางอากาศ ซึ่งจะมีการกาหนดตารางเวลาหรือไม่ก็ตาม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เช่น สิ่งอานวยความ
สะดวกที่สถานีปลายทางและสถานที่จอด การขนถ่ายสินค้า สถานที่เก็บสินค้า สาหรับการให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การ
ขนส่งพร้อมคนขับหรือผู้ควบคุม และกิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์ได้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่นี้ด้วย
ยกเว้น
− การบารุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4520
− การบารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3315
− การก่อสร้าง การบารุงรักษาและซ่อมแซมถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ย่อย 4210 และ 4290
− การให้ เช่ า เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ก ารขนส่ ง โดยไม่ มี ค นขั บ หรื อ ผู้ ค วบคุ ม ได้ จั ด ประเภทไว้ ในหมู่ ย่ อ ย
7710 และ 7730
หมวดย่อย 49 การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อล้าเลียง
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางถนนและทางรถไฟ รวมถึงการขนส่งสินค้าทาง
ท่อลาเลียง
หมู่ใหญ่ 491 การขนส่งทางรถไฟ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางรถไฟ
ยกเว้น
− กิจกรรมการบริการที่ส นับสนุน การขนส่งทางรถไฟ เช่น การสับเปลี่ยนขบวนรถไฟและรางรถไฟ
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 52211
− การดาเนินงานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 52211
4911 49110 การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟระหว่างเมือง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่ งผู้ โ ดยสารทางรถไฟระหว่างเมื อง รวมถึงการขนส่ งกระเป๋ าเดิ นทางและสั ม ภาระอื่ น ๆ
ของผู้โดยสารโดยไม่คิดค่าบริการแยกต่างหาก
− การดาเนินการตู้นอนหรือตู้เสบียงที่ดาเนินงานร่วมกับกิจการรถไฟ
ยกเว้น
− การขนส่งผู้ โดยสารทางรถไฟในเขตเมืองและปริมณฑล เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 49310
− กิจกรรมของสถานีรถไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 52211
− การด าเนิ น งานตู้ น อนหรื อ ตู้ เสบี ย ง ที่ ด าเนิ น การโดยหน่ ว ยอื่ น ที่ แ ยกจากกิ จ การรถไฟ ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 55909 และ 56101
4912 49120 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่งสินค้าทุกประเภททางรถไฟ
ยกเว้น
− กิจกรรมเกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5210
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−
−

กิจกรรมของสถานีขนถ่ายสินค้าทางรถไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 52211
การขนถ่ายสินค้าและสัมภาระ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5224

หมู่ใหญ่ 492 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทาง
4920

การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทาง
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการขนส่งผู้โดยสาร รวมถึงกระเป๋าเดินทาง สัตว์เลี้ยง และสัมภาระอื่นๆ
ของผู้โดยสารทางรถโดยสารประจาทาง
49201 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจาทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีตารางเวลาและมีจุด
จอดรับส่งที่แน่นอน เช่น การบริการรถโดยสารประจาทาง ขสมก. รถร่วมบริการ รถไมโครบัส
รถตู้โดยสาร ฯลฯ
49202 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจาทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่นๆ ซึ่งให้บริการตาม
เส้นทางและมีตารางเวลาเดินรถที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น การบริการรถโดยสารประจา
ทาง บขส. ระหว่างกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ รถตู้โดยสารประจาทางระหว่างกรุงเทพฯ – ชลบุรี ฯลฯ
49203 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทางระหว่างจังหวัด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่ ง ผู้ โ ดยสารทางรถโดยสารประจ าทางระหว่า งจั ง หวั ด ซึ่ งให้ บ ริ ก ารตามเส้ น ทางและมี
ตาราง เวลาเดิ น รถที่ ได้ ก าหนดไว้ล่ วงหน้ าแล้ ว เช่ น การบริการรถโดยสารประจ าทาง บขส.
ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี – เชียงใหม่ รถตู้โดยสารประจาทางระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช –
ภูเก็ต ฯลฯ
49204 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทางในชนบท ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่งผู้ โดยสารทางรถโดยสารประจาทางภายในเขตจังหวัด ซึ่งให้ บริการตามเส้นทางและมี
เวลาตารางเดินรถที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น รถโดยสารประจาทางระหว่างอาเภอเมืองกับ
อาเภออื่นๆ ในจังหวัดเดียวกัน รถตู้โดยสารประจาทางภายในจังหวัด ฯลฯ
49209 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจ้าทางอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่งผู้ โดยสารทางรถโดยสารประจาทางอื่นๆ ที่ให้ บริการตามเส้นทางและเวลาเดินรถที่ได้
กาหนดไว้ล่ วงหน้ าแล้ ว เช่น รถรับส่งนักเรียนที่ให้ บริการระหว่างบ้านและโรงเรียน รถรับส่ ง
นักเรียน/พนักงานระหว่างจังหวัด ฯลฯ
− การขนส่งผู้โดยสารโดยรถลีมูซีนสนามบิน

หมู่ใหญ่ 493 การขนส่งทางบกอื่นๆ
ในหมู่ใหญ่นี ้ได้แ ก่ กิจ กรรมการขนส่งทุกประเภท (ยกเว้น ทางรถไฟและรถโดยสารประจาทาง)
แต่อย่างไรก็ตาม การขนส่งด้วยรถไฟที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการขนส่งในเมืองหรือชานเมือง ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ใหญ่นี้ด้วย
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4931 49310 การขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองและปริมณฑล (ยกเว้นทางรถโดยสารประจ้าทาง) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟในเขตเมืองและปริมณฑล เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน
− การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟยกระดับ (ฟันนิคูล่าร์ เรลเวย์) กระเช้าลอยฟ้า ฯลฯ ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบขนส่งในเขตเมืองและปริมณฑล
128/ ตามตารางเวลาการเดิ นรถที่ กาหนดไว้ การรั บ
− การขนส่ งผู้ โดยสารโดยรถราง โทรลเลย์ บัส
และส่งผู้โดยสารตามจุดจอดรถที่กาหนดไว้
ยกเว้น
− การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟระหว่างเมือง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 49110
− การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟยกระดับ (ฟันนิคูล่าร์ เรลเวย์ ) กระเช้าลอยฟ้า ฯลฯ ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบขนส่งในเขตเมืองและปริมณฑล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 49329
4932

การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ
ในหมู่ ย่ อยนี้ ได้แก่ กิจ กรรมการขนส่ งผู้ โดยสารโดยรถยนต์รับ จ้าง/แท็กซี่ รถสามล้ อเครื่อง และ
รถจักรยานยนต์รับ จ้าง รวมถึงการขนส่ งผู้ โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น
การบริการรถโดยสารท่องเที่ยวชมทัศนียภาพ การขนส่งผู้โดยสารโดยยานพาหนะที่ใช้ คนหรือสัตว์
ลากจูง ฯลฯ
ยกเว้น
− การดาเนินงานของรถรับส่งนักเรียน/พนักงาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 49209
− การขนส่งผู้ป่วยโดยรถพยาบาล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 86909
49321 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริ ก ารรถโดยสารรั บ จ้ า ง/แท็ ก ซี่ ที่ ให้ บ ริ ก ารทั้ ง ในเขตเมื อ ง ปริ ม ณฑล และระหว่ า งเมื อ ง
โดยทั่ ว ไปจะเป็ น การเดิ นทางที่ ส ามารถบอกระยะทางได้ นั่น คือ สามารถก าหนดระยะเวลา
เดินทางและจุดหมายปลายทางได้ รวมถึงบริการจองรถโดยสารรับจ้างทางโทรศัพท์
49322 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถสามล้อเครื่องและจักรยานยนต์รับจ้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการรถสามล้ อเครื่องและจักรยานยนต์รับจ้าง ที่ให้ บริการทั้งในเขตเมือง ปริมณฑล และ
ระหว่างเมือง โดยทั่วไปจะเป็นการเดินทางที่สามารถบอกระยะทางได้ นั่นคือ สามารถกาหนด
ระยะเวลาเดินทางและจุดหมายปลายทางได้
49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการให้เช่ารถบัส รถโดยสาร รถนาเที่ยว และรถยนต์ส่ วนบุคคลอื่นๆ พร้อมคนขับ (ยกเว้น
การบริการรถโดยสารรับจ้าง)
− การบริ ก ารรถโดยสารท่ อ งเที่ ย วชมทั ศ นี ย ภาพ รวมทั้ ง การท่ อ งเที่ ย วชมเมื อ ง การบริ ก ารที่
เกี่ยวข้อง (มัคคุเทศก์ การจัดเตรียมอาหาร ฯลฯ) ซึ่งไม่ได้คิดราคาแยกต่างหาก
− การบริการขนส่งผู้โดยสารโดยยานพาหนะที่ใช้คนหรือสัตว์ลากจูง ซึ่งการให้บริการดังกล่าวคนขับ
หรือผู้ควบคุมจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมยานพาหนะหรือสัตว์มาให้
− การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟยกระดับ (ฟันนิคูล่าร์ เรลเวย์) กระเช้าลอยฟ้า ฯลฯ ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบขนส่งในเขตเมืองและปริมณฑล

128/ โทรลเลย์บัส (trolly bus) คือ รถไฟฟ้าที่ไม่มีรางแต่มีสาลี่ (คันเหล็กติดอยู่บนหลังคารถราง ปลายมีลูกรอกยันอยู่กับสายไฟฟ้า เพื่อเป็นทางให้ไฟ

เข้าเครื่องรถ)
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การบริการขนส่งผู้โดยสารทางบกที่ไม่มีตารางเวลาอื่นๆ
ยกเว้น
− การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟยกระดับ (ฟันนิคูล่าร์ เรลเวย์) กระเช้าลอยฟ้า ฯลฯ ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบขนส่งในเขตเมืองและปริมณฑล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 49310
−

4933

การขนส่งสินค้าทางถนน
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การขนส่งสินค้าทุกประเภททางถนนโดยยานพาหนะทั้งที่มีลักษณะเฉพาะและ
ยานพาหนะทั่วไป รวมถึงบริการให้เช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่งสินค้าพร้อมคนขับ ให้จัดประเภทไป
ตามชนิดของรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
ยกเว้น
− การชักลากซุงที่ดาเนินงานในป่าที่เป็นส่วนหนึ่งของการทาไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 02400
− การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ สิ่ งอ านวยความสะดวกที่ ส ถานี ป ลายทางส าหรับ ขนถ่ ายสิ น ค้ า ได้ จั ด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5221
− การบรรจุลังและการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งสินค้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 52293
− กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 53100 และ 53200
− การให้เช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่งสินค้าโดยไม่มีคนขับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7710
49331 การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่ งสิ นค้าแช่เย็น หรือแช่แ ข็งทางถนน โดยรถบรรทุกหรือรถยนต์ที่ ติดเครื่องทาความเย็ น
โดยเฉพาะ
49332 การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี ยม เช่น น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลี ยมที่ได้จาก
การกลั่น ทางถนน โดยรถบรรทุกที่มีถังบรรจุโดยเฉพาะ
49333 การขนส่งของเหลวหรือก๊าซ (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่งของเหลวหรือก๊าซอื่นๆ เช่น สารเคมี ไนโตรเจนเหลว ก๊าซฮีเลียม ฯลฯ ในปริมาณมาก
ทางถนน โดยรถบรรทุกที่มีถังบรรจุโดยเฉพาะ
ยกเว้น
− การจ่ายน้าโดยรถบรรทุก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 36009
− การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางถนน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 49332
49334 การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่ งสิ่ งของและหี บ ห่ อ ที่ น ามาจัด รวมกัน และบรรจุ ล งในตู้ คอนเทนเนอร์ที่ อ อกแบบมาให้
สะดวกต่อการขนย้ายในการขนส่งทางถนน
49339 การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่งเฟอร์นิเจอร์ทางถนน รวมถึงการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์
− การขนส่งสินค้าแห้งในปริมาณมากทางถนน เช่น ธัญพืช แป้ง ปูนซีเมนต์ ทราย ถ่านหิน
− การขนส่งสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มทางถนน
− การขนส่งของเสียและวัสดุของเสียทางถนน โดยไม่รวมถึงการจัดเก็บและทาลาย
− การขนส่งคอนกรีตและแมกคาดัมคลุกน้ามันดินทางถนน
− การขนส่งรถยนต์ทางถนน
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การขนส่งพัสดุและไปรษณีย์ทางถนน
− การขนส่งสินค้าโดยยานพาหนะที่ใช้คนหรือสัตว์ลากจูง
− การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การขนส่งของเสียที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเก็บของเสีย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3811
และ 3812
−

หมู่ใหญ่ 494 การขนส่งทางท่อล้าเลียง
4940 49400 การขนส่งทางท่อล้าเลียง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่งน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากการกลั่นทางท่อลาเลียง
− การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อลาเลียง
− การขนส่งน้าผ่านท่อ (ระยะไกล)
− การขนส่ งเคมี ภั ณ ฑ์ ถ่ านหิ น ในรู ป ของสเลอรี และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ทางท่ อ ล าเลี ย ง รวมถึ ง การ
ดาเนินการของสถานีที่ใช้เครื่องสูบ
ยกเว้น
− การจ่ายเชื้อเพลิงชนิดก๊าซผ่านท่อ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 35202
− การจ่ายไอน้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 35302
− การจ่ายน้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3600
− การขนส่งของเหลวและก๊าซอื่นๆ โดยรถบรรทุก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 49333
หมวดย่อย 50 การขนส่งทางน้้า
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางน้า จะมีการกาหนดตารางเวลาการเดินเรือ
หรือไม่ก็ตาม รวมถึงการดาเนินการของเรือลากจูงหรือเรือ พ่วง เรือทัศนาจร เรือสาราญ หรือเรือนาชมสถานที่ต่างๆ
เรือโดยสารข้ามฟาก เรือโดยสารรับจ้าง ฯลฯ ถึงแม้ว่า “สถานที่” จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ในการจาแนกประเภท
ระหว่างการขนส่งทางทะเลกับการขนส่งทางน้าภายในประเทศ แต่ปัจจัยหลักที่ใช้ในการตัดสินใจคือ “ชนิดของเรือที่
ใช้ขนส่ง” ซึ่งการขนส่งโดยเรือเดินทะเล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 501 ในขณะที่การขนส่งโดยเรือชนิดอื่นๆ ได้จัด
ประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 502
หมู่ใหญ่ 501 การขนส่งทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าโดยเรือที่ออกแบบมาเพื่อการเดินทางทางทะเลและ
ตามแนวชายฝั่งทะเล รวมถึงการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางทะเลสาบขนาดใหญ่ ฯลฯ ที่ใช้เรือประเภทเดียวกัน
5011

การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสารโดยเรือที่ออกแบบมาเพื่อการเดินทางทางทะเลและตามแนว
ชายฝั่งทะเล รวมถึงการขนส่งกระเป๋าเดินทางและสัมภาระอื่นๆ ของผู้โดยสารโดยไม่คิดค่าบริการ
แยกต่างหาก
50111 การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือโดยสารข้ามฟาก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือโดยสารข้ามฟาก รวมถึงเรือปีกน้า
และยานเบาะอากาศ จะมีการกาหนดตารางเวลาการเดินเรือหรือไม่ก็ตาม
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50112 การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือทัศนาจรหรือเรือส้าราญ ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การดาเนินงานของเรือทัศนาจร เรือสาราญ หรือเรือนาชมสถานที่ต่างๆ ทางทะเลและตามแนว
ชายฝั่งทะเล
− การล่ องเรือส าราญทางทะเลและตามแนวชายฝั่ งทะเล (การบริการขนส่ ง การบริการที่พัก การ
บริการจัดหาอาหาร และการบริการที่เกี่ยวข้องที่ดาเนินงานโดยหน่วยเดียวกัน)
− การบริ ก ารให้ เช่ า เรื อ ทั ศ นาจรหรื อ เรือ ส าราญ เพื่ อ การขนส่ ง ผู้ โ ดยสารทางทะเลและตามแนว
ชายฝั่งทะเล พร้อมผู้ควบคุม เช่น เรือสาราญเพื่อตกปลา
ยกเว้น
− กิจ กรรมของภั ต ตาคารและบาร์บ นเรื อ ที่ ด าเนิ น การโดยหน่ ว ยอื่ น ที่ แ ยกจากกิ จ การเรื อ ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 56101 และ 56301
− การบริก ารให้ เช่ าเรือ ทั ศ นาจรหรือ เรือ ส าราญ โดยไม่ มี ผู้ ค วบคุ ม ได้ จัด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
77210
− การดาเนินงานของคาสิโนลอยน้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 92009
50119 การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรืออื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินงานของเรือโดยสารรับจ้างทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
− การขนส่งผู ้โ ดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั ่งทะเล (ยกเว้น เรื อ โดยสารข้า มฟากและเรือ
ทัศนาจรหรือเรือสาราญ) จะมีการกาหนดตารางเวลาการเดินเรือหรือไม่ก็ตาม
5012

การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การขนส่งสินค้าทุกประเภททางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล โดยเรือเดินทะเล
ทั้งที่มีลักษณะเฉพาะและทั่วไป รวมถึงบริการให้เช่าเรือขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่ง
ทะเลพร้อมผู้ควบคุม เช่น เรือบรรทุกที่มีถังบรรจุโดยเฉพาะ เรือบรรทุกสินค้าแห้ง เรือบรรทุกและ
ขนส่งสินค้า เรือลาก และเรือประมง ให้จัดประเภทไปตามชนิดของเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
ยกเว้น
− การจัดเก็บสินค้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5210
− การดาเนินงานของท่าเรือและกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ เช่น การนาเรือเข้าท่า การนาร่อง การกู้เรือ
การขนส่งสินค้าจากเรือใหญ่ในระยะสั้น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5222
− การขนถ่ายสินค้าและสัมภาระ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5224
− การบริการให้เช่าเรือขนส่งสินค้าทางทะเลและทะเลชายฝั่งโดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 77302
50121 การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล:
• สินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยเรือเดินทะเล ซึ่งห้องในเรือติดเครื่องทาความเย็นโดยเฉพาะ
• น้ามันดิบ โดยเรือที่มีถังบรรจุโดยเฉพาะ
• ของเหลวหรือก๊าซ (เช่น สารเคมี ก๊าซธรรมชาติ มีเทน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากการกลั่น)
โดยเรือที่มีถังบรรจุโดยเฉพาะ
• สิ่งของที่นามาบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ที่ออกแบบมาให้สะดวกต่อการขนย้าย
• สินค้าแห้งในปริมาณมาก (เช่น ธัญพืช แป้ง ปูนซีเมนต์ ทราย ถ่านหิน ฯลฯ)
• พัสดุและไปรษณีย์ และสินค้าอื่นๆ
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50122 การบริการลากและดันเรือ/สิ่งก่อสร้างลอยน้้า ที่ด้าเนินการทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริก ารลากและดั น เรือ /สิ่ งก่ อสร้างลอยน้ า ที่ ด าเนิ น การบริเวณน่ านน้ าสากลและตามแนว
ชายฝั่งทะเล
− การบริการลากอุปกรณ์ขุดเจาะน้ามัน ปั้ นจั่นบนทุ่นลอย เรือขุด ทุ่น ตัวเรือและเรือที่ยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์ ทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
หมู่ใหญ่ 502 การขนส่งทางน้้าภายในประเทศ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางน้าภายในประเทศ รวมถึงเรือที่ไม่เหมาะสาหรับ
การขนส่งทางทะเล
5021

การขนส่งผู้โดยสารทางน้้าภายในประเทศ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสารทางแม่น้า ลาคลอง ทะเลสาบ และทางน้าอื่นๆ ภายในประเทศ
และบริ เวณท่ า เรื อ รวมถึ ง การบริ ก ารให้ เช่ า เรื อ ส าราญพร้ อ มผู้ ค วบคุ ม เพื่ อ การขนส่ ง ทางน้ า
ภายในประเทศ การขนส่งกระเป๋าเดินทางและสัมภาระอื่นๆ ของผู้โดยสารโดยไม่คิดค่าบริการ
แยกต่างหาก
50211 การขนส่งผู้โดยสารทางน้้าภายในประเทศโดยเรือโดยสารข้ามฟาก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่งผู้โดยสารทางแม่น้า ลาคลอง และทางน้าอื่นๆ ภายในประเทศ โดยเรือข้ามฟากที่ไม่ใช่
เรือเดินทะเล รวมถึงเรือปีกน้า ยานเบาะอากาศ และแพ ซึ่งจะมีการกาหนดตารางเวลาการ
เดินเรือหรือไม่ก็ตาม
50212 การขนส่งผู้โดยสารทางน้้าภายในประเทศโดยเรือทัศนาจรหรือเรือส้าราญ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินงานของเรือทัศนาจร เรือสาราญ หรือเรือนาชมสถานที่ต่างๆ ทางน้าภายในประเทศ
− การล่องเรือสาราญทางน้าภายในประเทศ รวมถึงการบริการขนส่ ง การบริการที่พัก การบริการ
จัดหาอาหาร และการบริการที่เกี่ยวข้องที่ดาเนินงานโดยหน่วยเดียวกัน
− การบริ ก ารให้ เช่ า เรื อ ทั ศ นาจรหรื อ เรื อ ส าราญ เพื่ อ การขนส่ ง ผู้ โ ดยสารทางน้ าภายในประเทศ
พร้อมผู้ควบคุม เช่น เรือสาราญเพื่อตกปลา
ยกเว้น
− กิจ กรรมของภั ต ตาคารและบาร์บ นเรื อ ที่ ด าเนิ น การโดยหน่ ว ยอื่ น ที่ แ ยกจากกิ จ การเรื อ ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 56101 และ 56301
− การบริ ก ารให้ เช่ า เรื อ ทั ศ นาจรหรื อ เรื อ ส าราญโดยไม่ มี ผู้ ค วบคุ ม ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ นกิ จ กรรม
77210
− การดาเนินการของคาสิโนลอยน้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 92009
50219 การขนส่งผู้โดยสารทางน้้าภายในประเทศโดยเรืออื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินงานของเรือโดยสารรับจ้างทางน้าภายในประเทศ เช่น เรือด่ว นเจ้าพระยา เรือคลอง
แสนแสบ
− การขนส่ งผู้ โ ดยสารทางน้ าภายในประเทศโดยเรื อ อื่ น ๆ (ยกเว้ น เรื อ โดยสารข้ า มฟากและเรื อ
ทัศนาจรหรือเรือสาราญ) จะมีการกาหนดตารางเวลาการเดินเรือหรือไม่ก็ตาม
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5022

การขนส่งสินค้าทางน้้าภายในประเทศ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การขนส่งสินค้าทางแม่น้า ลาคลอง ทะเลสาบ และทางน้าอื่นๆ ภายในประเทศ
ภายในสถานที่จ อดเรือ และท่า เรือ รวมถึงบริก ารให้เช่า เรือ ขนส่ง สิน ค้า ทางน้าภายในประเทศ
พร้อมผู้ควบคุม เช่น เรือบรรทุกที่มีถังบรรจุโดยเฉพาะ เรือบรรทุกสินค้าแห้ง เรือบรรทุกและขนส่ง
สินค้า เรือลาก และเรือประมง ให้จัดประเภทไปตามชนิดของเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
ยกเว้น
− การบริก ารให้ เช่ าเรือขนส่ งสิ น ค้ าทางน้ าภายในประเทศโดยไม่ มีผู้ ค วบคุ ม ได้จั ด ประเภทไว้ ใน
กิจกรรม 77302
50221 การขนส่งสินค้าทางน้้าภายในประเทศ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่งสินค้าทางน้าภายในประเทศ
• สิน ค้า แช่เย็ น หรื อแช่ แ ข็ ง โดยเรือที่ ไม่ ใช่ เรื อเดิ น ทะเล ซึ่ งห้ องในเรื อติ ด เครื่ องท าความเย็ น
โดยเฉพาะ
• น้ามันดิบ ซึ่งในเรือที่มีถังบรรจุโดยเฉพาะ
• ของเหลวหรือก๊าซ (เช่น สารเคมี ก๊าซธรรมชาติ มีเทน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากการกลั่น)
โดยเรือที่มีถังบรรจุโดยเฉพาะ
• สิ่งของที่นามาบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ที่ออกแบบมาให้สะดวกต่อการขนย้าย
• สินค้าแห้งในปริมาณมาก (เช่น ธัญพืช แป้ง ปูนซีเมนต์ ทราย ถ่านหิน ฯลฯ)
50222 การบริการลากและดันเรือ/สิ่งก่อสร้างลอยน้้า ที่ด้าเนินการทางน้้าภายในประเทศ ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การบริการลากและดันเรือ/สิ่ งก่อสร้างลอยน้า ที่ดาเนินการบริเวณทางน้าภายในประเทศและคู
คลอง
− การบริการลากปั้นจั่นบนทุ่นลอย เรือขุด ทุ่น ตัวเรือและเรือที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

หมวดย่อย 51 การขนส่งทางอากาศ
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางอากาศหรืออวกาศ
ยกเว้น
− การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทางอากาศ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01611
− การซ่ อ มแซมอากาศยานหรื อ เครื่ อ งยนต์ อ ากาศยานครั้ ง ใหญ่ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ นกิ จ กรรม
33152
− การดาเนินงานของสนามบิน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 52231
− การโฆษณาทางอากาศ (การทาตัวอักษรบนท้องฟ้า) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 73101
− การถ่ายภาพทางอากาศ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74200
หมู่ใหญ่ 511 การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
5110

การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศทั้งที่มีและไม่มีตารางเวลา รวมถึงการขนส่งกระเป๋า
เดินทางและสัมภาระอื่นๆ ของผู้โดยสาร โดยไม่คิดค่าบริการแยกต่างหาก
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51101 การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่ง ผู ้โ ดยสารทางอากาศ ตามเส้น ทางประจ าและตารางเวลาประจ า ที ่ใ ห้บ ริก ารโดย
อากาศยานแบบใดก็ได้ (รวมถึงเฮลิคอปเตอร์) ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
51102 การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่ งผู้โดยสารทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา ที่ให้บริการโดยอากาศยานแบบใดก็ได้ (รวมถึง
เฮลิคอปเตอร์) ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
• การบริการชมทัศนียภาพโดยเครื่องบินรับจ้าง
• การบริ ก ารเช่ า เหมาล าเครื่ อ งบิ น และอุ ป กรณ์ ข นส่ ง ทางอากาศโดยมี ผู้ ค วบคุ ม เพื่ อ ขนส่ ง
ผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
− กิ จกรรมการบิ น ทั่ ว ไป เช่ น การบิ น ของสโมสรการบิ น เพื่ อ การฝึ ก บิ น หรื อ การบิ น เพื่ อ พั ก ผ่ อ น
หย่อนใจ
ยกเว้น
− การให้เช่า เครื่องบินและเครื่องอุปกรณ์การขนส่ งทางอากาศโดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 77303
หมู่ใหญ่ 512 การขนส่งสินค้าทางอากาศ
5120

การขนส่งสินค้าทางอากาศ
51201 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลาทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
• การขนส่งไปรษณีย์ทางอากาศ
• การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์
• การบริการขนส่งสินค้าอื่นๆ
51202 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขนส่งไปรษณีย์ สินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าอื่นๆ ทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
− การบริการให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ขนส่งทางอากาศโดยมีผู้ควบคุม เพื่อขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ
− การปล่อยดาวเทียมและยานอวกาศ และการขนส่งทางอวกาศ

หมวดย่อย 52 กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การดาเนินกิจกรรมสถานที่เก็บสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง เช่น
การดาเนินงานของโครงสร้างพื้นฐานในระบบขนส่ง (เช่น สนามบิน ท่าเรือ อุโมงค์ สะพาน ฯลฯ) กิจกรรมของ
ตัวแทนการขนส่ง และการขนถ่ายสินค้า
หมู่ใหญ่ 521 กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า
5210

กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การดาเนินงานเกี่ยวกั บสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดเก็บสินค้าทุกชนิดและ
สถานที่ เก็ บ สิ น ค้ าทุ กประเภท เช่ น การด าเนิ น งานของไซโลเก็บ ธัญ พื ช สถานที่ เก็บ สิ นค้ าทั่ ว ไป
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สถานที่เก็บสินค้าแช่เย็น แท็งค์เก็บสินค้า ฯลฯ รวมถึงการเก็บสินค้าในเขตการค้าระหว่างประเทศ
และการแช่แข็งแบบเป่าลมเย็น
ยกเว้น
− การบริการสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการจอดยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 52213
− การดาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดเก็บสินค้าของตนเอง ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 68104
− การบริการให้เช่าพื้นที่ว่าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 68104
52101 กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการจัดเก็บสินค้าและสถานที่เก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียได้ง่าย
ยกเว้น
− การนาอาหารมาแช่เ ย็น หรือ แช่แ ข็ง ที่ไ ม่ใ ช่เ พื่อ การเก็บ รัก ษาสิน ค้า โดยได้รับ ค่า ธรรมเนี ย ม
ตอบแทน ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 10 (การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร)
52102 กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธัญพืช ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการเก็บธัญพืช
129/ จัดเก็บธัญพืช
− การดาเนินงานของไซโล
52109 กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริ ก ารจั ด เก็ บ สิ น ค้ า และสถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ที่ เป็ น ของเหลวและก๊ า ซ รวมทั้ ง น้ ามั น และ
ผลิตภัณฑ์น้ามัน เหล้าองุ่น และสิ่งที่คล้ายกัน
− การบริการจัดเก็บสินค้าและสถานที่เก็บสินค้าประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ใหญ่ 522 กิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า เช่น การดาเนินงานในส่วนต่างๆ
ของโครงสร้างพื้นฐานในระบบขนส่ง หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าก่อนหรือหลังการขนส่งทันทีหรือ
ระหว่างการขนส่ง รวมถึงการดาเนินการและบารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่งทุกประเภท
5221

กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนส่งทางบก
52211 กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนส่งทางรถไฟ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการดันและลากรถไฟ เช่น การเคลื่ อนย้ายตู้รถไฟในบริเวณสถานที่เก็บรถไฟ การสับราง
รถไฟรางแยกสาหรับหยุดรถไฟ และสิ่งที่คล้ายกัน
− การบริก ารของสถานี รถไฟ เช่น การขายบั ตรโดยสาร การส ารองที่ นั่ ง ส านัก งานดูแ ลสั มภาระ
และกระเป๋าเดินทาง สานักงานรับฝากสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง สถานีขนถ่ายสินค้า
− การดาเนินงานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ
− กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรถไฟ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

129/ ไซโล หมายถึง สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ทาจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ภายในมีระบบกันชื้นและระบายอากาศ สาหรับเก็บผลผลิตการเกษตรไว้ชั่วคราว

ก่อนส่งออก (ที่มา: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)
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52212 กิจกรรมบริการสถานีรถโดยสาร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น การขายบัตรโดยสาร การสารองที่นั่ ง
สานั กงานดูแลสั มภาระและกระเป๋ าเดินทาง ส านั กงานรับ ฝากสั มภาระและกระเป๋าเดินทาง
สถานีขนถ่ายสินค้า
ยกเว้น
− การขนถ่ายกระเป๋าเดินทางและสินค้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5224
52213 กิจกรรมบริการสถานที่จอดยานพาหนะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการสถานที่จอดยานพาหนะ (ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน) ที่ดาเนินงาน
โดยลานจอดรถและโรงจอดรถ ไม่ว่าจะมีหลังคาหรือไม่ก็ตาม
− สถานที่จอดยานพาหนะบนถนนและสถานที่สาธารณะที่ต้องจ่ายค่าบริการ
ยกเว้น
− การบริการให้ เช่ าโรงรถที่ มีการใส่ กุญ แจเพื่ อความปลอดภั ยหรือการบริการให้ เช่ าโรงรถเป็ นราย
เดือนหรือรายปี ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 68104
− การบริการนารถไปจอด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 96309
52214 กิจกรรมบริการรถยก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการรถยก รวมถึงการบริการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขับขี่ยานยนต์บนท้องถนน
ยกเว้น
− การบารุงรักษาและซ่อมยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4520
52219 กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่งทางบก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการด้านการดาเนินงานบนทางหลวง ถนน ทางยกระดับ สะพาน และอุโมงค์
− การเปลี่ ย นสถานะก๊ า ซธรรมชาติ ให้ เป็ น ของเหลว และจากของเหลวให้ ก ลั บ เป็ น ก๊ า ซ เพื่ อ การ
ขนส่ง ที่ไม่ได้ดาเนินการ ณ แหล่งก๊าซ
ยกเว้น
− การเปลี่ ย นสถานะก๊ า ซธรรมชาติ ให้ เป็ น ของเหลว และจากของเหลวให้ ก ลั บ เป็ น ก๊ า ซ เพื่ อ การ
ขนส่งที่ดาเนินการ ณ แหล่งก๊าซ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 09100
− การบริการทาความสะอาดรถโดยสารและยานพาหนะเพื่อการขนส่งทางบกอื่นๆ ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 81299
5222

กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนส่งทางน้้า
52221 การด้าเนินงานของท่าเรือ (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริก ารที่เกี่ ยวกับ การด าเนิน งานของท่ าเรือ เช่น ท่ าเที ยบเรือ อู่ เรือ สะพานเทียบเรือ และ
การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ รวมถึงการบริการของท่าเรือ
สาหรับผู้โดยสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้า
130/ ทุ่น เครื่องหมายแสดงช่องทางเดินเรือ และ
− การบริการที่ดาเนินงานโดยประภาคาร เรือทุ่นไฟ
บริการช่วยสนับสนุนการเดินเรือที่คล้ายกัน
− การบริการที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษาคูคลอง แม่น้า และทางน้าอื่นๆ
− การบริการของประตูน้า เขือ
่ นกั้นน้า ประตูระบายน้า

130/ เรือทุ่นไฟ (lightship) คือ เรือทอดสมอที่ให้สัญญาณไฟเตือนเพื่อช่วยการเดินเรือของเรืออื่นๆ
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การบริการลากเรือในคลองด้วยเครื่องมืออื่นนอกจากเรือลาก เช่น โดยแทรกเตอร์หรือหัวรถ
จักรที่ลากเรือไปตามเส้นทาง
ยกเว้น
− การบริก ารลากและดั นเรือ ที่ ดาเนิน การบริเวณน่ านน้ าสากลและตามแนวชายฝั่ งทะเล ได้จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 50122
− การบริ ก ารลากและดั น เรื อ ที่ ด าเนิ น การบริ เวณทางน้ าภายในประเทศ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 50222
− การขนถ่ายสินค้าและสัมภาระ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5224
− การดาเนินงานของท่าเรือมารีน่า เพื่ออานวยความสะดวกในด้านนันทนาการ ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 93299
−

52229 กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่งทางน้้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
131/ รวมถึงการบริการเรือนาร่อง ไม่ว่าจะเป็นการนาเรือเข้า – ออกจากท่าเรือ
− การบริการนาร่อง
หรือบริเวณที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ
− การบริการเรือลากที่เกี่ยวข้องกับการนาเรือทุกชนิดเข้า – ออกจากท่าเรือหรืออู่จอดเรือ
− การบริการกู้เรือที่ประสบภัย
− การบริการลากเรือที่ประสบภัยพิบัติและที่จมอยู่ใต้น้า รวมทั้งสินค้า นอกจากนี้ยังรวมถึงการนา
เรือขึ้นมาจากใต้น้า การทาให้เรือที่อยู่ในสภาพที่เสียหายสามารถกลับไปลอยในน้าได้
− กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่ งทางน้า ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดาเนินการของเรือ
หรื อ ไม่ ก็ ต าม ซึ่ ง มิ ได้ จั ด ประเภทไว้ ในที่ อื่ น เช่ น บริ ก ารท าให้ น้ าแข็ ง แตก บริ ก ารจอดเรื อ
ชั่วคราว132/ และจัดเก็บเรือ ฯลฯ
5223

กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการขนส่งทางอากาศ
52231 การด้าเนินงานของสนามบิน (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริ ก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ส นามบิ น เช่ น การบริ ก ารของสถานี รั บ ส่ ง ผู้ โ ดยสารทาง
อากาศ การบริการภาคพื้นดินของสนามบิน รวมถึงการบริการด้านการปฏิบัติงานบนทางวิ่ง
เครื่องบิน (runway)
ยกเว้น
− การขนถ่ายสินค้าและสัมภาระ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5224
52239 กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่งทางอากาศ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนิน งานของหอควบคุมการบิน รวมถึงการบริการควบคุมการจราจรทางอากาศในขณะ
เข้าเขตประชิดท่าอากาศยาน ขณะนาเครื่องร่อนลงสู่สนามบิน และขณะนาเครื่องขึ้น
− การบริการที่ดาเนินงานโดยสถานีเรดาร์ที่ทาการระบุที่ตั้งของสนามบิน
− การบริการดับเพลิงและการป้องกันเพลิง ณ สนามบิน
− การบริการโรงเก็บเครื่องบินและการบารุงรักษาทั่วไป (ยกเว้นการซ่อม)

131/ การนาร่อง (pilotage) เป็นการนาเรือจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งอย่างปลอดภัย โดยการรักษาแนวการเดินเรือ หรือทิศทางการเดินเรือ ตามแนว

สังเกตจุดต่างๆ ถ้าเรือไม่ได้แล่นผ่านจุดสังเกตที่กาหนดบนแผนที่ แสดงว่าออกนอกเส้นทางเดินเรือ กัปตันก็จะต้องทาการแก้ไขทันที
132/ การจอดเรือชั่วคราวต้องทาอย่างดีและมีขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าเรือจะได้รับ การดูแลและคงสภาพที่จะสามารถนากลับมาใช้ได้อีกเมื่อ
ต้องการ ไม่ว่าจะจอดนานเท่าใดก็ตาม การจัดการนี้จะต้องประกอบไปด้วยขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมเรือเพื่อจอด การจัดการกับเครื่องจักร อุ ปกรณ์
และตัวเรือเมื่อเริ่มจอด การจัดการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างจอด จนถึงขั้นตอนการนาเรือกลับมาทางานอีกครั้ง
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การบริการลากเครื่องบิน
133/
− การบริการเพิ่มศักย์การบิน
− กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่งทางอวกาศ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การบริการซ่อมอากาศยาน ได้จัดประเภทไว้ในรายการ 33152
− การบริการฆ่าเชื้อและกาจัดแมลง หนู และสัตว์รบกวนอื่นๆ ในอากาศยาน ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 81293
− การบริการทาความสะอาดทางวิ่งเครื่องบิน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 81299
− การบริการทาความสะอาดอากาศยาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 81299
− การบริการกู้ภัยทางอากาศ – ทะเล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 84233
− การดาเนินงานของโรงเรียนสอนการบิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8530 และ 8549
−

5224

การขนถ่ายสินค้า
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การลาเลียงสินค้าหรือกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารขึ้น – ลง โดยไม่คานึงถึงวิธีการ
ขนส่ง การขนของขึ้น – ลงเรือ และการขนสินค้าขึ้น – ลงตู้รถไฟ
ยกเว้น
− การบริก ารอื่ น ๆ ที่ ส นั บ สนุ น การขนส่ ง ที่ เชื่ อ มโยงถึ งรู ป แบบการขนส่ งรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง
โดยเฉพาะ ได้จัดประเภทหมู่ย่อย 5221 สาหรับการขนส่งทางบก, หมู่ย่อย 5222 สาหรับการ
ขนส่งทางน้า และหมู่ย่อย 5223 สาหรับการขนส่งทางอากาศ
52241 การขนถ่ายสินค้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
134/
− การบริการขนถ่ายสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์พิเศษ
− การบริก ารเกี่ ย วกั บ สิ่ งอ านวยความสะดวกที่ ส ถานี ป ลายทางเพื่ อ ขนถ่ ายสิ น ค้ า ทั้ งที่ บ รรจุ แ ละ
ไม่ได้บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์สาหรับการขนส่งทุกประเภท เช่น การขนสินค้าขึ้น การขนสินค้าลง
และการขนถ่ า ยสิ น ค้ า ออกจากเรื อ โดยกิ จ กรรมดั งกล่ า วด าเนิ น งานที่ ท่ า เรื อ สถานี ร ถไฟ
ท่าอากาศยาน
52242 การขนถ่ายสัมภาระ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− บริการขนถ่ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางที่ท่าอากาศยาน สถานีรถโดยสาร สถานีรถไฟ หรือ
สถานีปลายทางบนทางหลวง

5229

กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง
52291 กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมโลจิสติกส์ (Logistics) เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน การดาเนินงาน
การควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งไปและกลับ การเก็บสินค้า การกระจายสินค้า รวมถึงการ
บริการและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตไปจนถึง

133/ การเพิ่มศักย์การบิน (type rating) เป็นการรับรองและบันทึกลงบนใบอนุญาตการขับขี่เครื่องบิน โดยกรมขนส่งทางอากาศ ตามที่ผู้ถือใบอนุญาต

ได้รับการฝึกอบรมกับเครื่องบินในแบบนั้นๆ โดยเฉพาะ
134/ ตู้คอนเทนเนอร์พิเศษ แบ่งเป็น ตู้แท้งเกอร์ ตู้เปิดหลังคา ตู้แพลตฟอร์ม ตู้เปิดข้าง ตู้บรรทุกรถยนต์ ตู้บรรทุกหนังเค็ม ตู้สูงหรือจัมโบ้ ตู้บรรจุสิ่งมีชีวิต
และตู้อื่นๆ (ที่มา: การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาเส้นทางไทย-เซี่ยงไฮ้ และเส้นทาง
ไทย-สิงคโปร์, วิทยานิพนธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549)
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จุดสุดท้ายของการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สิ่งสาคัญของการดาเนินกิจกรรม
โลจิสติกส์คือ การจัดหาสินค้าหรือบริการตามความต้องการของลูกค้าและส่งมอบไปยังสถานที่
ที่ลูกค้าระบุไว้ได้อย่างถูกต้องตรงตามเวลาและสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
ยกเว้น
− กิจกรรมให้คาปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่อุปทาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
70209
52292 กิ จ กรรมตั ว แทนรั บ จั ด การส่ งสิ น ค้ า และตั ว แทนออกของ (ตั ว แทนด้ า เนิ น พิ ธี ก ารศุ ล กากร)
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการของตัว แทนรับ จัดการขนส่ งสิ น ค้า (Freight Forwarder) ทั้งทางเรือและทางอากาศ
ซึง่ อาจทาหน้าที่หลายอย่าง เช่น เป็นตัวแทนในการจัดหาและจัดการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกไป
ยังเมืองท่าปลายทาง เป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสินค้า เป็นผู้ขนส่งสินค้าโดยตรง และบริการรวบรวม
สินค้า ซึ่งอาจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator)
− การบริการของตัว แทนออกของ/ตัว แทนดาเนินพิธีการศุล กากร โดยทาหน้าที่เป็นตัว แทนของ
ผู้นาเข้าและผู้ส่งออกในการดาเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นาเข้าและผู้ส่งออกซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า
โดยจัดทาใบขนสินค้า ยื่นใบขนสินค้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรเพื่อให้มีการตรวจ
ปล่อยสิน ค้า และส่งมอบสินค้ าที่นาเข้าจากต่างประเทศให้แก่ผู้นาเข้าหรือส่งสินค้า ออกนอก
ราชอาณาจักรเพื่อส่งไปต่างประเทศให้แก่ผู้ส่งออก
52293 กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการบรรจุหีบห่อและบรรจุลังที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันและเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ ใน
สภาพที่ดีในระหว่างที่ทาการขนส่งจนกระทั่งถึงมือผู้รับ
ยกเว้น
− กิจกรรมการบรรจุหีบห่อโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
82920
52299 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการตรวจสอบสินค้า การชั่งน้าหนักสินค้า และการชักตัวอย่างสินค้า
135/
− การบริการวิทยุบอกตาแหน่ง เช่น บริการ GPS
ยกเว้น
− กิจกรรมการรับส่งพัสดุภัณฑ์ที่มิใช่ของรัฐ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 53200
− การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเล การประกันภัยการบิน และการประกันภัย การ
ขนส่ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 65120
− กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 79110
− กิจกรรมของผู้จัดนาเที่ยว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 79120
− กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 79909

135/ Global Position System (GPS) เป็ น ระบบบอกต าแหน่ งพิ กัด ได้ รับการพั ฒ นาโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สาหรับ ใช้งานในทางทหาร เพื่ อ การ

คานวณค่าตาแหน่งพิกัด และใช้ในการนาร่อง ได้ทุกจุดบนพื้นโลก แต่ระบบ GPS ยังสามารถนามาใช้งานในทางพาณิชย์ เพื่อการนาทาง หรือเพื่อการ
สารวจการทาเหมืองแร่ และป่าไม้
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หมวดย่อย 53 กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมไปรษณี ย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์ เช่น การรับ การขนส่ง และการ
จัด ส่ งจดหมายและหี บ ห่ อพั ส ดุทางไปรษณี ย์ภ ายใต้การจัดการต่างๆ รวมถึงบริการจัดส่ งสิ น ค้าและบริการของ
พนักงานรับส่งเอกสารในท้องถิ่น
หมู่ใหญ่ 531 กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์ของรัฐ
5310 53100 กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์ของรัฐ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
136/
− กิ จ กรรมไปรษณี ย์ ซึ่ ง ด าเนิ น งานภายใต้ “การให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมพื้ น ฐานโดยทั่ ว ถึ ง
(universal service obligation: USO)” ได้ แ ก่ กิ จ กรรมไปรษณี ย์ ข องรั ฐ เป็ น กิ จ กรรมที่
ครอบคลุ ม การใช้ โ ครงสร้า งพื้ น ฐานเพื่ อ การให้ บ ริก ารอย่ างทั่ ว ถึ งและเท่ า เที ย ม ทั้ งสถานที่
จาหน่าย สิ่งอานวยความสะดวกในการคัดแยกและดาเนินงาน และเส้นทางการเดินทางเพื่อให้
บุ รุ ษ ไปรษณี ย์ ท าการรั บ และส่ ง จดหมาย ซึ่ ง การส่ ง ไปรษณี ย์ ในที่ นี้ ห มายรวมถึ ง จดหมาย
โปสการ์ด สิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สิ่งพิมพ์โฆษณา ฯลฯ) พัสดุย่อย สินค้าหรือเอกสาร
รวมถึงการบริการอื่นๆ ที่จาเป็นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานดังกล่าว
− การรับฝาก การคัดแยก การขนส่ง และการนาจ่ายไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์
(ภายในประเทศและระหว่างประเทศ) โดยการไปรษณีย์ซึ่งเป็นผู้รับภาระผูกพันในการให้บริการ
โทรคมนาคมพื้ น ฐานอย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง นี้ วิ ธี ก ารขนส่ ง อาจใช้ วิ ธี เดี ย วหรื อ หลายวิ ธี และอาจ
ดาเนินการโดยใช้ยานพาหนะของตนเองหรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
− การจัดเก็บจดหมายและพัสดุจากตู้จดหมายหรือจากที่ทาการไปรษณีย์
หมู่ใหญ่ 532 กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์ที่มิใช่ของรัฐ
5320

53200 กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์ที่มิใช่ของรัฐ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การรั บ การคั ด แยก การขนส่ ง และการน าจ่ ายไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ พั ส ดุ ไปรษณี ย์ และพั ส ดุ ภั ณ ฑ์
(ภายในประเทศและระหว่างประเทศ) โดยหน่วยงานที่มิใช่รัฐ ซึ่งไม่มีภาระผูกพันในการให้บริการ
โทรคมนาคมพื้ น ฐานอย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง นี้ วิ ธี ก ารขนส่ ง อาจใช้ วิ ธี เดี ย วหรื อ หลายวิ ธี และอาจ
ดาเนินการโดยใช้ยานพาหนะของตนเองหรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
− การแจกจ่ายและจัดส่งจดหมายและพัสดุ
− การบริการจัดส่งอาหารและสินค้าตามบ้าน
− การบริการจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์โดยพนักงานส่งเอกสาร
ยกเว้น
− การขนส่งสินค้า ได้จัดประเภทตามรูปแบบการขนส่งในหมู่ย่อย 4912, 4933, 5012, 5022 และ
5120

136/ การให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมพื้ นฐานโดยทั่ ว ถึ ง (universal service obligation: USO) ตามค าจ ากั ด ความ USO จาก International

Telecommunication Union: ITU หมายถึง การจั ดหาบริ ก ารโทรคมนาคมขั้นต่าตามที่กาหนดเพื่อให้ผู้ใช้บ ริการทุกคนสามารถเข้ าถึงบริก าร
โทรคมนาคมด้วยคุณภาพที่กาหนดภายใต้เงื่อนไขที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศตามที่กาหนดในราคาที่สามารถยอมรับได้ รวมถึงบริการที่ให้กับผู้ ที่ด้อย
โอกาสในสังคม สาหรับประเทศไทย คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กาหนดว่าครอบคลุมบริการอะไรบ้าง และ
ออกใบอนุญาตแก่หน่วยงานเพื่อให้บริการ USO ได้ (มาตรา 17 ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544)
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หมวดใหญ่ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
(หมวดย่อย55 – 56)
ในหมวดใหญ่นี้ได้แก่ การบริการที่พักแรมชั่วคราว/ระยะสั้นแก่นักเดินทางและนักท่องเที่ยว และการ
บริการอาหารและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไว้เพื่อพร้อมบริโภคได้ทันที ซึ่งบริการดังกล่าวนี้อาจมีบริการเสริมหลาย
ประเภทรวมอยู่ด้วย
ยกเว้น
− การให้บริการที่พักระยะยาวเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
(หมวดใหญ่ L)
− การจัด เตรีย มอาหารและเครื่อ งดื่ม ที่ยังไม่พ ร้อ มบริโ ภคได้ทัน ที หรือ ที่ทาเพื่อ นาไปขายส่งหรือ
ขายปลีก ได้จัดประเภทไว้ในการผลิต (หมวดใหญ่ C)
หมวดย่อย 55 ที่พักแรม
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การให้บริการที่พักระยะสั้นแก่นักเดินทางและนักท่องเที่ยว รวมถึงการบริการ
ที่พักระยะยาวสาหรับนักเรียน/นักศึกษา พนักงาน และบุคคลอื่นที่คล้ายกัน ซึ่งบางแห่งอาจให้บริการเฉพาะที่พัก
ขณะที่บางแห่งให้บริการทั้งที่พัก อาหาร และ/หรือสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการนันทนาการ
ยกเว้น
− กิจกรรมเกี่ยวกับการบริการที่พักระยะยาวเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหลัก เช่น อพาร์ตเม้นต์ที่โดยทั่วไป
ให้เช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (หมวดใหญ่ L)
หมู่ใหญ่ 551 ที่พักแรมระยะสั้น
5510

ที่พักแรมระยะสั้น
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การบริการที่พักแก่นักเดินทาง/นักท่องเที่ยว โดยทั่วไปเป็นระยะเวลาสั้นๆ รายวัน
หรือรายสัปดาห์ รวมถึงการบริการที่พักพร้อมเฟอร์นิเจอร์หรือห้องพักที่มีอุปกรณ์ใช้สอยทุกอย่าง
พร้อมห้องครัว จะมีบริการดูแลทาความสะอาดให้ทุกวันหรือเป็นบางวันหรือไม่ก็ตาม และมักมีบริการ
เสริมอื่นๆ เช่น บริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่จอดรถ บริการซักรีด สระว่ายน้าและห้องออกกาลังกาย
สิ่งอานวยความสะดวกด้านนันทนาการ และสิ่งอานวยความสะดวกในการประชุมหรือสัมมนา
การบริการสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ นั้น ถ้าคิดราคาค่าบริการรวมอยู่ในค่าที่พักให้จัดประเภทไว้
ในหมู่ย่อยนี้ แต่ถ้าคิดราคาแยกต่างหากให้จัดประเภทไว้ตามลักษณะของการบริการ
ยกเว้น
− การบริการอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร/ร้านอาหารที่ให้บริการในโรงแรม รีสอร์ท หรือที่พัก
ระยะสั้นอื่นๆ ที่คล้ายกัน ที่คิดค่าบริการแยกต่างหากจากที่พัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 56101
− การให้ บริ การบ้ าน แฟลต หรืออพาร์ตเม้ นต์ ทั้ งที่ มี และไม่มี เฟอร์ นิ เจอร์ เพื่ อการอยู่ อาศัยอย่าง
ถาวร ซึ่งโดยส่วนใหญ่คิดค่าบริการเป็นรายเดือนหรือรายปี ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 68
− การบริการสปาที่ให้บริการในโรงแรม รีสอร์ท หรือที่พักระยะสั้นอื่ นๆ ที่คล้ายกัน ที่คิดค่าบริการ
แยกต่างหากจากที่พัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 96101
55101 โรงแรมและรีสอร์ท ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้บริการที่พักระยะสั้น และการบริการที่เกี่ยวข้องคือ การบริการทั่วไปที่คิดค่าบริการรวมไว้
กับราคาที่พัก เช่น อาหารเช้า การบริการอาหารในห้องพัก เคาน์เตอร์บริการลูกค้า การบริการ
จดหมาย การบริการยกกระเป๋า โดยส่วนใหญ่ โรงแรมจะมีการบริการอื่นๆ เพื่ออานวยความ
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สะดวก เช่น ที่จอดรถ อาหาร เครื่องดื่ม ความบันเทิง สระว่ายน้า และการจัดงานเลี้ยง การประชุม
และสิ่งอานวยความสะดวกในการประชุม ในขณะที่โรงแรมประเภทรีสอร์ทจะมีบริการสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการนันทนาการมากกว่า
• โรงแรม เช่ น โรงแรมเพื่ อ การค้ า หรื อ การพาณิ ช ย์ โรงแรมท่ า อากาศยาน โรงแรมกาสิ โ น
โรงแรมเพื่อการประชุม ฯลฯ
• รีสอร์ท/บังกะโล
137/
• โรงแรมริมทางหลวง/โมเต็ล
138/
• อินน์
139/
• ห้องชุด/โรงแรมห้องชุด
55102 เกสต์เฮ้าส์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการของเกสต์เฮ้าส์ ที่ให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยวในราคาไม่แพง ซึ่งดัดแปลงหรือสร้าง
ขึ้นและแบ่งห้องเป็นที่พักแรม
55103 ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ในกิจกรรมนี้ได้แก่
140/ (home stay) รวมถึงบ้านพักในฟาร์ม (farm stay)
− การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
55109 ที่พักแรมระยะสั้นอื่นๆ ส้าหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้บริการที่พักระยะสั้นอื่นๆ สาหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว
141/ และที่พักอาศัยบนภูเขา
• ที่พักแรมเยาวชน
142/
• ห้องพักประเภทที่ให้ที่พักกับอาหารเช้า
143/
• ห้องพักประเภทแบ่งเวลา
• ค่ายพักและบ้านพักในวันหยุด
• เคบิ น ห้ องพั ก และบ้ า นพั ก ส่ ว นตั ว และสิ่ ง อานวยความสะดวกด้ า นที่ พั ก อาศั ย ที่ ค ล้ า ยกั น
โดยส่วนใหญ่ที่พักเหล่านี้มักจะให้บริการเฉพาะที่พักอาศัย ถึงแม้ว่าอาจมีบางส่วนที่ให้บริการ
อาหารด้วยก็ตาม
137/ โรงแรมริมทางหลวง/โมเต็ล (motel) เป็น คาเรียกอย่างย่อของ motor hotel หมายถึงสถานที่ซึ่งให้บริการที่พักและมักรวมถึงสิ่งอานวยความ

138/
139/
140/

141/
142/

143/

สะดวกและบริการอื่นๆ ให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์เป็นหลักมีต้นกาเนินในอเมริกาเหนือเพื่อตอบสนองการเติบโตของการเดินทางโดยรถยนต์ในยุคแรกๆ มี
ลักษณะแตกต่างจากปัจจุบันคือเป็นเพียงอาคารเตี้ยๆ มีห้องที่เข้าถึงได้จากข้างนอก อยู่ติดลานจอดรถ และตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับทางหลวง
ปัจจุบันหลายแห่งยังคงคุณสมบัติเช่นนี้ไว้ แต่ก็มีอีกหลายแห่งที่เกือบจะไม่แตกต่างจากโรงแรม ซึ่งมีสิ่งอานวยความสะดวกในการจอดรถเพี ยบพร้อม
อินน์ (inns) ใช้เรียกที่พักนักเดินทางขนาดเล็กในอดีต ซึ่งมีมากในประเทศอังกฤษ ราคาประหยัด อาจมีบริการอาหารเช้าหรือไม่มีก็ได้ เป็นกิจการที่
พักขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นอาคารโรงแรมและมีแบบแผนดาเนินงานตามมาตรฐานของโรงแรม
โรงแรมห้องชุด (apartment hotel) ที่พักอาศัยซึ่งรวมลักษณะของห้องชุดและโรงแรมเข้าด้วยกันคือ มี เครื่องตกแต่งบ้าน อุปกรณ์การครัวให้ผู้เข้า
พักปรุงอาหาร และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น พนักงานทาความสะอาด ร้านอาหาร ฯลฯ (ที่มา: คาศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) หมายถึง บ้านพักประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวพักร่วมกับเจ้าของบ้านและนักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ที่จะ
เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเจ้าของบ้าน ซึ่งเต็มใจที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมีการจัดที่ พักและอาหาร
ให้กับนักท่องเที่ยว โดยได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสม โดยเหตุที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกพักที่พักแบบ Home Stay เพราะมีความต้องการ
ใกล้ชิดและได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและที่พักแบบ Home Stay มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการพักในโรงแรม
ที่พักแรมเยาวชน (youth hostel) เกิดขึ้นในเยอรมันนีเป็นครั้งแรก เป็นการบริการแก่คนหนุ่มสาวที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาและพบปะ
สังสรรค์ซึ่งกันและกัน ห้องพักเป็นแบบห้องรวม มีอยู่เป็นจานวนมากในประเทศทางยุโรปตะวันตก
ห้องพักประเภทที่ให้ที่พักกับอาหารเช้า (bed and breakfast hotels) ที่พักประเภทนี้ ได้แก่ บ้าน ที่พักอาศัย หรืออาคารขนาดเล็กที่มีไม่กี่ห้อง
นามาดัดแปลงเป็ นที่ พั ก ค้า งคื นให้ บ ริก ารแก่ผู้เดิน ทาง ซึ่ งเจ้ าของสถานที่จ ะพัก อยู่ที่ เดี ย วกันและเป็ น ผู้จั ดการด้า นอาหารเช้า ให้ แ ก่ แ ขกด้ ว ย
ตนเอง ราคาค่าห้องจึงค่อนข้างจะถูกกว่าโรงแรมทั่วไป
ห้องพักประเภทแบ่งเวลา (Time-share units) มีลักษณะเป็นการซื้อความเป็นเจ้าของห้องพักเป็นระยะเวลาหนึ่ง คนที่เป็นเจ้าของจะมีสิทธิครอบครอง
ห้องพักของตน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องพักในคอนโดมิเนียม โดยเจ้าของห้องอาจจะนาห้องพักของตนไปให้คนอื่นเช่าก็ได้
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หมู่ใหญ่ 552 ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่
5520 55200 ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการสถานที่ตั้งค่ายพักแรม สถานที่จอดรถพ่วง ค่ายพักแรมเพื่อการนันทนาการ และค่าย
พักแรมเพื่อการตกปลาและล่าสัตว์สาหรับนักท่องเที่ยวเข้าพักอาศัยชั่วคราว
− การบริ ก ารพื้ น ที่ ว่ า งและสิ่ งอ านวยความสะดวกส าหรั บ ยานยนต์ เพื่ อ การนั น ทนาการ รวมถึ ง
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับเพิงพักหรือค่ายพักแรมกลางแจ้งในการตั้งเต็นท์และ/หรือถุงนอน
หมู่ใหญ่ 559 ที่พักแรมประเภทอื่นๆ
5590

ทีพ่ ักแรมประเภทอื่นๆ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การบริการห้องพักสาหรับบุคคลที่จากสถานที่อยู่ปกติมาเพื่ออยู่อาศัยเป็นที่พักกึ่ง
ถาวร การบริการที่พักชั่วคราวหรือมีช่วงการอยู่อาศัยนานกว่าชั่วคราวหรือกึ่งถาวร ในห้องพักเดี่ยว
หรือห้องพักรวม หรือหอพักสาหรับนักเรียน คนทางานที่ย้ายถิ่นตามฤดูกาล และบุคคลอื่นๆ
55901 การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยส้าหรับนักเรียน/นักศึกษา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการห้ อ งพั กหรื อที่ พั ก ส าหรับ นั ก เรีย น/นั กศึ ก ษา เช่น ที่ พั ก อาศั ย และหอพั ก ภายในหรื อ
บริเวณโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานศึกษา
55909 การบริการที่พักแรมประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการที่พักอาศัยสาหรับบุคคลที่จากที่พักปกติมาเป็นเวลานาน
144/ บ้านแบ่งให้เช่า และห้องพักในบ้าน145/
− การบริการที่พักอาศัยกึ่งถาวรในบอร์ดดิ้งเฮ้าส์
− การบริการที่พักอาศัยส าหรับคนงาน เช่น ที่พักสาหรับคนงานหรือค่ายพักคนงาน ซึ่งปกติจะพัก
อยู่ในระยะเวลาสั้นๆ หรือเป็นไปตามช่วงฤดูกาล
− การดาเนินการตู้นอนที่ดาเนินงานโดยหน่วยอื่นที่แยกจากกิจการรถไฟ
− บริการที่พักแรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 56 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการขายอาหารและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันที
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารทั่วไป ร้านอาหารแบบบริการตนเอง หรือร้านอาหารแบบนาไปบริโภคนอกสถานที่ ไม่ว่าจะมี
ที่ตั้งถาวรหรือชั่วคราว มีที่นั่งหรือไม่มีที่นั่งก็ตาม สิ่งสาคัญของกิจกรรมในหมวดย่อยนี้คือ อาหารหรือเครื่องดื่มนั้น
ต้องทาการจัดเตรียมไว้เพื่อให้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันที
โดยที่ อาหารและเครื่องดื่มพร้อมบริโภคได้ทันที หมายถึง อาหารที่เมื่อลูกค้าได้รับไปแล้วสามารถ
บริโภคได้ทันที โดยไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเพื่อให้อาหารนั้นบริโภคได้ และผู้ขายอาหารมีการดาเนินกิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งต่อไปนี้ ณ สถานที่ขาย
1. มีการอุ่นหรือปรุงอาหาร/เครื่องดื่มด้วยความร้อนให้กับลูกค้าเพื่อนาไปบริโภคได้ทันที โดยที่
ลูกค้าที่ซื้อไปรับประทานไม่ต้องทาให้ร้อนหรืออุ่นอีก
144/ บอร์ดดิ้งเฮ้าส์ (boarding house) เป็นที่พักให้การบริการในยุโรปและในหลายประเทศ ซึ่งอาจเรียกแตกต่างกันไป มีที่พักแบบประหยัดจานวนมาก

อยู่ภายในอาคารหรือบ้านที่เจ้าของแบ่งห้องว่างให้พัก โดยคิดค่าบริการรวมอาหารเช้า ให้บริการโดยคิดอัตราค่าเช่าที่พักเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน

145/ ห้องพักในบ้าน (rooming house) คือ ห้องเช่าส่วนมากมีลักษณะเป็นบ้านมีหลายห้อง เจ้าของบ้านจะเป็นผู้กาหนดระเบียบการเช่า การใช้อุปกรณ์

ต่างๆ เช่น การเปิด-ปิดเครื่องทาความร้อน (heater) การใช้ครัวทาอาหาร การนาเพื่อนมาพักในโอกาสพิเศษ การใช้ตู้เย็น ห้องน้า ฯลฯ ห้องพักใน
บ้านบางแห่งมีแต่ผู้เช่าล้วนๆ ไม่มีเจ้าของบ้านพักอยู่ด้วยก็มี
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2. มีการนาส่วนผสมอาหารตั้งแต่ 1 อย่างขึ้นไปมาผสมกันเพื่อให้เป็นอาหาร/เครื่องดื่ม
3. ผู้ขายได้จัดเตรียมอุปกรณ์การกินอาหาร/เครื่องดื่มใส่ให้ (เช่น ถาดบรรจุ จาน มีด ช้อน ส้อม
แก้ว ถ้วย หลอด) เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที
4. มีสิ่งอานวยความสะดวก (เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ม้านั่ง ซุ้ม เคาน์เตอร์ หรือสิ่งอานวยความสะดวก
อื่นๆ) สาหรับให้ลูกค้าสามารถบริโภคอาหารได้ ณ สถานที่ขายหรือตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ
สถานที่ขายอาหาร/เครื่องดื่ม
ยกเว้น
− การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่พร้อมบริโภคได้ทันทีหรือไม่ได้ต้องการจะให้บริโภคได้ทันที ได้
จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 10 (การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร) และหมวดย่อย 11 (การผลิตเครื่องดื่ม)
− การขายอาหารที่ไม่ได้ผลิตขึ้นเอง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมการขายส่งและการขายปลีก
หมู่ใหญ่ 561 การบริการอาหาร
5610

การบริการอาหาร
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการให้บริการอาหารแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะได้รับบริการ ณ โต๊ะนั่ง หรือต้อง
บริ ก ารตนเองโดยดู จ ากรายการอาหารที่ แ สดงอยู่ ไม่ ว่ าจะรั บ ประทาน ณ สถานที่ ที่ ให้ บ ริ ก าร
นาออกไปรับประทานนอกสถานที่ หรือมีบริการจัดส่งให้ก็ตาม รวมถึงการทาและเสิร์ฟอาหารเพื่อให้
บริโภคได้ทันที ซึ่งดาเนินการผ่านทางยานพานะหรือรถเข็น
56101 การบริการอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดเตรียมและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงไอศกรีมและเค้ก ที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่
จะบริโภคได้ทันที ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีความบันเทิง มีที่นั่งหรือไม่มีที่นั่งก็ตาม โดยที่ลูกค้าอาจรับ
บริการ ณ โต๊ะนั่ง บริการตนเอง นาออกไปรับประทานนอกสถานที่ หรือมีบริการจัดส่งให้ก็ตาม
• ร้านอาหาร ภัตตาคาร คาเฟ่ต์ เคาน์เตอร์ หรือบูธ
• ร้านอาหารแบบบริการตนเอง
• ร้านฟาสฟู๊ด/ร้านอาหารจานด่วน
• ร้ า นอาหาร/ภั ต ตาคาร คาเฟ่ ต์ เคาน์ เ ตอร์ ห รื อ บู ธ ในยานพาหนะ เช่ น รถไฟ เรื อ หรื อ
เครื่องบิน ที่ดาเนินการโดยหน่วยงานแยกจากการขนส่ง
• ร้านอาหารที่ให้บริการจัดส่งอาหาร (delivery)
• ตู้เสบียงที่ดาเนินการโดยหน่วยอื่นที่แยกจากกิจการรถไฟ
• การบริการจัดส่งอาหารปรุงสาเร็จ ให้ที่บ้านของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถซื้อหรือปรุง
อาหารเองได้
• ฯลฯ
ยกเว้น
− การบริการอาหารที่จัดให้กับธุรกิจขนส่ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 56291
− การบริการของโรงอาหารในโรงงาน สานักงาน หรือโรงเรียน ที่ดาเนินการตามสั ญญาสั มปทาน
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 56292
− ร้านให้บริการเครื่องดื่มที่ไม่มีบริการอาหาร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 56301 และ 56302
56102 การบริการอาหารบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดเตรียมและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงไอศกรีมและเค้ก ที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่
จะบริโภคได้ทันทีตามแผงลอยและตลาด ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีความบันเทิง มีที่นั่งหรือไม่มีที่นั่งก็ตาม
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ยกเว้น
− การบริ การเครื่ อ งดื่ ม ที่ ไม่มี บ ริก ารอาหารตามแผงลอยและตลาด ได้ จัด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
56303
56103 การบริการอาหารแบบเคลื่อนที่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดเตรียมและการให้ บ ริการอาหารและเครื่องดื่ม ไอศกรีมและเค้ก ที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะ
บริโภคได้ทันทีโดยไม่มีร้าน เช่น เร่ขายโดยการเดิน รถยนต์หรือรถเข็นเป็นพาหนะ
ยกเว้น
− การบริการเครื่องดื่มที่ไม่มีบริการอาหารแบบเคลื่อนที่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 56304
− การขายอาหารและเครื่องดื่มโดยเครื่องขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
47999
หมู่ใหญ่ 562 การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่และการบริการอาหารประเภทอื่นๆ
ในหมู่ใหญ่ นี้ ได้แก่ กิจ กรรมการบริการจัดเลี้ ยงนอกสถานที่ในวาระหรือช่วงเวลาพิเศษ และการ
บริการอาหารที่ดาเนินงานตามสัญญาสัมปทาน เช่น ในงานแข่งขันกีฬาหรืองานอื่นที่คล้ายกัน
5621 56210 การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการอาหารที่ดาเนินงานตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า ณ สถานที่ที่ลูกค้าเป็น
ผู้กาหนด
• การบริ ก ารจัด เลี้ ยงให้ กั บ สถาบั น ภาครั ฐ ธุ รกิ จ อุ ต สาหกรรม ครัว เรือน สถานที่ พั ก อาศั ย
หรือสถานที่อื่นๆ ที่ลูกค้าเป็นผู้กาหนด
• การบริการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนที่ดาเนินกิจกรรมบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่เป็นหลัก
• การบริการอาหารปิ่นโต
ยกเว้น
− การผลิ ต อาหารที่ เน่ า เสี ย ได้ ง่ า ย (เช่ น กั บ ข้ า วส าเร็ จ รู ป ) เพื่ อ การขายส่ ง และขายปลี ก ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 10794
− การขายปลีกอาหารที่เน่าเสียได้ง่าย ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 47
− การบริการจัดเลี้ ยงโต๊ะจีนที่ดาเนินกิจกรรมการบริการอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหารเป็นหลั ก
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 56101
5629

การบริการอาหารประเภทอื่นๆ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการบริการอาหารในเชิงอุตสาหกรรม คือ การบริการอาหารที่ดาเนินงาน
ตามข้อตกลงหรือสัญ ญาที่ให้ไว้กับลูกค้าในวาระหรือช่วงเวลาพิเศษ การดาเนินงานของโรงอาหารที่
ดาเนินงานตามสัญญาสัมปทาน รวมถึงการบริการอาหารที่ดาเนินงานตามสัญญาสัมปทานในงาน
แข่งขันกีฬาหรืองานอื่นที่คล้ายกัน โดยมีหน่วยงานกลางทาหน้าที่จัดเตรียมอาหารให้
56291 การบริการอาหารส้าหรับธุรกิจขนส่ง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการอาหารที่ดาเนินงานตามข้อตกลงหรือสั ญญาที่ให้ ไว้ บริษัทสายการบินหรือบริษัทด้าน
การขนส่งอื่นๆ
ยกเว้น
− ร้านอาหาร/ภัตตาคาร คาเฟ่ต์ เคาน์เตอร์ หรือบูธ ในยานพาหนะ เช่น รถไฟ เรือ หรือเครื่องบิน
ที่ดาเนินการโดยหน่วยงานแยกจากการขนส่ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 56101
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56292 การด้าเนินงานของโรงอาหาร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการของโรงอาหารที่ดาเนินงานตามสัญญาสัมปทานในการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
โดยปกติจ ะมีราคาไม่แพงและมีกลุ่มของลูกค้าที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน คือ กลุ่ มตามลักษณะ
วิชาชีพ เช่น
• การบริการโรงอาหารในโรงงานหรือสานักงาน
• การบริการโรงอาหารหรือโรงครัวในโรงเรียน
• การบริการห้องอาหารในมหาวิทยาลัย
• การบริการห้องอาหารและโรงอาหารสาหรับสมาชิกทหาร
56299 การบริการอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการอาหารที่ดาเนินงานตามสัญญาสัมปทานในงานแข่งขันกีฬาหรืองานอื่นที่คล้ายกัน โดย
มีหน่วยงานกลางทาหน้าที่จัดเตรียมอาหารให้
− การบริการอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ใหญ่ 563 การบริการเครื่องดื่ม
5630

56301

56302

56303

56304

การบริการเครื่องดื่ม
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การบริการเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันที
ยกเว้น
− การขายปลีกเครื่องดื่มสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 47
การบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัด เตรียมและการบริการเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์ เป็น หลั กในร้านที่ จัดเตรียมไว้พ ร้อ มที่จ ะ
บริโภคได้ทัน ที ไม่ว่าจะมีห รือไม่มีความบันเทิง มีที่นั่งหรือไม่มีที่นั่งก็ตาม โดยที่ลู กค้าอาจรับ
บริการ ณ โต๊ะนั่ง บริการตนเอง นาออกไปดื่มนอกสถานที่ เช่น บาร์ ร้านขายเหล้า คอกเทลเลาจ์
ดิสโก้เธค (ที่ให้บริการเครื่องดื่มเป็นหลัก) ฯลฯ
ยกเว้น
− การดาเนินงานของดิสโก้เธคและเวทีเต้นราที่ไม่มีบริการเครื่องดื่ม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
93299
การบริการเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดเตรียมและการบริการเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้า นที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะ
บริโภคได้ทัน ที ไม่ว่าจะมีห รือไม่มีความบันเทิง มีที่นั่งหรือไม่มีที่นั่งก็ตาม โดยที่ลู กค้าอาจรับ
บริการ ณ โต๊ะนั่ง บริการตนเอง นาออกไปดื่มนอกสถานที่ เช่น คอฟฟี่ช็อป ร้านกาแฟ ฯลฯ
การบริการเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดเตรียมและการบริการเครื่องดื่มตามแผงลอยและตลาด ที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้
ทันที ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีความบันเทิง มีที่นั่งหรือไม่มีที่นั่งก็ตาม
การบริการเครื่องดื่มแบบเคลื่อนที่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจั ด เตรี ย มและการบริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม แบบเคลื่ อ นที่ / โดยไม่ มี ร้ า น ที่ จั ด เตรี ย มไว้ พ ร้ อ มที่ จ ะ
บริโภคได้ทันที เช่น เร่ขายโดยการเดิน โดยรถยนต์ หรือรถเข็น
ยกเว้น
− การขายเครื่องดื่มโดยเครื่องขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47999
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หมวดใหญ่ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
(หมวดย่อย 58 – 63)
ในหมวดใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสินค้าวัฒนธรรม 146/ ซึ่งเป็นการบริการ
เครื่ องมื อ เพื่ อท าการถ่ ายทอดและเผยแพร่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั งกล่ าว เช่ น ข้ อมู ล หรื อการสื่ อ สาร กิ จกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล และกิจกรรมการบริการข้อมูลข่าวสารอื่นๆ
องค์ประกอบที่สาคัญของกิจกรรมในหมวดใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมการจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่
รวมถึงการจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (หมวดย่อย 58) กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และการบันทึกเสียงลงบนสื่อ
(หมวดย่อย 59) กิจกรรมการออกอากาศและการจัดผังรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ (หมวดย่อย 60) กิจกรรม
โทรคมนาคม (หมวดย่อย 61) กิจ กรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศ (หมวดย่อย 62) และกิจกรรมการบริการข้อมูล
ข่าวสารอื่นๆ (หมวดย่อย 63)
การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่ รวมถึงการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์147/ ที่มีต่อเนื้อหา (ข้อมูลข่าวสาร)
และทาให้เนื้อหาดังกล่าวเหมาะสาหรับนาไปเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยการทาสาเนาหรือจัดเตรียมเพื่อการทาสาเนา
และทาการเผยแพร่ไปในรูปแบบต่างๆ เช่น งานพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ เสียง บนอินเทอร์เน็ต หรือจัดทาเป็นผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบของสื่อผสม เช่น หนังสือที่ทาในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามให้จัดประเภทไว้ใน
หมวดใหญ่นี้เช่นกัน
กิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 59, 60
และ 61 เพื่อต้องการให้เห็นถึงความแตกต่างของกระบวนในแต่ละขั้นตอน
− หมวดย่อย 59 เป็นการผลิตภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ฯลฯ
− หมวดย่อย 60 เป็นการจัดผังรายการสถานีโทรทัศน์จากผลผลิตที่ได้จากหมวดย่อย 59 รวมถึง
การแพร่ภาพออกอากาศรายการดังกล่าวโดยผู้จัดผังรายการ
− หมวดย่อย 61 เป็นการเผยแพร่ผังรายการโทรทัศน์โดยบุคคลที่ 3 ผ่านทางการแพร่ภาพกระจาย
เสียง ทางระบบดาวเทียม หรือระบบเคเบิล โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ
หมวดย่อย 58 การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือ โบรชัวร์ ใบปลิว พจนานุกรม
สารานุกรม แผนที่โลก แผนที่และแผนภูมิ การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร
นามานุ กรม รายชื่อและที่อยู่ ทางไปรษณี ย์ของผู้ ที่ได้รับข้อมูล ข่าวสารหรือโฆษณาเป็นประจา รวมถึงการจัดท า
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่นี้ รวมถึงการได้รับลิขสิทธิ์ที่มีต่อเนื้อหา (ข้อมูลข่าวสาร) และการ
ทาให้เนื้อหาดังกล่าวเหมาะสาหรับนาไปเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยการทาสาเนาหรือจัดเตรียมเพื่อการทาสาเนา และ
ทาการเผยแพร่ไปในรูปแบบต่างๆ เช่น งานพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ เสียง บนอินเทอร์เน็ต หรือจัดทาเป็นผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบของสื่อผสม เช่น หนังสือที่ทาในรูปแบบ CD-ROM ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อยนี้ด้วย (ยกเว้นการผลิ ต
ภาพยนตร์)
146/ สินค้าวัฒนธรรม เป็นสินค้าเกี่ยวกับหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์และวรรณกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ วีดิทัศน์และสื่อผสม และงานศิลป์
147/ งานอัน มีลิข สิท ธิ์ตามพระราชบัญ ญั ตินี้ ได้ แก่ งานสร้างสรรค์ ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิ ลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทั ศนวัสดุ ภาพยนตร์

สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่า วจะ
แสดงออกโดยวิธีห รือ รูป แบบอย่ า งใด การคุ้ มครองลิข สิท ธิ์ไม่ คลุ มถึ งความคิด หรือ ขั้ น ต อน กรรมวิธีห รือ ระบบ หรือ วิธีใช้ห รือ ท างาน หรือ
แนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ (ที่มา: พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗)
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ยกเว้น
− การผลิตภาพยนตร์ เทปวีดิทัศน์ และหนังลงบน DVD หรือสื่ออื่นที่คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ใน
หมวดย่อย 59
148/ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 59
− การทาต้นฉบับแผ่นเสียงหรือโสตวัสดุอื่นๆ
− การพิมพ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1811
− การผลิตซ้าสื่อบันทึกข้อมูลในปริมาณมากๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 18200
หมู่ใหญ่ 581 การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือ นิตยสาร และงานอื่นๆ
ในหมู่ ใหญ่ นี้ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมการจั ด พิ ม พ์ จ าหน่ า ยหรื อ เผยแพร่ ห นั ง สื อ (รวมถึ ง หนั ง สื อ เสี ย ง)
หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสารอื่นๆ นามานุกรม รายชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ของผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือ
โฆษณาเป็นประจา และอื่นๆ เช่น ภาพถ่าย งานภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์แกะสลัก โปสการ์ด ตารางเวลา แบบฟอร์ม
โปสเตอร์ และการทาสาเนางานศิลป์ ซึ่งงานดังกล่าวนี้เป็นงานที่มีลักษณะของการคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาเพื่อการ
พัฒนาผลงานออกมาและมักได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ยกเว้น
− การขายพื้นที่โฆษณาบนสิ่ งพิมพ์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 73102
5811

การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือ
58111 การจั ด พิ ม พ์ จ้ า หน่ า ยหรื อ เผยแพร่ ต้ า ราเรี ย น พจนานุ ก รม และสารานุ ก รม ลงบนสื่ อ ต่ า งๆ
(ยกเว้นทางออนไลน์) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจั ด พิ ม พ์ จ าหน่ า ยหรื อ เผยแพร่ ทั้ ง ที่ ด าเนิ น งานเพื่ อ ตนเองหรื อ ด าเนิ น งานโดยได้ รั บ
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้างที่จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ ดิสก์ เทป หรือสื่ออื่นๆ
เป็นหลัก อาจมีการเผยแพร่ทางออนไลน์ร่วมด้วยเพื่อเป็นช่องทางเสริมของการเผยแพร่
• หนัง สือ ส าหรับ เด็ก (ที ่ไ ม่ใ ช่ต าราเรีย น) เช่น หนัง สือ ภาพ นวนิย าย หนัง สือ สาระน่า รู้
หนังสือเสียง สมุดวาดเขียน สมุดระบายสี และสมุดสติ๊กเกอร์
• หนังสือ/ตาราเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงแบบฝึกหัดและคู่มือการสอน
• หนั งสื อส าหรับ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เฉพาะด้ าน เช่ น หนั งสื อส าหรับ ทนายความ แพทย์ ช่ า ง
ไฟฟ้า นักบัญชี นักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
• พจนานุกรมและสารานุกรม
ยกเว้น
− การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือออนไลน์ทุกชนิด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 58113
58112 การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่โบรชัวร์ ใบปลิว และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน ลงบนสื่อต่างๆ
(ยกเว้นทางออนไลน์) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่โบรชัวร์ ใบปลิว แผนที่โลก หนังสือแผนที่ แผนภูมิอุทกศาสตร์
และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน ทั้งที่ดาเนินงานเพื่อตนเองหรือดาเนินงานโดยได้รับค่าตอบแทนหรือ
ตามสัญญาจ้าง ที่จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ ดิสก์ เทป หรือสื่ออื่นๆ เป็นหลัก อาจมี
การเผยแพร่ทางออนไลน์ร่วมด้วยเพื่อเป็นช่องทางเสริมของการเผยแพร่

148/ โสตวัสดุ (audio materials) หมายถึง วัสดุที่สื่อสารโดยผ่านประสาทหูหรือการฟังโดยแบ่งออกเป็น 3 ชนิด แผ่นเสียงหรือจานเสียง แถบบันทึกเสียง

ซีดีออดิโอ
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ยกเว้น
− การผลิตลูกโลก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32909
− การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือออนไลน์ทุกชนิด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 58113
− การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่วัสดุโฆษณา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5819
− การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือดนตรี ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 59202
58113 การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือออนไลน์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจั ด พิ ม พ์ จ าหน่ า ยหรื อ เผยแพร่ ห นั ง สื อ ออนไลน์ ทุ ก ชนิ ด ที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ บ น
อินเทอร์เน็ต ทั้งที่ดาเนินงานเพื่อตนเองหรือดาเนินงานโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ยกเว้น
− ร้านขายหนังสือออนไลน์ทั้งใหม่และที่ใช้แล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47912
− การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือที่จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ ดิสก์ เทป หรือ
สื่ออื่น ๆ เป็ น หลัก และอาจมีการเผยแพร่ทางออนไลน์ร่วมด้วย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
58111 และ 58112 ตามชนิดของหนังสือ
− การขายพื้นที่โฆษณาบนอินเทอร์เน็ต โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 73102
58114 การดูแลสิทธิในการผลิตซ้้าหนังสือเพื่อจ้าหน่ายหรือเผยแพร่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการดูแลสิทธิในการใช้ห นังสือ แผนที่ โบรชัวร์ ใบปลิว และสิ่ งพิมพ์อื่นๆ ที่ คล้ ายกันอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการบริการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ดาเนินงานโดยตัวแทนของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานสามารถนาไปผลิตซ้า/ทาสาเนา ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือ
รวบรวมผลงานต้นฉบับ
ยกเว้น
− การบริการดูแ ลสิ ท ธิในการใช้ห นังสื อ ที่ดาเนิ นงานโดยส านักพิ มพ์ ได้จั ดประเภทไว้ในกิจกรรม
58111 และ 58112
− กิจกรรมของนักเขียนอิสระ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 90001
5812

การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและรายการชื่อ-ที่อยู่ทางไปรษณีย์
58121 การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและรายการชื่อ -ที่อยู่ทางไปรษณีย์ลงบนสื่อต่างๆ
(ยกเว้นทางออนไลน์) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจั ด พิ ม พ์ จ าหน่ า ยหรื อ เผยแพร่ ร ายการข้ อ มู ล /ข้ อ เท็ จ จริ ง ทั้ งที่ ด าเนิ น งานเพื่ อ ตนเองหรื อ
ดาเนินงานโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ที่จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์
ดิสก์ เทป หรือสื่ออื่น ๆ เป็นหลัก อาจมีการเผยแพร่ทางออนไลน์ร่วมด้วยเพื่อเป็นช่องทางเสริม
ของการเผยแพร่
• สมุดรายชื่อ
• รายชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ของผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือโฆษณาเป็นประจา
• สมุดโทรศัพท์
• ทะเบียนข้อมูลอื่นๆ เช่น คดีความทางกฎหมาย
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58122 การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและรายการชื่อ-ที่อยู่ทางไปรษณีย์ผ่านทางออนไลน์
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่รายการข้อมูล/ข้อเท็จจริงทางออนไลน์ ที่จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่
บนอินเทอร์เน็ต ทั้งที่ดาเนินงานเพื่อตนเองหรือดาเนินงานโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
• สมุดรายชื่อ
• รายชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ของผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือโฆษณาเป็นประจา
• สมุดโทรศัพท์
• ทะเบียนข้อมูลอื่นๆ เช่น คดีความทางกฎหมาย
ยกเว้น
− การจั ด พิ ม พ์ จ าหน่ ายหรื อ เผยแพร่ น ามานุ ก รม รายชื่ อ และที่ อ ยู่ ท างไปรษณี ย์ ที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ
เผยแพร่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ ดิสก์ เทป หรือสื่ออื่นๆ เป็นหลัก และอาจมีการเผยแพร่ทางออนไลน์
ร่วมด้วย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 58121
5813

การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร
58131 การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การจัด พิ ม พ์ จ าหน่ า ยหรือ เผยแพร่ ห นั งสื อพิ มพ์ ทั้ งที่ ด าเนิ น งานเพื่ อ ตนเองหรือ ด าเนิ น งานโดย
ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ที่จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ ดิสก์ เทป หรือ
สื่ออื่นๆ เป็นหลัก อาจมีการเผยแพร่ทางออนไลน์ร่วมด้วยเพื่อเป็นช่องทางเสริมของการเผยแพร่
58132 การจัด พิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่วารสารและนิตยสารลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้น ทางออนไลน์)
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่ว ารสารและนิตยสารเพื่อความบันเทิง การดาเนินชีวิต ข้อมูล
ส่วนบุคคล ข้อมูลภายในหรือระหว่างองค์กร ข้อมูลการค้าหรือข้อมูลวิชาชีพ ตารางเวลา รายการ
โทรทัศน์หรือวิทยุ และนิตยสารที่แจกให้กับลูกค้า รวมถึงวารสารเพื่อการเรียนการสอนที่นาเสนอ
รายงานหรือผลงานวิจัย กิจกรรมดังกล่าวอาจดาเนินงานเพื่อตนเองหรือดาเนินงานโดยได้รับ
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ที่จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ ดิสก์ เทป หรือสื่ออื่นๆ
เป็นหลัก อาจมีการเผยแพร่ทางออนไลน์ร่วมด้วยเพื่อเป็นช่องทางเสริมของการเผยแพร่
58133 การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร ออนไลน์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดพิ ม พ์จ าหน่ ายหรือเผยแพร่ห นั งสื อ พิม พ์ วารสาร และนิ ตยสารออนไลน์ ที่จั ดท าขึ้น เพื่ อ
เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ทั้งที่ดาเนินงานเพื่อตนเองหรือดาเนินงานโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม
สัญญาจ้าง
ยกเว้น
− การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ ที่จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ ดิสก์ เทป
หรื อสื่ อ อื่น ๆ เป็ น หลั ก และอาจมีการเผยแพร่บ นอิน เทอร์เน็ ตร่ว มด้ว ย ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 58131
− การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่วารสารและนิตยสาร ที่จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์
ดิสก์ เทป หรือสื่ออื่นๆ เป็นหลัก และอาจมีการเผยแพร่ทางออนไลน์ร่วมด้ว ย ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 58132
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58134 การดู แ ลสิ ท ธิ ใ นการผลิ ต ซ้้ า หนั งสื อ พิ ม พ์ วารสาร และนิ ต ยสาร เพื่ อ จ้ า หน่ า ยหรื อ เผยแพร่
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริ ก ารดู แ ลสิ ท ธิ ในการใช้ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ วารสาร และนิ ต ยสารอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
รวมถึงการบริการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ที่ดาเนินโดยตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ใช้ผลงาน
สามารถนาไปผลิตซ้า/ทาสาเนา ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือรวบรวมผลงานต้นฉบับ
ยกเว้น
− การบริ ก ารดู แ ลสิ ท ธิ ในการใช้ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ ด าเนิ น งานโดยส านั ก พิ ม พ์ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 58131
− การบริการดูแลสิทธิในการใช้วารสารและนิตยสาร ที่ดาเนินงานโดยสานักพิมพ์ ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 58132
− กิจกรรมของนักเขียนอิสระเกี่ยวกับบทความในหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 90001
5819

การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ
58191 การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจั ด พิ ม พ์ จ าหน่ ายหรือ เผยแพร่ ง านอื่ น ๆ ซึ่ งมิ ได้ จั ด ประเภทไว้ ในที่ อื่ น ทั้ ง ที่ ด าเนิ น งานเพื่ อ
ตนเองหรือดาเนินงานโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ที่จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ในรูปสื่อ
สิ่ งพิ ม พ์ ดิ ส ก์ เทป หรื อ สื่ ออื่ น ๆ เป็ น หลั ก อาจมี ก ารเผยแพร่ท างออนไลน์ ร่ว มด้ ว ยเพื่ อ เป็ น
ช่องทางเสริมของการเผยแพร่
• แคตตาล๊อก รูปภาพ ภาพที่พิมพ์จากแม่พิมพ์ และโปสการ์ด
• การ์ดอวยพร ภาพโปสเตอร์ การทาสาเนาภาพศิลป์
• วัสดุโฆษณาและสิ่งพิมพ์อื่นๆ
58192 การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ผ่านทางออนไลน์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจั ด พิ ม พ์ จ าหน่ า ยหรื อ เผยแพร่ ง านอื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ไ ด้ จั ด ประเภทไว้ ใ นที่ อื่ น ผ่ า นทางออนไลน์
ที่จั ดทาขึ้น เพื่ อเผยแพร่บนอิน เทอร์เน็ต ทั้งที่ดาเนิ นงานเพื่ อตนเองหรือดาเนินงานโดยได้รับ
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
• แคตตาล๊อก รูปภาพ ภาพที่พิมพ์จากแม่พิมพ์ และโปสการ์ด
• การ์ดอวยพร ภาพโปสเตอร์ การทาสาเนาภาพศิลป์
• วัสดุโฆษณาและสิ่งพิมพ์อื่นๆ
− การพิมพ์โฆษณาข้อมูลสถิติหรือข้อมูลอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต
ยกเว้น
− การขายปลีกซอฟต์แวร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 47
− การจัดพิมพ์จาหน่ ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ที่จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่
ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ ดิสก์ เทป หรือสื่ออื่นๆ เป็นหลัก และอาจมีการเผยแพร่ทางออนไลน์ร่วมด้วย
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 58191
58193 การดูแลสิทธิในการผลิตซ้้างานอื่นๆ เพื่อจ้าหน่ายหรือเผยแพร่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการดูแลสิ ทธิในการใช้งานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่ อื่น อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รวมถึงการบริการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ดาเนินโดยตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ใช้ผลงาน
สามารถนาไปผลิตซ้า/ทาสาเนา ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือรวบรวมผลงานต้นฉบับ
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•
•
•

แคตตาล๊อก รูปภาพ ภาพที่พิมพ์จากแม่พิมพ์ และโปสการ์ด
การ์ดอวยพร ภาพโปสเตอร์ การทาสาเนาภาพศิลป์
วัสดุโฆษณาและสิ่งพิมพ์อื่นๆ

ยกเว้น
− การบริการดูแลสิ ทธิในการใช้งานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ที่ดาเนินงานโดยสานักพิมพ์
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 58191
หมู่ใหญ่ 582 การจัดท้าซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การจัดทาหรือพัฒนาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้จัดทาขึ้นเฉพาะตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้) เช่น ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางธุรกิจและอื่นๆ เกมคอมพิวเตอร์
ยกเว้น
− การผลิตซ้าซอฟต์แวร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 18200
− การขายปลีกซอฟต์แวร์สาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 47
− การจัดทา/พัฒนาซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6201
5820

การจัดท้าซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป
58201 การจัดท้าซอฟต์แวร์เกมส้าเร็จรูป ในกิจกรรมนี้ได้แก่
149/ เป็ น การจั ด ท าและเผยแพร่ เกมที่ มี
− การจั ด ท าหรื อ พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ เกมออนไลน์ ส าเร็ จ รู ป
วัตถุประสงค์เพื่อนาไปเล่นบนอินเทอร์เน็ต โดยการชาระเงินอาจทาในรูปแบบของสมาชิกหรือ
ชาระในการเล่นแต่ละครั้ง
150/
• Role-Playing Games (RPGs)
151/
• เกมกลยุทธ์
152/
• เกมผจญภัย
• เกมสาหรับเด็ก
• ฯลฯ
− การจัดทาหรือพัฒนาซอฟต์แวร์เกมสาเร็จรูปที่สามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บลงในเครื่องอุปกรณ์
เพื่อการติดตั้งหรือใช้งานต่อไป
ยกเว้น
− กิจกรรมการพนันแบบออนไลน์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 92009
58202 การจัดท้าซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส้าเร็จรูป) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดทาหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ ทั้งที่เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปและที่สามารถดาวน์โหลดและ
จัดเก็บลงในเครื่องอุปกรณ์เพื่อการติดตั้งหรือใช้งานต่อไป

149/ เกมคอมพิวเตอร์ที่เล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ผ่านระบบการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเล่นเกมที่มีระบบ Network ร่วมกับ

คนอื่นที่อยู่สถานที่ต่างกันได้
150/ Role-Playing Games (RPGs) หรือเรียกว่า “เกมภาษาหรือเกมสวมบทบาท” เป็นเกมที่เน้นการติดต่อสื่อสารกับตัวละครในเกม โดยผู้เล่นจะรับหน้าที่

สวมบทบาทเป็นตัวละครในการติดต่อพูดคุยกับตัวละครต่างๆ เกมชนิดนี้จะทาให้ผู้เล่นคล้อยตามไปกับเนื้อเรื่องที่สลับซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
151/ เกมกลยุทธ์ (strategy games) เป็นเกมที่ผู้เล่นต้องใช้ความรอบคอบในการเอาชนะ มีการวางแผนในทุกขั้นตอน เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของ

เกม เป็นเกมที่ต้องบริหารทรัพยากรทุกอย่างในเกมอย่างละเอียด เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ
152/ เกมผจญภัย (action games) เป็นเกมที่ผู้เล่นอาศัยการบังคับจาก Keyboard หรือ Joystick เป็นหลัก ส่วนมากจะเป็นเกมผจญภัยแบบบุกไล่ยิง
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ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
• ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย
• ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
• ซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมและภาษาชุดคาสั่ง
การจัดทาหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางธุรกิจและอื่นๆ ทั้งที่เป็นโปรแกรมสาเร็จรูป และที่
สามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บลงในเครื่องอุปกรณ์เพื่อการติดตั้งหรือใช้งานต่อไป
• โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการเพิ่ มประสิทธิ ภ าพทางธุรกิจ หรือที่ใช้ในบ้านเพื่ อความบันเทิ ง
หรือการศึกษา (รวมถึงโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในสานักงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคา
โปรแกรมสเปรดชีท 153/ หรือโปรแกรมฐานข้อมูลอย่างง่าย โปรแกรมกราฟฟิก โปรแกรม
จัดการโครงการ โปรแกรมการฝึกอบรมผ่านทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
• โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทั่ ว ๆ ไป เป็ น โปรแกรมที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ใช้
ด าเนิ น งานหรื อ จั ด การกระบวนการทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง ไม่ ได้ เจาะจงใช้ กั บ อุ ต สาหกรรมใด
อุ ต สาหกรรมหนึ่ ง โดยเฉพาะ เช่ น โปรแกรมบั ญ ชี โปรแกรมจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
โปรแกรมจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โปรแกรมระบบ GIS154/ โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์
• โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เฉพาะด้ า น เป็ น โปรแกรมที่ ใ ช้ ด าเนิ น งานใน
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การผลิต การค้าปลีก การดูแลสุขภาพ
วิศวกรรม ร้านอาหาร
• โปรแกรมอ านวยความสะดวก (utilities software) เป็ น โปรแกรมที่ ใช้ ใ นการด าเนิ น งาน
เฉพาะด้านมากๆ เช่น โปรแกรมบีบอัดข้อมูล โปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรมเครื่องมือ
ค้นหารูปแบบอักษร โปรแกรมอ่านไฟล์ โปรแกรมจดจาเสียง
• โปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การจัดทาหรือพัฒนาซอฟต์แวร์สาเร็จรูปทุกชนิดที่ใช้งานผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถเข้าใช้
งานโปรแกรมผ่านทางคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก (PDA) หรือเครื่องมือ
อื่นๆ ที่สามารถออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวลงในเครื่อง เช่น Windows Live
•

−

−

58203 การดูแลสิทธิในการผลิตซ้้าซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูปเพื่อจ้าหน่ายหรือเผยแพร่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการดู แลสิ ท ธิในการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย รวมถึงการบริการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ดาเนินโดยตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานสามารถนาไปผลิต
ซ้า/ทาสาเนา ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือรวบรวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คาอธิบาย
โปรแกรม และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมคอมพิวเตอร์

153/ โปรแกรมสเปรดชีท เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นตาราง มีเส้นแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ช่องที่มีเส้นตัดกันนี้ เรียกว่า

เซลล์ (cell) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้สามารถนามาทาการคานวณได้และจะให้ผลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย เป็นที่นิยมใช้กันมากสาหรับการทา
บัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ/จ่าย บัญชีพัสดุฯ โปรแกรมประเภทนี้ที่มีชื่อเป็นที่นิยมใช้กันมากได้แก่ Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Quattro Pro เป็นต้น
154/ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) หมายถึง ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟฟิกที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลด้าน
แผนที่ ห รือ ข้ อ มูลในลั ก ษณะที่เป็ นภาพต่า งๆ เช่น ภาพดาวเทีย ม (Satellite images) ภาพถ่ า ยทางอากาศ (Arial photographs) เป็ น ต้น ซึ่ ง
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้สามารถนาเข้าข้อมูลแผนที่หรือข้อมูลภาพต่างๆ ของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งข้อมูลแต่ละด้านจะถูกจัดเก็บไว้ในโปรแกรมในลักษณะ
ของข้ อ มูลเฉพาะเรื่อ ง (Layer) หรือ การซ้อ นทับ ข้อ มูล (Overlays) หรือ ชั้นข้ อ มูล (Coverages) แล้ว สามารถน าเอาข้ อ มูลเหล่า นี้มาวิเคราะห์
ประมวลผลร่วมกัน เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับข้อมูลในพื้นที่ (ที่มา: พิภพ อิศรางกูร ณ อยุธยา. 2540 อ้างตาม วีรวัฒน์ ธิติสวรรค์. 2544)
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หมวดย่อย 59 การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์
จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การผลิตภาพยนตร์ทั้งที่ฉายและไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์ ไม่ว่าจะบันทึกลงบน
แผ่น ฟิล์ม เทปวีดิทัศน์ หรือดิสก์ เพื่อที่จะนาไปฉายในโรงภาพยนตร์หรือเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ ; กิจกรรม
สนับสนุน เช่น การลาดับภาพภาพยนตร์ การตัดต่อภาพยนตร์ การพากย์ภาพยนตร์ ฯลฯ; การเผยแพร่/จาหน่าย
ภาพยนตร์ให้แก่อุตสาหกรรมอื่นๆ; การฉายภาพยนตร์ รวมถึงการซื้อและขายสิทธิการเผยแพร่/จาหน่ายภาพยนตร์
นอกจากนี้ในหมวดย่อยนี้ยังรวมถึงกิจกรรมการบันทึกเสียงลงสื่อ เช่น การผลิตสื่อบันทึกเสียงต้นฉบับ
การวางจาหน่าย การส่งเสริมและเผยแพร่ การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี รวมถึงกิจกรรมบริการบันทึกเสียง
ในห้องบันทึกเสียงหรือสถานที่อื่นๆ
หมู่ใหญ่ 591 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การผลิตภาพยนตร์ทั้งที่ฉายและไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์ ไม่ว่าจะบันทึกลงบน
แผ่นฟิล์ม เทปวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือสื่ออื่นๆ รวมถึงการเผยแพร่/จาหน่ ายในรูปดิจิทัล เพื่อนาไปฉายในโรงภาพยนตร์
หรือเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์; กิจกรรมสนับสนุน เช่น การลาดับภาพภาพยนตร์ การตัดต่อภาพยนตร์ การพากย์
ภาพยนตร์ ฯลฯ; การเผยแพร่/จ าหน่ ายภาพยนตร์ (เทปวีดิทั ศน์ ดีวีดี ฯลฯ) ให้ แก่อุตสาหกรรมอื่นๆ; การฉาย
ภาพยนตร์ รวมถึงการซื้อและขายสิทธิการเผยแพร่/จาหน่ายภาพยนตร์
5911

การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
ในหมู่ย่ อยนี้ ได้แก่ กิจกรรมการผลิ ตภาพยนตร์ ภาพการ์ตูนเคลื่ อนไหวที่ออกแบบมาเพื่อทาเป็ น
ภาพยนตร์ รวมถึงภาพยนตร์โฆษณา การผลิตวีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
ยกเว้น
− กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย
5912
− การบันทึกเสียงและการบันทึกหนังสือเสียงลงเทป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 59201
− กิจกรรมของนายหน้าหรือตัว แทนในนามของศิล ปินหรือนักแสดง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
74909
− กิจกรรมของนักแสดง นักเขียนการ์ตูน ผู้อานวยการสร้าง นักออกแบบเวที และผู้ เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิค ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9000
59111 การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตภาพยนตร์ ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวที่ออกแบบมาเพื่อฉายในโรงภาพยนตร์
− การผลิตภาพยนตร์โฆษณา
− การผลิตวีดิทัศน์
ยกเว้น
− การผลิตซ้า/ทาสาเนาฟิล์ม เทปบันทึกเสียงและเทปวีดิทัศน์ ซีดีหรือดีวีดีจากต้นฉบับ (มาสเตอร์)
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 18200
− การขายส่งเทปวีดิทัศน์ ซีดี ดีวีดี ที่บันทึกข้อมูลแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46432
− การขายส่งเทปวีดิทัศน์ ซีดี ดีวีดี ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46521
− การขายปลี ก เทปวี ดิ ทั ศ น์ ซี ดี ดี วี ดี ทั้ ง ที่ บั น ทึ ก และยั ง ไม่ ได้ บั น ที ก ข้ อ มู ล ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 47620
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−
−

การล้างฟิล์มที่นอกเหนือจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74200
การให้เช่าเทปวีดิทัศน์ ซีดี ดีวีดี แก่ประชาชนทั่วไป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77220

59112 การผลิตรายการโทรทัศน์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น ละครทีวี การ์ตูน สารคดี เพื่อแพร่ภาพทางโทรทัศน์
− การผลิตรายการทีวีทั้งสดและบันทึกเทป เช่น รายการทอล์คโชว์ รายการกีฬา เกมโชว์
− การผลิตงานโฆษณาทางโทรทัศน์
ยกเว้น
− การจัดผังรายการโทรทัศน์ทั้งหมดของช่องสัญญาณ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6020
− การออกอากาศทางโทรทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6020
− การใส่ คาบรรยายตัว หนังสือการประชุมและสั มมนาบนหน้าจอโทรทัศน์ในขณะถ่ ายทอดสด ได้
จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 82990
5912

กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
59121 การบริการตัดต่อภาพและเสียง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการจัดลาดับภาพและเสียงสาหรับฟิล์มภาพยนตร์ วีดิทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล
− การบริ ก ารจั ด ท า เพิ่ ม เติ ม และบั น ทึ ก เสี ย ง (เช่ น บทสนทนา ดนตรี เสี ย ง ฯลฯ) ส าหรับ ฟิ ล์ ม
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล
• การประพันธ์ บันทึก ผสม (mix) เสียงเพลงและเสียงเพื่อทาเสียงในฟิล์ม
• การบันทึกเสียงดนตรีตามลาดับเวลาที่กาหนด
59122 การบริการท้าคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนิเมชั่น และเทคนิคพิเศษ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
155/ และองค์ประกอบต้นแบบที่คล้ายกัน
− การบริการทาภาพเคลื่อนไหว การออกแบบแอบสแตรก
รวมถึงภาพเคลื่อนไหวที่ทาโดยใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์หรือโดยการวาด
− การบริก ารปรับ เปลี ่ย นสีภ าพ เช่น การเพิ ่ม การปรับ แต่ง หรือ ลบสีอ อกจากฟิล ์ม ภาพยนตร์
วีดิทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล โดยใช้เทคนิคดิจิทัล
− การบริ ก ารปรั บ แต่ งฟิ ล์ ม ภาพยนตร์ วี ดิ ทั ศ น์ หรือ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ให้ ดี ขึ้ น เช่ น การขจั ด รอยขี ด ข่ ว น
โดยใช้เทคนิคดิจิทัลเพื่อให้ฟิล์มอยู่ในสภาพพร้อมสาหรับการแปลงต่อไป
− การบริ ก ารท าเทคนิ ค พิ เ ศษ (Special Effect and Visual Effect) ส าหรั บ ฟิ ล์ ม ภาพยนตร์
วีดิทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล
59129 กิจกรรมอื่นๆ ภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านสาหรับฟิล์มภาพยนตร์
• การล้างฟิล์มภาพยนตร์
• การผลิตซ้า/ทาสาเนาฟิล์มภาพยนตร์เพื่อจาหน่ายให้กับโรงภาพยนตร์
− กิจกรรมของห้องสมุดเก็บฟิล์มภาพยนตร์ที่ตัดเป็นตอนหรือเป็นช่วง

155/ การออกแบบแอบสแตรก (abstract designs) เป็นการออกแบบรูปแบบที่ตัดทอนดัดแปลงจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติให้ดูผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม

หรืออกแบบรูปแบบที่แสดงความรู้สึกโดยเฉพาะ โดยไม่ได้เน้นหรือสื่อความหมายสิ่งแวดล้อมใดๆ ความรู้สึกที่แสดงออก ได้แก่ ความสวยงาม ความ
น่าเกลีย ด ความสงบ ความเคลื่อ นไหว ความมั่นคง ความสง่า ฯลฯ (ที่ มา: [ออนไลน์]. เข้ า ถึ งได้จ าก: http://www.rbru.ac.th/courseware
/human/2641602/lesson3/lesson3.3.html)
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กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
• การใส่คาบรรยายใต้ภาพ การใส่เครดิตผู้ผลิตผลงาน
156/
• การใส่คาบรรยายทดแทนการได้ยิน (Closed Captioning: CC)
• การแปลงรูปแบบของงานภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ เช่น จากฟิล์มเป็นเทป
จากสื่อดิจิทัลเป็นฟิล์ม จากภาพถ่ายเป็นวีดิทัศน์ ฯลฯ เพื่อให้ สามารถนาไปใช้เผยแพร่ใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงการทาสาเนาต้นฉบับใหม่เนื่องจากต้นฉบับเดิมเกิดการเสื่อมสภาพ
ยกเว้น
− การท าส าเนาฟิ ล์ ม เทปบั น ทึ กเสี ย งและเทปวีดิ ทั ศ น์ ซี ดี ห รือ ดี วี ดี จากต้ น ฉบั บ (ยกเว้น การท า
สาเนาฟิล์มภาพยนตร์เพื่อจาหน่ายในโรงภาพยนตร์) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 18200
− การขายส่งเทปวีดิทัศน์ ซีดี ดีวีดี ที่บันทึกข้อมูลแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46432
− การขายส่งเทปวีดิทัศน์ ซีดี ดีวีดี ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46521
− การขายปลีกเทปวีดิทัศน์ ซีดี ดีวีดี ทั้งที่บันทึกแล้วและที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 47620
− การล้างฟิล์มที่นอกเหนือจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74200
− การให้เช่าเทปวีดิทัศน์ ซีดี ดีวีดี แก่ประชาชนทั่วไป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77220
− กิ จ กรรมของผู้ แ สดงภาพยนตร์ / ละคร นั ก เขี ย นการ์ ตู น ผู้ อ านวยการสร้ า งภาพยนตร์ / ละคร
ผู้ออกแบบเวที และผู้เชี่ยวชาญในการสร้างภาพยนตร์/ละคร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9000
−

5913

การเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
59131 การเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเผยแพร่และจาหน่ายฟิล์มภาพยนตร์ เทปวีดิทัศน์ ดีวีดี และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ให้แก่
โรงภาพยนตร์ เครือข่ายโทรทัศน์ (เคเบิลทีวี) สถานีโทรทัศน์ และผู้จัดนิทรรศการ
− การอนุญาตให้จัดนิทรรศการ แพร่ภาพ และให้เช่างานโสตทัศน์ ซึ่งได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดย
เจ้าของผลงานหรือควบคุมโดยผู้อนุญาต รวมถึงฟิล์มที่มีคนเป็นผู้แสดงหรือภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว
วีดิทศั น์ สื่อดิจิทัล ฯลฯ เพื่อใช้สาหรับโรงภาพยนตร์ โทรทัศน์และวีดิทัศน์ตามบ้าน ฯลฯ
59132 การดูแลสิทธิในการผลิตซ้้าภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ เพื่อจ้าหน่ายหรือเผยแพร่
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการดูแลสิทธิในการใช้ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์อย่า งถูกต้องตามกฎหมาย
ในการผลิตซ้า/ทาสาเนา จาหน่าย หรือการรวมความบันเทิงเข้าด้วยกัน เช่น การแพร่ภาพและ
แสดงฟิล์มภาพยนตร์ต้นฉบับ รายการโทรทัศน์ เทปวีดิทัศน์
ยกเว้น
− การผลิตซ้า/ทาสาเนาฟิล์ม เทปบันทึกเสียงและเทปวิดีโอ ซีดีหรือดีวีดี จากต้นแบบ ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 18200
− การผลิ ต ซ้ า/ท าส าเนาฟิ ล์ ม ภาพยนตร์ เพื่ อ จ าหน่ า ยให้ กั บ โรงภาพยนตร์ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 59129

156/ การใส่คาบรรยายทดแทนการได้ยิน (Closed Captioning: CC) เป็นการใส่คาบรรยายตัวหนังสือของภาพยนตร์เป็นรูปแบบตัวอักษรและมักมีสีเดียว

คือ สีขาวหรือขาวพื้นดา โดยจะบรรยายทุกเสียงที่เกิด ฝนตก ฟ้าร้อง ของตก เสียงร้องกรี๊ด รวมทั้งคาพูด เพื่อให้ผู้ที่หูพิการสามารถรั บรู้เสียงที่
เกิดขึ้นในภาพยนตร์ได้ ซึ่งจะเห็นคาบรรยายได้โดยโทรทัศน์ที่มีวงจรถอดรหัสหรือเครื่องเล่นที่ถอดรหัสได้
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5914 59140 การฉายภาพยนตร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การฉายภาพยนตร์หรือเทปวีดิทัศน์ในโรงภาพยนตร์ หรือที่กลางแจ้ง หรือสถานที่อื่นๆ
− กิจกรรมของสมาคมคนรักภาพยนตร์
หมู่ใหญ่ 592 การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
5920

การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
59201 การบันทึกเสียงลงบนสื่อ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การผลิตสื่อบันทึกเสียงต้นฉบับ เช่น เทป ซีดี
157/
− การบันทึกหนังสือเสียงลงเทป
− การบันทึกเสียงในสตูดิโอหรือสถานที่อื่น
− การผลิตรายการวิทยุ (ไม่ใช่รายการสด) รวมถึงการบันทึกเสียงสาหรับภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ
ที่บันทึกเทปในห้องอัด
ยกเว้น
− การผลิตซ้า/ทาสาเนาดนตรีห รือการบันทึกเสียงอื่นๆ จากต้นฉบับ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
18200
59202 การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินกิจกรรมสร้างผลงานประพันธ์เพลง ประชาสัมพันธ์ และนาผลงานการประพันธ์เพลง
ไปใช้ในการบันทึกเสียงวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การแสดงสด สิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ รวมถึงการ
จาหน่ายสื่อบันทึกเสียงแก่ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก หรือการขายให้แก่สาธารณชนโดยตรง
− การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือดนตรีหรือหนังสือโน้ตเพลง
หน่วยที่จัดประเภทไว้ในกิจกรรมนี้ ดาเนินกิจกรรมการจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรีเป็นหลัก
แต่อาจดาเนินการในหน้าที่ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทาหน้าที่ เป็นผู้จัดการลิขสิทธิ์ดนตรี/งานเพลงใน
ฐานะตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ก็ได้
ยกเว้น
− การด าเนิ น การในหน้ า ที่ ข องเจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ ท าหน้ า ที่ เป็ น ผู้ จั ด การลิ ข สิ ท ธิ์ ด นตรี ใ นฐานะ
ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้ดาเนินกิจกรรมการพิมพ์โฆษณาดนตรี ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 59203
− การขายส่งเทปวีดิทัศน์ ซีดี ดีวีดี ที่บันทึกข้อมูลแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 46432
− การขายปลีกเทปวีดิทัศน์ ซีดี ดีวีดี ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47620
59203 การดูแลสิทธิในการผลิตซ้้าดนตรี เพื่อจ้าหน่ายหรือเผยแพร่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนิน การในหน้าที่ของเจ้าของลิขสิท ธิ์ห รือทาหน้าที่เป็นผู้จัดการลิขสิทธิ์ดนตรี/งานเพลง
ในฐานะตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อให้บริการด้านสิทธิการใช้งานเพลง/ดนตรีอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายในการผลิตซ้า/ทาสาเนา ดัดแปลง จาหน่าย หรือรวมเพลงต้นฉบับ

157/ การบันทึกหนังสือเสียง เป็นการบันทึกเสียงการอ่านหนังสือทั้งจากรูปแบบของเนื้อความ รูปภาพ เสียง เป็นรูปแบบ HTML/SMIL/MP3 เพื่อจัดทา

หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อเพิ่มแหล่งความรู้ให้กับผู้พิการทางสายตาและผู้ที่มีสายตาเลือนรางได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป
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หมวดย่อย 60 การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการสร้างสรรค์เนื้อหาและการได้มาของสิทธิ์ในการเผยแพร่และการ
แพร่ภาพกระจายเสียงทางวิทยุ โทรทัศน์ ตามรายการบันเทิง รายการข่าว รายการสนทนา และที่คล้ายกัน การแพร่
ภาพกระจายเสียงข้อมูลร่วมกันทั้งทางวิทยุหรือโทรทัศน์ผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ทางอากาศ ทางดาวเทียม ทาง
เครือข่ายเคเบิล หรือทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการผลิตรายการ (ที่มีรูปแบบรายการที่ค่อนข้างจากัด เช่น รายการข่าว
รายการกีฬา รายการเพื่อการศึกษา หรือรายการสาหรับเยาวชน) เพื่อให้บุคคลที่สามนารายการดัง กล่าวไปแพร่ภาพ
กระจายเสียงให้แก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้บอกรับเป็นสมาชิกหรือเสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
ยกเว้น
− การเผยแพร่รายการผ่านทางเคเบิลและรายการประเภทบอกรับสมาชิกอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ใน
หมวดย่อย 61
หมู่ใหญ่ 601 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
6010

การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตรายการวิทยุ (สด) เป็นการออกอากาศสัญญาณเสียงผ่านทางสถานีวิทยุ
เพื่อถ่ายทอดรายการสู่สาธารณชน สมาชิกในเครือข่าย หรือผู้บอกรับเป็นสมาชิกประจา รวมถึงการ
กระจายข้อมูลซึ่งดาเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
ยกเว้น
− การผลิตรายการวิทยุที่บันทึกเทป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 59201
60101 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจ กรรมการผลิ ตรายการวิท ยุ (สด) และการออกอากาศสั ญ ญาณเสี ยงผ่ านทางสถานี วิท ยุ ไปสู่
สาธารณชน สมาชิกในเครือข่าย หรือผู้บอกรับเป็นสมาชิกประจา โดยวิธีต่างๆ เช่น ทางอากาศ
เคเบิล ดาวเทียม
60102 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงผ่านทางออนไลน์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงทางออนไลน์ เช่น สถานีวิทยุอินเทอร์เน็ต

หมู่ใหญ่ 602 การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การจัดผังรายการโทรทัศน์ทั้งหมดของช่องสัญญาณและทาการแพร่ภาพ ซึ่งรายการ
ที่นามาจัดลงในผังนั้นอาจเป็นรายการที่ซื้อมา (เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์โฆษณา ฯลฯ) หรือเป็น
รายการที่ผลิตขึ้นเอง (เช่น รายการข่าวท้องถิ่น รายงานสด) หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ซึ่งผังรายการดังกล่าว อาจแพร่
ภาพโดยผู้ที่จัดทาผังรายการเองหรือจัดส่งให้บุคคลที่สาม (เช่น บริษัทเคเบิลหรือผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม)
ดาเนินการแพร่ภาพ รวมถึงกิจกรรมการแพร่ภาพข้อมูล ซึ่งดาเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการแพร่ภาพทางโทรทัศน์
รายการที่นามาจัดผังนั้นอาจเป็นรายการทั่วไปหรือรายการเฉพาะด้าน (เช่น ช่องรายการข่าว ช่อง
รายการกีฬ า ช่องรายการภาพยนตร์ ช่องการ์ ตูน ช่องรายการสารคดี ช่ องรายการท าอาหาร ช่องรายการเพื่ อ
การศึกษา หรือช่องรายการสาหรับ เยาวชน ฯลฯ) ซึ่งอาจเหมาะส าหรับผู้ช มทุกกลุ่มหรือจัดทาขึ้นเพื่อให้ เหมาะ
สาหรับผู้ชมที่เป็นสมาชิกเท่านั้น
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ยกเว้น
− การผลิตรายการโทรทัศน์ (เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์โฆษณา) ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 59112
− การน าช่ อ งรายการต่ า งๆ มาจั ด เป็ น แพ็ ค เกจและจ าหน่ า ยเพื่ อ ให้ รั บ ชมผ่ า นทางเคเบิ ล หรื อ
ดาวเทียม ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 61
6020

การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์
60201 การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก (ยกเว้น
ทางออนไลน์) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจั ด ผั ง รายการโทรทั ศ น์ ข องช่ อ งสั ญ ญาณและแพร่ภ าพทางโทรทั ศ น์ (ยกเว้ น ทางออนไลน์ )
โดยที่ ผู้ ช มสามารถรั บ ชมได้ โ ดยไม่ ต้ อ งสมั ค รสมาชิ ก หรื อ เสี ย ค่ า รั บ ชม เช่ น การบริ ก าร
ช่องสัญญาณโทรทัศน์สาธารณะ (Free TV)
60202 การจัด ผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ โดยสมัครสมาชิก (ยกเว้นทาง
ออนไลน์) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจั ด ผั ง รายการโทรทั ศ น์ ข องช่ อ งสั ญ ญาณและแพร่ภ าพทางโทรทั ศ น์ (ยกเว้ น ทางออนไลน์ )
โดยที่ผู้ชมสามารถรับชมได้โดยต้องสมัครสมาชิกหรือเสียค่ารับชม เช่น การบริการช่องสัญญาณ
โทรทัศน์ผ่านเคเบิลทีวี การบริการช่องวีดิทัศน์ตามประสงค์158/ (video-on-demand)
60203 การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ผ่านทางออนไลน์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดผั งรายการโทรทัศน์ของช่องสั ญญาณและแพร่ภ าพผ่ านทางออนไลน์ โดยที่ผู้ ช มสามารถ
รับชมได้ทั้งที่ต้องสมัครและไม่ต้องสมัครสมาชิก หรือเสียค่ารับชม รวมถึงบริการช่องวีดิทัศน์
ตามประสงค์ (video-on-demand) ที่ให้บริการทางออนไลน์

หมวดย่อย 61 การโทรคมนาคม
ในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ กิจ กรรมโทรคมนาคมและบริการที่ เกี่ยวข้อง เช่น การส่ งสั ญ ญาณเสียงพู ด
ข้อมูล ข้อความ เสียง และภาพ ระบบการส่งสัญญาณอาจดาเนินการโดยใช้เทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างประกอบกัน โดยทั่วไปกิจกรรมที่จัดประเภทไว้ในหมวดย่อยนี้เป็นกิจกรรมของการส่งข้อมูล โดยไม่เกี่ยวข้อง
กับส่วนของการผลิตข้อมูล ซึ่งการจัดประเภทกิจกรรมภายใต้หมวดย่อยนี้จะแบ่งตามประเภทของโครงสร้างพื้นฐานที่
ดาเนินการเป็นหลัก
ในกรณีของการส่งสัญญาณโทรทัศน์ รวมถึงการนาผังรายการโทรทัศน์ของช่องสัญญาณต่างๆ (ได้จาก
หมวดย่อย 60) มาจัดรวมเป็นแพ็คเกจเพื่อจาหน่าย
หมู่ใหญ่ 611 การโทรคมนาคมแบบใช้สาย
6110

การโทรคมนาคมแบบใช้สาย
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การดาเนินงาน การบารุงรักษา หรือการจัดหาเพื่อเข้าถึงระบบส่งสัญญาณเสียงพูด
ข้อมูล ข้อความ เสียง และภาพ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแบบใช้สาย

158/ บริการช่องวีดิทัศน์ตามประสงค์ (video-on-demand) เป็นระบบการแพร่ภาพและเสียงวีดิทัศน์จากคลังข้อมูลวีดิทัศน์ (Video Server) สู่ผู้ชมที่อยู่

ในเครือข่ายสื่อสารผ่านระบบจัดการข้อมูลวีดิทัศน์แบบทยอยส่งเรื่อยๆ หรือวีดิทัศน์แบบสายธาร (Streaming) โดยผู้ชมสามารถเลือกเนื้อหาวีดิทัศน์
ได้ตามประสงค์โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
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−

−
−

การดาเนินงานและการบารุงรักษาระบบสวิตช์ชิ่ง159/ และระบบส่งสัญญาณ160/ ในการจัดหาการ
สื่ อสารแบบจุ ดต่อจุ ดผ่ านทางสายสั ญ ญาณภาคพื้ นดิน ไมโครเวฟ หรือการเชื่อมต่ อโดยการ
สื่อสารภาคพื้นดินรวมกับการสื่อสารดาวเทียม
การดาเนินงานของระบบการส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิล (เช่น การส่งสัญญาณผ่านสายสัญญาณ
ข้อมูลและสัญญาณโทรทัศน์)
การบริการโทรเลขและการสื่อสารอื่นๆ ที่ไม่ใช้เสียง โดยใช้เครื่องอุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวกของตนเอง

ระบบส่งสัญ ญาณในที่ นี้ อาจใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่างประกอบกันเพื่อให้ เกิด
กิจกรรมเหล่านี้
รวมถึงกิจกรรมการซื้อระบบเครือข่ายจากเจ้าของและผู้ประกอบการเพื่อนามาให้บริการโทรคมนาคม
แบบใช้สายแก่ส ถานประกอบการและครัวเรือน และการบริการอินเทอร์เน็ตโดยผู้ ประกอบการ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแบบใช้สาย
ยกเว้น
− ตัวแทนจาหน่ายบริการโทรคมนาคม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 61900
61101 การบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการเครือข่ายหลักของอินเทอร์เน็ต เพื่อการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตระหว่างผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) รายหนึ่งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายอื่น
− การบริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายแบบใช้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจจะมีบริการซึ่งไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายมาพร้อมกับบริการอินเทอร์เน็ต เช่น บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่สาหรับทา
เว็บเพจให้กับลูกค้า เครื่องมือสาหรับออกแบบเว็บเพจ การแช็ท (chat) และการสนับสนุนทาง
เทคนิคอื่นๆ รวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ161/
− การบริ ก ารโทรคมนาคมทางอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบใช้ ส ายอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากการให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ต เช่น การส่งโทรสาร การโทรศัพท์ การประชุมทางวีดิทัศน์ (video conference)
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
61102 การบริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุผ่านสายเคเบิล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการจั ดส่ งรายการโทรทั ศน์ /วิท ยุในรูป แบบภาพ เสี ยง ข้ อความ ไปยังสมาชิกผ่ านระบบ
โทรคมนาคมแบบใช้สาย (เช่น เคเบิลทีวี) ที่ส่งตรงถึงบ้าน ซึ่งรายการที่จัดส่งไปยังสมาชิกนั้น
ผู้ประกอบการเคเบิลแต่ละรายอาจเป็นผู้กาหนดขึ้นหรือให้สมาชิกเป็นผู้เลือก โดยทั่วไปจะเก็บค่า
สมาชิกเป็นรายเดือน หรืออาจเสียค่าบริการเป็นรายครั้งเพื่อที่จะรับบริการ (กิจกรรมที่ถูกจัดไว้
ในรายการนี้ผู้ประกอบการไม่ได้เป็นผู้ผลิตเนื้อหาดังกล่าว) รวมถึงการนาช่องรายการโทรทัศน์/
วิทยุต่างๆ มาจัดเป็นแพ็คเกจและจาหน่ายเพื่อให้รับชมผ่านทางเคเบิล

159/ ระบบสวิตช์ชิ่ง (switching facilities) เป็นระบบเส้นทางที่ใช้ในการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง
160/ ระบบส่งสัญญาณ (transmission facilities) เป็นการรับส่งข้อมูลระหว่างจุดต่างๆ ในเครือข่ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งผ่านสื่อหรือสายสัญญาณสื่อสาร
161/ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ (International roaming) เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมต่อเข้า

สู่อินเทอร์เน็ตเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ และไม่จาเป็นต้องสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศนั้นๆ
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ยกเว้น
− การผลิตรายการโทรทัศน์ (เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์โฆษณา) ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 59112
− การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6010
− การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6020
61109 การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบใช้สาย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการสื่อสัญญาณเครือข่ายพื้นฐานโทรคมนาคมแบบใช้ส ายเพื่อให้ บ ริการรับสาย โทรออก
หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายสาหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมอื่นๆ
− การบริการโทรศัพท์พื้นฐานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือจากโทรศัพท์สาธารณะ
หรือกึ่งสาธารณะแบบหยอดเหรียญหรือใช้การ์ด รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการรับสาย
เรียกซ้อน บริการโอนสาย บริการแสดงหมายเลขโทรเข้า บริการสนทนาสามสาย บริการ call
return162/ บริการ call screen163/ บริการ call blocking164/ บริการโทรกลับอัตโนมัติ บริการ
ตอบรับอัตโนมัติ บริการรับฝากข้อความเสียง (voice mail) ฯลฯ
− การบริก ารเครือ ข่ า ยพื้ น ฐานโทรคมนาคมส่ ว นตั ว แบบใช้ ส ายระหว่ า งจุ ด ต่ างๆ ที่ จั ด ท าขึ้ น เป็ น
พิเศษสาหรับลูกค้าเฉพาะราย
− กิจกรรมโทรคมนาคมอื่นๆ แบบใช้สาย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การบริการเครือข่ายหลักของอินเทอร์เน็ต เพื่อการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตระหว่างผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตรายหนึ่งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายอื่น ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 61101
หมู่ใหญ่ 612 การโทรคมนาคมแบบไร้สาย
6120

การโทรคมนาคมแบบไร้สาย
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การดาเนินงาน การบารุงรักษา หรือการบริการเพื่อส่งสัญญาณเสียงพูด ข้อมูล
ข้อความ เสียง และภาพ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแบบไร้สาย ระบบส่งสัญญาณในที่นี้
จะส่งผ่านคลื่นที่เดินทางผ่านอากาศ โดยอาจใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่างประกอบกัน
เพื่อให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้
รวมถึงกิจกรรมการซื้อระบบเครือข่ายจากเจ้าของและผู้ประกอบการเพื่อนามาให้บริการโทรคมนาคม
แบบไร้ ส ายแก่ส ถานประกอบการและครัวเรือน และการบริก ารอิน เทอร์เน็ ตโดยผู้ ประกอบการ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแบบไร้สาย
ยกเว้น
− ตัวแทนจาหน่ายบริการโทรคมนาคม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 61900

162/ บริการ call return เป็นการโทรกลับไปหาผู้ฝากข้อความทันทีหลังจากฟังข้อความ และสามารถกลับมาเรียกฟังข้อความต่อไปได้ โดยไม่ต้องวาง

สายออกจากระบบฝากข้อความ
163/ บริก าร call screen เป็ น บริก ารให้ แ ต่ล ะหมายเลขภายในที่ โอนไป อาจตั้ งให้ มี ก ารบอกชื่ อและวัต ถุ ป ระสงค์ ในการติ ด ต่ อ แจ้ งให้ กั บ เจ้า ของ

หมายเลขภายในเพื่อให้ผู้รับสายเลือกที่จะรับหรือไม่รับสายได้
164/ บริการ call blocking เป็นระบบป้องกันการรบกวนไม่ให้ผู้โทรโทรเข้าไปยังหมายเลขที่กาหนดและในช่วงเวลาที่กาหนด หากมีการโอนสายไปยัง

หมายเลขที่ป้องกันไว้จะได้ยินข้อความห้ามโอน หรือจะถูกโอนสายไปยังโอเปอร์เรเตอร์ เป็นต้น
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61201 การบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดหาการเชื่อมต่อและการใช้งานเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการส่งสัญ ญาณเสี ยง
ข้อมูล และภาพจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ผ่านดาวเทียม วิทยุติดตามตัว
และวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่
− การบารุงรักษาและการดาเนินการโครงข่ายสัญญาณวิทยุติดตามตัว โครงข่ายเซลลูล่าร์
165/ ผ่ า น
− การจั ด หาระบบส่ ง ข้ อ ความผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และระบบส่ ง ข้ อ มู ล แบบมั ล ติ มี เดี ย
โทรศัพท์มือถือ
61202 การบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการอิน เทอร์เน็ ตโดยตรงแบบไร้ส ายทั้ งชนิด ความถี่ต่า (ความเร็ว ไม่เกิน 64 Kbps) และ
ชนิดความเร็วสูง (ความเร็วมากกว่า 64 Kbps) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจจะมีบริการซึ่งไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายมาพร้อมกับบริการอินเทอร์เน็ต เช่น บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่สาหรับทาเว็บ
เพจให้ กับ ลู ก ค้า เครื่ องมือส าหรับ ออกแบบเว็บ เพจ การแช็ ท (chat) และการสนั บ สนุ นทาง
เทคนิ คอื่ น ๆ รวมถึงการเชื่ อมต่ อ แบบทางไกลหรือ การเชื่ อมต่ อแบบอื่ น ๆ เช่ น การเชื่ อมต่ อ
อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ
− การบริ ก ารโทรคมนาคมทางอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบไร้ ส ายอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากการให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ต เช่น การส่งโทรสาร การโทรศัพท์ การประชุมทางวีดิทัศน์ (video conference)
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
61209 การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบไร้สาย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการสื่อสั ญญาณเครือข่ายพื้นฐานโทรคมนาคมแบบไร้ส ายเพื่อให้ บริการรับสาย โทรออก
หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายสาหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมอื่นๆ
− การบริการจั ดส่ งรายการโทรทั ศน์ /วิท ยุในรูป แบบภาพ เสี ยง ข้ อ ความ ไปยังสมาชิกผ่ านระบบ
โทรคมนาคมแบบไร้สายที่ส่งตรงถึงบ้าน (ยกเว้นผ่านดาวเทียม) โดยรายการที่จัดส่งไปยังสมาชิก
นั้น ผู้ประกอบการแต่ละรายอาจเป็นผู้กาหนดขึ้นหรือให้สมาชิกเป็นผู้เลือก โดยทั่วไปจะเก็บค่า
สมาชิกเป็นรายเดือน หรืออาจเสียค่าบริการเป็นรายครั้งเพื่อที่ จะรับบริการ (กิจกรรมที่ถูกจัดไว้
ในรายการนี้ผู้ประกอบการไม่ได้เป็นผู้ผลิตเนื้อหาดังกล่าว) รวมถึงการนาช่องรายการโทรทัศน์/
วิทยุต่างๆ มาจัดเป็นแพ็คเกจและจาหน่ายเพื่อให้รับชมผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย
− การบริ ก ารเครื อ ข่ ายพื้ น ฐานโทรคมนาคมส่ ว นตั ว แบบไร้ ส ายระหว่ า งจุ ด ต่ า งๆ ที่ จั ด ท าขึ้ น เป็ น
พิเศษสาหรับลูกค้าเฉพาะราย
− การบริการเครือข่ ายพื้ นฐานโทรคมนาคมแบบไร้ส ายที่ ออกแบบเฉพาะส าหรับ การจั ดส่ งข้ อมู ล
แบบที่ต้องเสียค่าบริการก็ต่อเมื่อมีการใช้บริการ
− กิจกรรมโทรคมนาคมอื่นๆ แบบไร้สาย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ใหญ่ 613 การโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม
6130

การโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม
61301 การบริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุผ่านดาวเทียม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุในรูปแบบภาพ เสียง ข้อความ ไปยังสมาชิกผ่านดาวเทียมที่ส่ ง
ตรงถึงบ้าน โดยรายการที่จัดส่งไปยังสมาชิกนั้น ผู้ ประกอบการแต่ละรายอาจเป็นผู้กาหนดขึ้น

165/ ข้อมูลแบบมัลติมีเดียประกอบด้วย ตัวหนังสือ สีพื้นหลัง รูปภาพ รูปถ่าย เสียง และภาพเคลื่อนไหว
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หรือให้สมาชิกเป็นผู้เลือก โดยทั่วไปจะเก็บค่าสมาชิกเป็นรายเดือน หรืออาจเสียค่าบริการเป็น
รายครั้งเพื่อที่จะรับบริการ (กิจกรรมที่ถูกจัดไว้ในรายการนี้ผู้ประกอบการไม่ได้เป็นผู้ผลิตเนื้อหา
ดังกล่าว) รวมถึงการนาช่องรายการโทรทัศ น์/วิทยุต่างๆ มาจัดเป็นแพ็คเกจและจาหน่ายเพื่อให้
รับชมผ่านดาวเทียม
61302 การโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม (ยกเว้นการบริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุผ่านดาวเทียม)
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การด าเนิ น งาน การบ ารุ งรั ก ษา หรื อ การจั ด หาเพื่ อ เข้ าถึ ง สิ่ งอ านวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ
สื่ อ สารเพื่ อ ส่ งสั ญ ญาณเสี ย งพู ด ข้ อ มู ล ข้ อ ความ เสี ย ง และภาพ โดยใช้ โครงสร้ างพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมแบบดาวเทียม
− การบริการอินเทอร์เน็ตโดยผู้ประกอบการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม
หมู่ใหญ่ 619 การโทรคมนาคมอื่นๆ
6190 61900 การโทรคมนาคมอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริ ก ารเพื่ อ การใช้ ง านโทรคมนาคมเฉพาะด้ า น เช่ น ระบบติ ด ตามด้ ว ยดาวเที ย ม ระบบ
สื่อสารแบบการวัดและส่งข้อมูลทางไกลหรือโทรมาตร166/ และการดาเนินการของสถานีเรดาร์
− การดาเนินงานของสถานีดาวเทียมและสิ่ งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาหน้าที่เชื่อมต่อ
กั บ ระบบสื่ อ สารภาคพื้ น ดิ น ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ระบบหรื อ มากกว่ า และท าการส่ งหรื อ รั บ สั ญ ญาณ
โทรคมนาคมจากระบบดาวเทียม
− การบริ ก ารเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์เน็ ต ในเครือ ข่ า ยต่ า งๆ ระหว่ า งลู ก ค้ า และผู้ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์เน็ ต
(ISP) ซึ่งผู้ ให้ บริการอิน เทอร์เน็ตไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเครือข่ายเอง เช่น การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตโดยการโทรศัพท์ ฯลฯ
− การบริการด้านโทรคมนาคมโดยใช้เครือข่ายโทรคมนาคมที่มีอยู่
• การบริการเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (VOIP: Voice Over Internet Protocol)
− ตั ว แทนจ าหน่ ายบริก ารโทรคมนาคม (เช่ น การซื้ อ ความสามารถในการรองรับ การใช้ ง านของ
เครือข่ายและนามาจาหน่ายต่อโดยไม่มีบริการอื่นเพิ่มเติม )
ยกเว้น
− การบริการอิ นเทอร์เน็ ตโดยผู้ ประกอบการโครงสร้างพื้ นฐานโทรคมนาคม ได้จัด ประเภทไว้ใน
กิจกรรม 61101, 61202 และ 61302
หมวดย่อย 62 การจัดท้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การบริการความรู้ความชานาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเขียน
การแก้ไข การทดสอบ การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ การวางแผนและการออกแบบ
ระบบคอมพิ วเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่ วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีการสื่ อสารรวมเข้าด้วยกัน
การจัดการและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ณ สถานที่ของลูกค้า และ/หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ประมวลผลข้อมูล และกิจกรรมด้านวิชาชีพและเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆ

166/ ระบบสื่อสารแบบการวัดและส่งข้อมูลทางไกลหรือโทรมาตร (telemetry) เป็นระบบการตรวจวัดและส่งข้อมูลจากสถานีสนาม(Remote Station)

มายังสถานีหลัก (Master Station) โดยอัตโนมัติ และตลอดเวลาทาให้สถานีหลักได้รับข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง (Real-Time data)
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หมู่ใหญ่ 620 การจัดท้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
6201

การจัดท้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
62011 การจัดท้าโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การออกแบบโครงสร้ า งและเนื้ อ หาของเว็ บ เพจ และ/หรื อ การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่
จาเป็นในการสร้างและใช้งานเว็บเพจที่จัดทาขึ้นตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
167/ เอ็ ก ซ์ ท ราเน็ ต 168/ และ
− การออกแบบ พั ฒ นา และใช้ งานระบบเครื อ ข่ า ย เช่ น อิ น ทราเน็ ต
เครือข่ายเสมือนส่วนตัว169/
− การบริ ก ารออกแบบและพั ฒ นาระบบความปลอดภั ย ของเครื อ ข่ า ย ได้ แ ก่ การออกแบบ การ
พัฒนา และการนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มาใช้เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรม และ
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่างเครือข่าย
62012 การจัดท้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์เ พื่ อ ให้ ต รงกับ ความต้อ งการของผู้ ใช้ การออกแบบโครงสร้างและเนื้ อหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นในการสร้างและใช้งาน
• ซอฟต์แวร์ระบบ (รวมถึงโปรแกรมส่วนปรับปรุงและโปรแกรมเสริม)
• โปรแกรมประยุกต์ (รวมถึงโปรแกรมส่วนปรับปรุงและโปรแกรมเสริม)
• ฐานข้อมูล
− การแก้ไขและปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ เพื่อสามารถนาไปใช้งานกับระบบสารสนเทศของลู กค้า
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์
ยกเว้น
− การจัดทา/พัฒนาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5820
− การวางแผนและออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
เทคโนโลยี การสื่ อสารรวมเข้าด้ว ยกัน ได้ จัด ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6202 แม้ว่าส่ ว นของการ
พัฒนาซอฟต์แวร์จะเป็นส่วนสาคัญของระบบก็ตาม

6202

การให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการจัดการสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การวางแผนและออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารรวมเข้าด้วยกัน รวมถึงการจัดการและดาเนินงานเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ณ สถานที่ของลูกค้า อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ในการประมวลผลข้อมูล
และบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

167/ อิน ทราเน็ต (intranet) เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กรที่นาเทคโนโลยีแบบเปิดจากอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ เพื่ อช่วยในการท างานร่วมกัน

(Workgroup) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการทางานต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร
168/ เอ็กซ์ทราเน็ต (extranet) เป็นระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมเครือข่ายภายในองค์กรเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์

ของสาขาของผู้จัดจาหน่าย หรือของลูกค้า
169/ เครือข่ายเสมือนส่วนตัว (virtual private networks) เป็นเครือข่ายที่มีการติดต่อเชื่อมโยงโดยอาศัยเส้นทางจากเครือข่ายสาธารณะในการเชื่อมต่อกัน

แต่เครือข่ายชนิดนี้จะเชื่อมต่อกันได้ภายในองค์กรเดียวกัน ซึ่งทรัพยากรและการสื่อสารต่างที่มีอยู่ในเครือข่ายจะมีไว้เฉพาะบุคคลในองค์กรเท่านั้นที่มี
สิทธิเข้ามาใช้ บุคคลภายนอกเครือข่ายไม่สามารถเข้ามาร่วมใช้งานบนเครือข่ายขององค์กรได้ ถึงแม้ว่าจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างสาขาขององค์กร
และในเครือข่ายสาธารณะก็ตาม เพราะฉะนั้น ระบบเครือข่ายส่วนตัวจึงมีจุดเด่นในเรื่องของการรักษาความลับและเรื่องความปลอดภัย
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หน่วยงานที่จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ อาจทาหน้าที่จัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการให้บริการ หรืออาจให้บุคคลที่สามหรือผู้จาหน่ายเป็นผู้จัดหาให้ก็ได้ และโดยทั่วไป
มักทาการติดตั้งระบบ ฝึกอบรมให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ระบบด้วย
ยกเว้น
− การขายส่งและปลีกฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย
4651 และ 4741
− การติดตั้งเมนเฟรมและคอมพิวเตอร์ที่คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33200
− การติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 62090
62021 การให้ค้าปรึกษาด้านฮาร์ดแวร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้คาปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ เช่น ความต้องการของ
ระบบทางด้านฮาร์ดแวร์และการบารุงรักษาฮาร์ดแวร์
− การบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การประเมินความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์ขององค์กร การให้
คาแนะน าในการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การพัฒ นาข้อกาหนดคุณลั กษณะของระบบ
จนถึงการวางระบบใหม่ให้เหมาะสม
− การบริก ารรวมระบบคอมพิ ว เตอร์ เช่ น การวิเคราะห์ ระบบปั จจุ บั น ของลู ก ค้า การประเมิ น
ความต้องการระบบในปัจจุบันและอนาคต การเลือกซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ใหม่ และการรวม
ระบบเก่าและใหม่เพื่อรวมกันสร้างเป็นระบบใหม่
− การบริการความรู้ความชานาญทางด้านฮาร์ดแวร์และบริการสนับสนุนทางเทคนิค
• การให้ ค วามช่ว ยเหลื อลูก ค้า ในการใช้งานหรือแก้ ปั ญ หาด้านฮาร์ด แวร์ รวมถึ งการทดสอบ
และการทาความสะอาดเป็นประจา และการซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
• การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการเคลื่อนย้ายระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าไปยัง
สถานที่ใหม่
• การให้ ความช่วยเหลือลูกค้ าในการใช้ งานหรือแก้ ไขปั ญ หาทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
• การบริก ารความรู้ค วามช านาญทางเทคนิค ในการแก้ ปัญ หาเฉพาะทางให้ แก่ลู กค้าที่ ใช้ งาน
ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การบริการตรวจสอบหรือประเมินผลการทางานของคอมพิวเตอร์
หรือการทางานอื่นๆ ได้แก่ การตรวจสอบและประเมินผลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย
หรือกระบวนการทางาน รวมถึงจัดทาเอกสารเพื่อศึกษาความสามารถในการรองรับการใช้งาน
ประสิทธิภาพการทางาน หรือระบบรักษาความปลอดภัย
62022 การให้ค้าปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้คาปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์
• ความต้องการของระบบทางด้านซอฟต์แวร์และการจัดซื้อซอฟต์แวร์
• ความปลอดภัยของระบบ
− การบริการความรู้ความชานาญทางด้านซอฟต์แวร์และบริการสนับสนุนทางเทคนิค
• การให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการใช้งานหรือแก้ปัญหาด้านซอฟต์แวร์
• การบริการอัพเกรด
62023 การจัดการสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดการและดูแลโครงสร้างระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศพื้นฐาน ณ สถานที่ของลู กค้า รวมถึง
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย
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•
•

•

การจั ด การและดู แ ลระบบเครื อ ข่ ายสื่ อ สารและการเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ฮ าร์ ด แวร์ส าหรั บ
วิเคราะห์ปัญหาด้านเครือข่าย
การเก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการใช้งานระบบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายให้ คล่องตัว
ยิ่งขึ้น รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ควบคุมจากระยะทางไกลหรือบริการด้านความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
การจัดการและดาเนินงานระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าประจาวัน

6209 62090 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่วง
− การกู้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ โดยการกู้ ข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า จากฮาร์ ด ดิ ส ก์ ห รื อ หน่ ว ยความจ าสื่ อ อื่ น ๆ
ที่เสียหาย หรือการจัดหาเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสาเนาซอฟต์แวร์เพื่อให้ลูกค้าใช้งาน
ในกรณีที่เกิดไฟไหม้หรือน้าท่วม
− การบริการติดตั้งซอฟต์แวร์
− การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การติดตั้งเมนเฟรมและคอมพิวเตอร์ที่คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33200
− การจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6201
− การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6202
− การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 62023
− กิจกรรมการประมวลผลข้อมูล และการให้เช่าพื้นที่บนเครื่องแม่ข่าย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย
6311
หมวดย่อย 63 การบริการสารสนเทศ
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมเว็บท่า170/ กิจกรรมการประมวลผลข้อมูล การจัดการและการให้เช่า
พื้นที่บนเครื่องแม่ข่าย171/ (web hosting) รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการข้อมูลเป็นหลัก
หมู่ใหญ่ 631 การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการให้เช่าพื้นที่บนเครื่องแม่ข่าย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงเว็บท่า
ในหมู่ใหญ่ นี้ ได้ แก่ กิจ กรรมบริการโครงสร้างพื้ นฐานส าหรับบริการให้ เช่าพื้ นที่ บนเครื่องแม่ข่าย
การประมวลผลข้อมูล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริการสิ่งอานวยความสะดวกในการค้นหาและเว็บท่าอื่นๆ
บนอินเทอร์เน็ต
170/ เว็บท่า (web portal) หมายถึง เว็บที่รวบรวมลิงก์เว็บไซด์และบทความต่างๆ โดยการจัดหมวดหมู่ให้ดูง่ายและนาพาผู้ชมไปยังเว็บอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาจให้ บ ริก ารแบบทั่ว ไปคือ มีเว็บ ครบทุก หมวดหมู่ หรือ บริการเฉพาะ เช่น เว็บ ท่าสุขภาพ (health portal) เว็บ ท่ามัลติมีเดีย (multimedia
portal) เว็บท่าข่าว (news portal) ปัจจุบันเว็บท่าทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลและบริการต่างๆ โดยมีทั้งข้อมูลและบริการที่อยู่ภายใน
เว็บไซต์เองและข้อมูลที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ เว็บท่าจึงเป็นแหล่งที่จะนาไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น Yahoo.com, Sanook.com และ
Mthai.com เป็นต้น (ที่มา: [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://wiki.nectec.or.th/ru/IT630_1_2008Students/PortalWebsitePresent)
171/ การจัด การและการให้ เช่าพื้ นที่ บ นเครื่อ งแม่ข่ าย (web hosting) เป็น บริก ารรับ ฝากโฮมเพจหรือให้ เช่ าพื้ นที่ บนเครื่องแม่ ข่ายที่ เชื่ อมต่อเข้ากั บ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้กับผู้ประกอบการทั่วไป หรือ SME ที่ต้องการสร้างและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของตนเองหรือองค์กร เพื่อนาเสนอสินค้าและ
ประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการทาธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยผู้ให้เช่าจะจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ระบบเซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์
ฮาร์ดแวร์ และระบบอานวยความสะดวกไว้ให้ครบครัน ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้โดยขอเช่าพื้นที่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นก็สามารถนา
ข้อมูล เว็บเพจ ฐานข้อมูล และรูปภาพต่างๆ ให้สามารถแสดงผลได้ทันที
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6311

การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการให้เช่าพื้นที่บนเครื่องแม่ข่าย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในหมู่ย่ อยนี้ ได้แก่ การบริการโครงสร้างพื้ นฐานส าหรับ บริการให้ เช่าพื้น ที่บ นเครื่องแม่ข่าย การ
ประมวลผลข้อมูล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
63111 การบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการประมวลผลข้อมูลจากข้อมูลของลูกค้าพร้อมทั้งออกรายงานผล
− การบริการนาเข้าข้อมูล
− การบริการประมวลผลฐานข้อมูล
− การบริการประมวลผลแบบแบ่งเวลา (time-share) ด้วยเครื่องเมนเฟรมให้กับลูกค้า
− การบริ ก ารน าข้ อ มู ล มาบริ ห ารจั ด การต่ อ เช่ น สร้ า งแบบจ าลองข้ อ มู ล จั ด ผั ง ข้ อ มู ล (data
mapping) ทาเหมืองข้อมูล (data mining) และสถาปัตยกรรมระบบ
63112 การจัดการและการให้เช่าพื้นที่บนเครื่องแม่ข่าย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการโครงสร้างพื้นฐานในการจัดทาโฮสต์ให้กับเว็บไซต์และแฟ้มข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้เมื่อเชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต
− การบริการโปรแกรมประยุ กต์ เพื่ อใช้ในเว็บ ไซต์ เช่น โปรแกรมประยุ กต์ ที่เกี่ย วข้อ งกับ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ การทาร้านค้า และแค็ตตาล็อกออนไลน์ (เช่น การประมวลผลคาสั่งซื้อสินค้า การ
จัดซื้อสินค้า การออกใบกากับภาษี ฯลฯ)
− การบริ ก ารรั บ ฝากเซิ ร์ ฟ เวอร์ เป็ น บริ ก ารพื้ น ที่ ส าหรั บ วางเซิ ร์ ฟ เวอร์ พ ร้ อ มระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยและระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมในการจัดวางเซิร์ฟเวอร์ เช่น ระบบไฟร์วอลระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ระบบจ่ายไฟ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ฯลฯ
− การบริ ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล หรื อ การส ารองข้ อ มู ล เช่ น การบริ ก ารส ารองข้ อ มู ล จากระยะไกล
(remote backup) การจัดการเก็บข้อมูลหรือจัดเก็บไฟล์ที่ถูกใช้น้อยไว้ในสื่ อเก็บข้อมูลที่มีราคา
ถูกโดยอัตโนมัติ
172/ (streaming
− การบริ ก ารถ่ า ยทอดสดสั ญ ญาณภาพและสั ญ ญาณเสี ย งผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
service)เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับฟัง รับชมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก ทั้งแบบถ่ายทอดสดและ
แบบ On Demand ที่สามารถเรียกดูย้อนหลังได้

6312 63120 เว็บท่า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินงานของเว็บไซต์ที่ใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมในการค้นหา (search engine) เพื่อสร้าง
และปรับปรุงฐานข้อมูลของที่อยู่และเนื้อหาที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตให้อยู่ในรูปแบบที่ค้นหาได้ง่าย
โดยท าหน้ า ที่ เ หมื อ นเป็ น ประตู ท างผ่ า นไปสู่ สิ่ ง ต่ า งๆ เช่ น google.co.th, yahoo.com,
sanook.com และ mthai.com เป็นต้น
− การด าเนิ น งานของเว็บ ไซต์ เรื่ อ งราวเฉพาะด้ า น เช่ น เว็ บ ไซต์ สุ ข ภาพ เว็ บ ไซต์ ห างาน เว็บ ไซต์
เกี่ยวกับรถยนต์ เว็บไซต์ที่อยู่อาศัย หรือสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น Fool.com ซึ่งเป็นเว็บท่า
สาหรับนักลงทุนโดยเฉพาะ
172/ การบริการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (streaming service) เป็นหนึ่งในวิธีการส่งข้อมูลภาพและเสียงผ่าน web

browser โดยใช้ Streaming Media Server เป็น Server เฉพาะสาหรับให้บริการข้อมูลภาพและเสียง ที่ผ่านมาการนาเสนอสื่อภาพและเสียงบน web
จะใช้การ download-and-play ซึ่งการที่จะชมสื่อนั้นๆ ได้นั้น จะต้องทาการ download ข้อมูลทั้งหมดมาก่อนจึงจะสามารถเล่นได้ ถึงแม้ว่าเป็น
สื่อขนาดเล็กก็ตาม อาจจะต้องเสียเวลาในการ Download นานก่อนที่จะสามารถนามาใช้ฟัง/ชมได้ แต่ปัจจุบันการชมภาพและเสียงจาก Streaming
Media Server จะแตกต่างออกไป โดยที่ Streaming Media file จะเริ่มเกือบจะในทันทีที่เล่น ระหว่างที่ข้อมูลกาลังถูกส่ง ผู้ชมสามารถรับฟัง/ชม
สื่อนั้นๆ ได้ทันทีโดยไม่จาเป็นต้องรอให้ download ข้อมูลทั้งหมดก่อน ไม่ว่าสื่อนั้นๆ จะมีขนาด 30 วินาที หรือ 30 นาทีก็ตาม โดยมี Buffer เป็นตัว
ช่วย (ที่มา: รู้จักStreaming Media Technology, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nextproject.net/contents/default.aspx?00036)
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การดาเนิ นงานของเว็บ ไซต์อื่นๆ ที่ทาหน้าที่เป็นเว็บท่าในอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของสื่อที่
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างสม่าเสมอ
− การบริการเว็บไซต์ที่รวบรวมเป็นฐานข้อมูล เรื่องต่างๆ เช่น เพลง ภาพ ฯลฯ ให้ ผู้ ใช้ดาวน์โหลด
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ยกเว้น
− การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยให้ลูกค้าดาวน์โหลดสินค้า เช่น เพลง ภาพ ฯลฯ ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 47912
−

หมู่ใหญ่ 639 การบริการสารสนเทศอื่นๆ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมสานักข่าวและกิจกรรมการให้บริการข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด
ยกเว้น
− กิจกรรมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9101
6391

กิจกรรมส้านักข่าว
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมสานักข่าวในการจัดหาข่าว (การสัมภาษณ์ การเขียนข่าว ภาพข่าว) ไปยัง
สื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือสื่ออื่นๆ
ยกเว้น
− กิจกรรมของช่างภาพข่าวอิสระ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74200
− กิจกรรมของนักข่าวอิสระ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 90001
63911 กิจกรรมส้านักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิ จกรรมส านั ก ข่ า วในการจั ด หาข่ า ว (การสั ม ภาษณ์ การเขี ยนข่ าว ภาพข่ าว) ไปยั ง สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์
(เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น)
63912 กิจกรรมส้านักข่าวสื่อโสตทัศน์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมส านัก ข่าวในการจัด หาข่ าว (การสั มภาษณ์ การเขีย นข่าว ภาพข่าว) ไปยังสื่ อ โสตทัศ น์
(เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น) ในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวและเสียง

6399 63990 การบริการสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
− การบริการค้นหาข้อมูลโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
173/
− การบริการตัดข่าวจากสิ่งพิมพ์หรือ “กฤตภาค” (news clipping)
− การบริการรวบรวมข้อเท็จจริงหรือข้อมูล
− การให้บริการข้อมูลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (call center) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 82200

173/ การตัดข่าวจากสิ่งพิมพ์หรือ “กฤตภาค” (News Clipping) ในอดีตเป็นการตัดแล้วจัดเก็บในรูปของกระดาษเพื่อเก็บไว้ใช้เป็นข้อมูลได้กลายเป็น

เรื่องล้าสมัยไปแล้ว ดังนั้นการ Clipping ข่าวจึงเริ่มเข้าสู่ระบบดิจิทัลและกาลังพัฒนาไปสู่การให้บริการออนไลน์คือ ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด
News Clipping ผ่านคอมพิวเตอร์ที่สานักงานได้โดยตรง โดยไม่จาเป็นต้องรับเป็นกระดาษตัดข่าวอีกต่อไป เพิ่มความสะดวกสบาย และลูกค้าสามารถ
ค้นข้ อมูลได้ตลอดเวลาที่ต้อ งการ (ที่มา: คลังข้ อ มูลบนอิ นเทอร์เน็ตของ “มติชน”, [ออนไลน์]. เข้าถึ งได้จ าก: http://www.marketeer.co.th
/inside_ detail.php? inside_id=540)
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หมวดใหญ่ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
(หมวดย่อย 64 – 66)
ในหมวดใหญ่ นี้ได้แก่ กิจกรรมบริการด้านการเงิน รวมถึงกิจกรรมการประกันภัย กิจกรรมการ
ประกันภัยต่อ และกิจกรรมกองทุนบาเหน็จบานาญ และกิจกรรมที่สนับสนุนบริการด้านการเงิน นอกจากนี้ รวมถึง
กิจกรรมของการเข้าถือครองทรัพย์สิน เช่น กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง 174/ และกิจกรรมของทรัสต์ 175/ กองทุน และ
ตัวกลางทางการเงินอื่นๆ
หมวดย่อย 64 กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ)
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับการรับเงินทุนและการกระจายเงินทุนที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ของการประกันภัย หรือกองทุนบาเหน็จบานาญ หรือการประกันสังคมภาคบังคับ
หมู่ใหญ่ 641 ตัวกลางทางเงินตรา
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การได้มาของเงินทุนในรูปแบบของเงินฝากที่สามารถโอนได้ ได้แก่ เงินทุนซึ่งได้มา
จากการรับฝากเงินที่มีการกาหนดเป็นจานวนหน่วยของเงินตราที่แน่นอน และเป็นการรับฝากเงินที่ดาเนินการเป็น
ปกติทุกวัน และได้จากแหล่งที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งไม่รวมธนาคารกลาง
6411 64110 ธนาคารกลาง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดการและการนาเงินตราของประเทศออกใช้
− การติดตามและควบคุมปริมาณเงินหมุนเวียนทั้งหมดภายในประเทศ
− การรับฝากเงินที่ใช้เพื่อการหักบัญชีและโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน
− การกากับดูแลและตรวจสอบการดาเนินงานของธนาคาร
− การถือเงินสารองของประเทศ
− ทาหน้าที่เป็นนายธนาคารของรัฐบาล
6419

ตัวกลางทางเงินตราอื่นๆ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การรับฝากเงินและ/หรือสิ่งที่ใช้แทนเงินฝาก และการให้สินเชื่อหรือกองทุนกู้ยืม
โดยที่การให้สินเชื่อสามารถทาได้หลายรูปแบบ เช่น การกู้ยืม การจานอง บัตรเครดิต ฯลฯ โดยปกติ
กิจกรรมดังกล่าวจะดาเนินการโดยสถาบันทางเงินตราที่นอกเหนือจากธนาคารกลาง เช่น
− ธนาคารพาณิชย์
− ธนาคารออมทรัพย์
− สหกรณ์เครดิตยูเนียน
− สถาบันเฉพาะกิจที่ให้สินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย ซึง
่ ดาเนินการรับฝากเงินด้วย

174/ บริษัทโฮลดิ้ง (holding company) เป็นบริษัทแม่ที่ถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือมีการถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทอื่น

มีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมมากกว่าการลงทุน เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลบริษัทอื่นโดยเฉพาะจัดว่าเป็นบริษัทผู้ถือหุ้ นอย่างแท้จริง ส่วน
บริษัทที่ทาธุรกิจของตนเองพร้อมกับดูแลบริษัทอื่นด้วยเรียกว่า บริษัทผู้ถือหุ้นแบบผสม บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถือสิทธิในบริษัทอื่นที่มีอยู่ก่อนโดย
ซื้อหุ้นของบริษัทนั้นหรือตั้งบริษัทใหม่และซื้อหุ้นส่วนใหญ่หรือหุ้นทั้งหมดของบริษัทใหม่ (ที่มา: Thai Economics vocabulary, กระทรวงการคลัง)
175/ ทรัสต์ (trusts) คือ นิติสัมพันธ์ทางทรัพย์สินที่เกิดจากการที่บุคคลที่เรียกว่า ผู้ก่อตั้งทรัสต์โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไปให้บุคคลที่เรียกว่า ทรัสตี เพื่อ
ให้ทรัสตีจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นที่เรียกว่า ผู้รับประโยชน์ (beneficiary) โดยทรัสตีต้องจัดการทรัพย์สินตามที่ได้ รับมอบหมาย
ด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวัง (fiduciary duty และ duty of care) และผู้รับประโยชน์มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่ทรัสตีไม่ปฏิบัติ
ตามที่ได้รับมอบหมาย และมีสิทธิติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอกที่ได้ทรัพย์สินของทรัสต์ไปโดยไม่สุจริตและไม่เสียค่าตอบแทน
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64191 ธนาคารพาณิชย์176/ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ธนาคารพาณิ ช ย์ที่รับฝากเงินและ/หรือสิ่ งที่ใช้แทนเงินฝาก และการให้ สิ น เชื่อหรือกองทุนกู้ยื ม
ที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ทั้งที่ดาเนินงานและไม่ได้ดาเนินงานโดยรัฐ รวมถึง
กิจการวิเทศธนกิจ177/
ยกเว้น
− ธนาคารพาณิช ย์เฉพาะกิจที่รับฝากเงิน ซึ่งจัดตั้งขึ้ นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 64194
64192 บริษัทเงินทุน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
178/ ซึ่งประกอบธุรกิจเงินทุน179/
− การดาเนินการของบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
64193 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
180/
− การดาเนินการของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
64194 ธนาคารพาณิชย์เฉพาะกิจ181/ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ธนาคารพาณิ ช ย์ที่รับฝากเงินและ/หรือสิ่ งที่ใช้แทนเงินฝาก และการให้ สิ น เชื่อหรือกองทุนกู้ยื ม
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ธนาคารออมสิน
• ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
176/ ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง บริษัทมหาชนจากัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์รายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็น

177/

178/

179/

180/
181/

บริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ สาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่ าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
กิจการวิเทศธนกิจ หมายถึง ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศที่ทางการได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศเปิดดาเนินการในเดือนมี นาคม
2536 ซึ่งการเปิดให้มีกิจการวิเทศธนกิจในประเทศไทยเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเงินในภูมิภาค พร้อมทั้งเป็นช่องทางที่
จะพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันการเงินในธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งช่วยอานวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของนักธุรกิจไทยที่จะ
กู้ยืมเงินจากต่างประเทศ (ที่มา: ระบบการเงินไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย)
การดาเนินกิจการในลั กษณะบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไม่มีแล้วในปัจจุบัน เนื่องด้วยมีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน ลงวันที่ 23 ก.ค. 2541 สาเหตุ
ที่ยังคงลักษณะบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไว้ในการจัดหมวดย่อยหมู่ ISIC เพื่อประโยชน์ของข้อมูลอนุกรมเวลาในอดีต
ธุรกิจเงินทุน หมายความว่า การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกาห นดไว้
ซึ่งมิใช่การรับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้เช็ค และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เช่น ให้สินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงิน หรือ
ตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด (ที่มา: คานิยามจากพรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หมายความว่า การประกอบธุ รกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกาหนดไว้ และใช้
ประโยชน์จากเงินนั้นอย่างหนึ่งอย่างใด (ที่มา: คานิยามจากพรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)
ธนาคารเฉพาะกิจ เป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้มีแหล่งเงินทุน
กระจายในวงกว้างสู่หน่วยเศรษฐกิจขนาดย่อมและครัวเรือนในชนบทที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงระบบสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ง
ได้รับภารกิจตามกฎหมายเฉพาะให้ทาหน้าที่ต่างกันในด้านการให้สินเชื่อ เช่น สินเชื่อเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และจัดหาที่อยู่อาศัย เป็นต้น
รวมทั้งรัฐบาลยังต้องการให้ประชาชนได้รู้จักการออมเงินในระบบสถาบันการเงิน และหากประชาชนเดือดร้อนทางการเงินก็ให้มีที่พึ่งพาทางการเงิน
ที่ให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่า ลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ การดาเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนอกจากจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศแล้วยังสะท้อนถึงแนวนโยบายของพรรคการเมืองที่บริหารประเทศด้วย (ที่มา: บทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีต่อ
ระบบเศรษฐกิจ, ธนาคารแห่งประเทศไทย)
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ยกเว้น
− สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ไม่ได้รับฝากเงิน ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ได้จัดประเภท
ไว้ในหมู่ย่อย 6492
− การให้สินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย ที่ดาเนินงานโดยสถาบันที่ไม่ได้รับฝากเงินเป็นกิจกรรมหลั ก
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 64923
64195 สหกรณ์182/ ที่เป็นตัวกลางทางการเงิน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− สหกรณ์ที่ทาการรับฝากเงินและ/หรือสิ่งที่ใช้แทนเงินฝาก
183/
• สหกรณ์เครดิตยูเนียน
184/ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
• สหกรณ์ออมทรัพย์
185/
• สหกรณ์การเกษตร และชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
• กลุ่มออมทรัพย์
− สถาบันการเงินที่เป็นตัวกลางทางเงินตราอื่นๆ (ยกเว้นธนาคาร) ทาหน้าที่รับฝากเงินและ/หรือ
สิ่งที่ใช้แทนเงินฝาก และการให้สินเชื่อหรือกองทุนกู้ยืม
ยกเว้น
− กิจกรรมการเรียกช าระเงินและการประมวลผลธุรกรรมบัตรเครดิต ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
66192
หมู่ใหญ่ 642 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง
6420

กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง คือ หน่วยงานที่ถือครองทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทย่อย
โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การเป็นเจ้าของกลุ่มบริษัทดังกล่าว บริษัทโฮลดิ้งในหมู่ย่อยนี้ไม่ได้ให้บริการ
ใดๆ กับธุรกิจที่หุ้นส่วนถือครองอยู่ กล่าวคือไม่ได้ทาการบริหารหรือจัดการหน่วยงานอื่นๆ

182/ สหกรณ์ เป็นสถาบันการเงินชนิดหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพเดียวกัน/อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จัก

การออมทรัพย์และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจาเป็น หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ สามารถ
กู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจาเป็นตามหลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
183/ สหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน เช่น ในชุมชน หมู่บ้านหรือตาบล โรงงานหรือบริษัทฯ
โรงเรียนหรือวิทยาลัย ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความปรารถนาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยวิธีการนาเงินของตนเองมาสะสมไว้เป็นกองทุน สมาชิกทุกคน
ต้องสะสมเงินตามความสามารถของตนเองเป็นประจาและสม่าเสมอตามที่สหกรณ์กาหนด ทาให้กองทุนมีเงินมากขึ้น สามารถให้สมาชิกที่มีความ
จาเป็น/เดือดร้อนทางด้านการเงิน กู้ยืมไปแก้ปัญหาความเดือดร้อน พร้อมกับการชาระคืนเงินกู้ของสมาชิกแต่ละคนจะสะสมเงินของตนไปในคราว
เดียวกันด้วย เงินกู้ก็จะค่อยๆ หมดไป ในขณะที่เงินสะสมก็มีมากขึ้น สหกรณ์เครดิตยูเนียนจึงเป็นสหกรณ์ที่มุ่งหวังในการให้สมาชิกช่วย ตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริหารโดยสมาชิกและการทากิจการทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก (ที่มา: กรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร)
184/ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสหกรณ์ที่ตั้งขึ้นจากสมาชิกกลุ่มที่มีอาชีพเดียวกันและเป็นผู้มีรายได้ประจาแน่นอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออม
แหล่งเงินทุนหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้จากทุนเรือนหุ้นซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะต้องชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน ซึ่งกาหนดจานวนเงินที่แน่นอนตาม
สัดส่วนของจานวนเงินได้ของสมาชิกในแต่ละเดือน โดยใช้ระบบการหักเงินเดือนแต่ละเดือน แหล่งเงินทุนที่มีความสาคัญลาดับรองลงมาคือ เงิ นฝาก
และเงินกู้ยืมจากแหล่งต่างๆ (ที่มา: ระบบการเงินไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย)
185/ สหกรณ์การเกษตร เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มเกษตรกรมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ โดยวิธีรั บฝากเงินจาก
สมาชิกทั้งประเภทฝากประจาและออมทรัพย์ เพื่อจัดหาทุนให้สมาชิกกู้ยืมนาไปลงทุนประกอบอาชีพและใช้จ่ายในครอบครัว โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่า
ช่วยเหลือในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและสิ่งของอื่นที่จาเป็นมาจาหน่ายแก่สมาชิกในราคายุติธรรม ตลอดจนดาเนินการด้านการตลาด
โดยรวบรวมพืชผลและผลิตผลของสมาชิกเพื่อจัดจาหน่ายให้ได้ราคาดีและเป็นธรรม โดยจะให้บริการสินเชื่อและรับ ฝากเงินกับสมาชิกสหกรณ์
โดยตรงเท่านั้น (ที่มา: ระบบการเงินไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย)
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ยกเว้น
− การบริห ารจัด การบริษ ัท และวิส าหกิจ อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ การวางแผนและการตัด สิน ใจ
เชิงกลยุทธ์ของบริษัท ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7010
64201 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจ กรรมของบริษัท โฮลดิ้ง ที่เข้า ถือ ครองทรัพ ย์สิ น ของกลุ่ ม บริษัท ที่ดาเนิน งานในธุร กิจ การเงิน
เป็นหลัก
64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิ จ กรรมของบริ ษั ท โฮลดิ้ ง ที่ เ ข้ า ถื อ ครองทรั พ ย์ สิ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ไ ม่ ไ ด้ ด าเนิ น งานในธุ ร กิ จ
การเงินเป็นหลัก เช่น
• เกษตร ป่าไม้ และประมง
• ทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
• การผลิต
• ไฟฟ้า ประปา และการจัดการของเสีย
• ก่อสร้าง
• สารสนเทศและการสื่อสาร
• อสังหาริมทรัพย์
• การค้าและธุรกิจการบริการอื่นๆ
หมู่ใหญ่ 643 ทรัสต์ กองทุน และกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่คล้ายกัน
6430

ทรัสต์ กองทุน และกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่คล้ายกัน
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นการ
จัดการ) ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือผู้ได้รับประโยชน์ โดยมีพอร์ตการลงทุนเป็นสิ่งแสดงถึง
ลักษณะการลงทุน เช่น การกระจายกิจการหรือการลงทุนของธุรกิจ ความเสี่ยง อัตราผลตอบแทน
และความผันผวนของราคา ซึ่งได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย เงินปันผล และรายได้จากสินทรัพย์อื่นๆ
โดยที่ไม่มีการทาให้เกิดผลประโยชน์หรือรายได้จากการขายบริการ
− กองทุนเปิด
− กองทุนปิด
− ทรัสต์ (ทรัพย์สินที่ให้ตัวแทนของผู้รับประโยชน์บริหารจัดการภายใต้ข้อตกลงที่กาหนดไว้)
− กองทุนหน่วยลงทุน
ยกเว้น
− กองทุ น และทรั ส ต์ ที่ มี ร ายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร ได้ จั ด ประเภทไว้ ในหมู่ ย่ อ ยตาม
กิจกรรมหลัก
− กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6420
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64301 กองทุน186/ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
187/
− กองทุนเปิด
188/
− กองทุนปิด
− กองทุนหน่วยลงทุน
ยกเว้น
− กองทุนบาเหน็จบานาญ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 65300
− การจัดการกองทุน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6630
64302 ทรัสต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ทรัสต์ เป็นทรัพย์สินที่ให้ตัวแทนของผู้รับประโยชน์บริหารจัดการภายใต้ข้อตกลงที่กาหนดไว้
ยกเว้น
− การจัดการทรัสต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 66199
64309 กิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่คล้ายกับทรัสต์และกองทุน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− ตัวกลางทางการเงินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ที่ดาเนินการคล้ายกับทรัสต์หรือกองทุน
หมู่ใหญ่ 649 กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ)
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมที่ดาเนินงานโดยตัวกลาง
ทางเงินตรา
ยกเว้น
− กิจกรรมการประกันภัยและกองทุนบาเหน็จบานาญ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 65
6491

สัญญาเช่าทางการเงิน
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ สัญญาเช่าทางการเงิน เป็นสัญญาเช่าทรัพย์สินที่มีระยะเวลาการเช่าตลอดอายุการ
ใช้งานของทรัพย์สินนั้น และผู้เช่าได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สิน และรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น เมื่อสัญญาการเช่าสิ้นสุดลงทรัพย์สินนั้นจะถูกโอนกรรมสิทธิ์หรือไม่ก็ได้
สัญญาเช่านี้รวมถึงต้นทุนทั้งหมดหรือแทบทั้งหมด และดอกเบี้ย
สัญญาเช่าทางการเงิน มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์แต่เป็นการให้สินเชื่อในรูป
ของทรัพย์สิน (แทนที่จะให้เป็นเงิน) โดยผู้เช่า (Lessee) จะเป็นผู้เลือกชนิดสินค้า รูปแบบ รวมทั้ง
ผู้จาหน่ายเอง แล้วแจ้งให้ผู้ให้เช่า (Lessor) เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อนามาให้ผู้เช่าเช่า สัญญา
ประเภทนี้มักกาหนดเงื่อนไขว่าผู้เช่ามีสิทธิ์เลือกที่จะซื้อทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง

186/ กองทุน คือ นิติบุคคลที่ถูกจัดตั้งขึ้นในลักษณะที่เป็นกองทุนเพื่อถือหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับผลประโยชน์

โดยไม่มีการบริหาร กองทุนหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ความหลากหลาย ความเสี่ยง ผลตอบแทน
และความไม่แน่นอนของราคา การดาเนินการดังกล่าวจะได้รับดอกเบี้ย เงินปันผลและรายได้จากสินทรัพย์อื่นๆ แต่มีการจ้างงานน้อยมากหรือไม่ มี
เลยและไม่มีรายได้จากการบริการ
187/ กองทุนเปิด (open-end fund) คือ กองทุนรวมที่สามารถเพิ่มหรือลดหน่วยลงทุนได้ ไม่มีกาหนดอายุโครงการ และบริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกหกเดือน
188/ กองทุนปิ ด (close-ended fund) คือ กองทุน รวมที่มีห น่วยลงทุ นคงที่ ไม่เพิ่ มขึ้น และไม่ ลดลง และเปิดให้มีก ารจองซื้อ เพีย งครั้งเดียวเมื่ อจัดตั้ ง
โครงการ มีกาหนดอายุโครงการแน่นอน และบริษัทจัดการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกาหนดอายุโครงการ ผู้ถือหน่ว ยลงทุนไม่สามารถไถ่
ถอนหน่วยลงทุนก่อน ครบกาหนดอายุโครงการได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว อายุโครงการของกองทุนรวมในประเทศไทย จะมีกาหนด 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี
และเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนาหน่วยลงทุนของกองทุนปิดไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง (ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย) หรือจัดให้มี ตัวแทนจัดการซื้อขาย (Market maker)
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และราคาที่ผู้ให้เช่าขายก็มักเป็นราคาตามมูลค่าในบัญชี ซึ่งมักต่ากว่าราคาตลาด ลักษณะของสัญญา
เช่าทางการเงินจึงเป็นการมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า
ยกเว้น
− สัญ ญาเช่าดาเนินงาน (operational leasing) ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 77 ตามชนิดของ
สินค้าที่ให้เช่า
64911 สัญญาเช่าทางการเงินส้าหรับยานยนต์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริก ารสั ญญาเช่าทางการเงิน สาหรับ การให้ สินเชื่อเพื่อซื้อยานยนต์ทั้งชนิด ส่ ว นบุค คลและ
เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถยนต์ รถตู้ รถบรรทุก รถพ่วง รวมถึงรถจักรยานยนต์
64912 สัญญาเช่าทางการเงินส้าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการด้าเนินธุรกิจ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริ การสั ญ ญาเช่ าทางการเงิน ส าหรับ การให้ สิ น เชื่อ เพื่ อ ซื้ อเครื่อ งจั กรและอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต
การเกษตร เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เครื่องใช้
สานักงาน และเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการดาเนินธุรกิจอื่นๆ
64913 สัญญาเช่าทางการเงินส้าหรับสินค้าอุปโภค (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การบริ การสั ญ ญาเช่า ทางการเงิ น ส าหรั บ การให้ สิ น เชื่อ เพื่ อ ซื้ อ สิ น ค้า อุ ป โภคบริโ ภคส่ ว นบุ ค คล
(ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) สินค้าในกลุ่มนี้จะเป็นสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนหรือจาเป็นต่อ
ชีวิตประจาวัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
6492

การให้สินเชื่อประเภทอื่นๆ
ในหมู่ ย่ อ ยนี้ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมบริ ก ารทางการเงิน เพื่ อ การให้ กู้ ยื ม เป็ น หลั ก โดยที่ ไม่ รั บ ฝากเงิน ซึ่ ง
ดาเนินงานโดยสถาบันที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวกลางทางเงินตรา ที่มีการให้สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ
เช่น การให้กู้ยืม การจานอง บัตรเครดิต เป็นต้น
ยกเว้น
− สัญญาเช่าแบบดาเนินงาน ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 77 ตามชนิดของสินค้าที่ให้เช่า
− กิจกรรมการให้สินเชื่อโดยองค์กรสมาชิก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9499
64921 การให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมบริการทางการเงินเพื่อการให้ กู้ยืมเป็นหลั ก ที่ดาเนิ น งานโดยสถาบันที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นตัวกลางทางเงินตรา ที่มีการให้สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศและเพื่อการลงทุนใน
อุตสาหกรรม เช่น
• ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ยกเว้น
− การให้ สิ น เชื่อ เพื่ อ การค้ าและการลงทุ น ในอุ ตสาหกรรม โดยสถาบั น ที่เป็ น ตัว กลางทางเงิน ตรา
ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6419
64922 การให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมบริการทางการเงินเพื่อการให้กู้ยืมเป็นหลัก ที่ดาเนินงานโดยสถาบันที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
เป็นตัวกลางทางเงินตรา ที่มีการให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
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ยกเว้น
− การให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยสถาบันที่เป็นตัวกลางทางเงินตรา ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ย่อย 6419
64923 การให้สินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมบริการทางการเงินเพื่อการให้กู้ยืมเป็นหลัก ที่ดาเนินงานโดยสถาบันที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
เป็นตัวกลางทางเงินตรา ที่มีการให้สินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย เช่น
• บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ยกเว้น
− การให้สินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย โดยสถาบันที่เป็นตัว กลางทางเงินตรา ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ย่อย 6419
64924 การบริการบัตรเครดิต ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริก ารบัตรเครดิต ที่ให้สิ น เชื่อ โดยสถาบันที่ไม่เ กี่ยวข้องกับการเป็นตัว กลางทางเงินตราแก่
ผู้ถือบัตรเครดิตเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ
ยกเว้น
− การบริการบัตรเครดิต โดยสถาบันที่เป็นตัวกลางทางเงินตรา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6419
64925 การบริการของโรงรับจ้าน้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการที่ดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจโรงรับจานา ได้แก่
• โรงรับจานาที่ดาเนินการโดยเอกชน
• โรงรับจานาที่ดาเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์ (เรียกว่าสถานธนานุเคราะห์)
• โรงรับจานาที่ดาเนินการโดยเทศบาล (เรียกว่าสถานธนานุบาล)
64929 การให้สินเชื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของนายหน้าเงินกู้
− กิจกรรมการให้กู้ยืมเงินนอกระบบธนาคาร
− การให้สินเชื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
6499

กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ) ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
64991 การให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมบริการทางการเงิน ที่ด าเนิน งานเกี่ยวกับการกระจายเงินทุ น ที่น อกเหนือจากการให้
กู้ยืมเงิน เช่น
189/
• กิจกรรมแฟคตอริ่ง

189/ กิจกรรมแฟคตอริ่ง คือ การให้บริการทางการเงินที่ดาเนินการโดยสถาบันการเงินที่เรียกว่าบริษัทแฟคตอริ่งแก่ผู้ขายสินค้าหรือบริการ โดยการที่ผู้ ขาย

สินค้านาลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ครบกาหนดชาระเงินไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดในทันทีเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการของตน ด้วยการโอนสิทธิการรับเงินใน
หนี้การค้าที่รอเรียกเก็บเงินและโอนสิทธิ์ในความเป็นเจ้าหนี้ให้กับบริษัทแฟคตอริ่ง พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารหนี้การค้าต่างๆ เช่น ใบกากับสินค้า ใบ
รับวางบิล หรือใบเสร็จรับเงิน เป็นการแลกเปลี่ยนให้แก่บริษัทแฟคตอริ่ง ซึ่งบริษัทแฟคตอริ่งในฐานะผู้รับโอนสิทธิ์จะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ เพื่อตัด
ชาระกับเงินที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการได้รับล่วงหน้าไปก่อน
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•
•

กิจกรรมการซื้อขายสวอบ190/ สิทธิอนุพันธ์191/ และเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอื่นๆ
กิจกรรมของบริษัทที่รับซื้อประกันของผู้ที่ใกล้เสียชีวิต

64992 การลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเอง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินกิจกรรมการลงทุนที่เป็นของตนเอง เช่น
192/
• ธุรกิจเงินร่วมลงทุน
193/ รวมถึงกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นของตนเอง ซึ่งดาเนินงาน
• ชมรมนักลงทุน
ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ยกเว้น
− การซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของผู้อื่น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6612
64999 กิจกรรมบริการทางการเงินอื่ นๆ (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ) ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
194/
− กิจกรรมวาณิชธนกิจ
− กิ จ กรรมบริ ก ารทางการเงิน อื่ น ๆ ยกเว้ น กิ จ กรรมการประกั น ภั ย และกองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− สัญญาเช่าทางการเงิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6491
− การซื้อขาย การบริการสั ญ ญาเช่า (ลิ ส ซิ่ง) และการให้ เช่ าอสั งหาริมทรัพ ย์ ได้จัดประเภทไว้ใน
หมวดย่อย 68
− กิจกรรมการจัดหาเงินช่วยเหลือโดยองค์กรสมาชิก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9499

190/ สวอบ (Swap) หมายถึง ข้อตกลงหรือสัญญาที่จัดทาขึ้นระหว่างคู่สัญญาสองฝ่าย ที่มี ความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์อ้างอิง หรือตัวแปร

191/

192/

193/

194/

อ้างอิงระหว่างกันตามจานวนที่ระบุไว้ในอนาคต เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของการดาเนินธุรกิจของตน โดยอาจมีสถาบันการเงินทาหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการแลกเปลี่ยน หรือเป็นคู่สัญญาอีกด้านหนึ่งให้แทนก็ได้
สิทธิอนุพันธ์ (Option) หมายถึง สัญญาที่ผู้ออกหรือผู้ขาย (Writer หรือ Seller) ให้สิทธิแก่ ผู้ถือหรือผู้ซื้อ (Holder หรือ Buying) ที่จะซื้อหรือขาย
สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset) กับผู้ออกหรือผู้ขายตามจานวนและราคาที่ระบุไว้ (Exercise Price) ภายในระยะเวลาหรือ ณ วันที่ได้ กาหนดไว้
สิทธิอนุพันธ์ สามารถช่วยให้นักลงทุนป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนของราคาหรือทรัพย์ต่างๆ ซึ่งหากไม่มีการป้องกัน
แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจานวนมาก (ที่มา: ภารดร วิไลกุล, โครงการจัดทาข้อมูลองค์ความรู้ งวดที่ 1 : นิยามธุรกิจ: การลงทุน)
ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) เป็นธุรกิจในการลงทุนระยะยาวซึ่งลงทุนเหมือนเป็นหุ้นส่วนกับเจ้าของกิจการในธุรกิจที่มีศักยภาพในการ
เจริญเติบโตสูง นอกเหนือจากการสนับสนุนทางด้านการเงินแล้ว ผู้ประกอบกิจการธุรกิจเงินร่วมลงทุนยังให้คาปรึกษาทางด้านการเงิน อีกทั้งยัง
ชี้แนวทางต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจนั้นๆ สามารถที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะได้พร้อมที่จะจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลัก ทรัพย์ต่างๆ
เนื่องจากการร่วมลงทุนระยะยาวดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงในการลงทุนสูง ธุรกิจเงินร่วมลงทุ นจึงต้องการที่จะได้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูง
ตามความเสี่ยงนั้นๆ โดยมักจะออกจากการลงทุนดังกล่าวเมื่อบริษัทที่ร่วมทุนนั้นๆ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว เนื่องจากการ
ลงทุน ดังกล่า วเป็ นการลงทุน แบบหุ้ น ส่วน ถ้ า เงินร่ว มลงทุ นนั้ นๆ ได้ผลตอบแทนในอั ตราสู ง ก็ห มายความว่าท่ านเจ้ า ของกิ จ การนั้น ๆ จะได้
ผลตอบแทนในอัตราที่สูงเช่นกัน (ที่มา: สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน)
ชมรมนักลงทุน (investment Club) คือ กลุ่มคนเล็กๆ ที่มีความสนใจลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะในหุ้น และมีความสัมพันธ์กันทางใดทางหนึ่ง เช่น
เพื่อนร่วมชั้นเรียนมาร่วมกันลงทุนโดยการมาพบกันเป็นประจา เพื่อปรึกษาหารือถึงตัวหุ้นที่น่าสนใจลงทุนและลงเงินเพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ การ
ทางานของชมรมนักลงทุนควรมีกฏเกณฑ์ที่แน่นอนหรือมีข้อบังคับเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ เช่น การดูแลกองทุนให้เป็นระบบระเบียบที่เรียบร้อ ยและ
ปลอดภัย (ที่มา: ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, แผนพัฒนานักลงทุน)
วานิชธนกิจ (Investment Banking) คือ กิจกรรมทางการเงินที่มีไว้ใช้เพื่อการระดมทุนให้แก่หน่วยธุรกิจต่างๆ โดยการเสนอขายตราสารทางการเงิน
หรือหลักทรัพย์ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้น สามัญ และหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป นับเป็นการระดมเงินออมจากประชาชนเพื่อ
นาไปใช้ลงทุนในธุรกิจโดยตรง (ที่มา: นางสาว วัชรี ว่องอรุณ, โครงการจัดทาข้อมูลองค์ความรู้ งวดที่ 1 : นิยามธุรกิจ: การลงทุน)
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หมวดย่อย 65 การประกันภัย การประกันภัยต่อ และกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ (ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ)
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การรับประกันภัยกรมธรรม์เงินได้รายปี กรมธรรม์ประกันภัย และเบี้ยประกันที่
ลงทุนเพื่อก่อให้ เกิดยอดรวมของสิน ทรัพย์ทางการเงินเพื่อนาไปใช้ เมื่อถูกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในอนาคต
รวมถึงการให้บริการการประกันภัยโดยตรงและการประกันภัยต่อ
หมู่ใหญ่ 651 การประกันภัย
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การประกันชีวิตและการประกันภัยต่อในส่วนของการประกันชีวิต ทั้งที่มีและไม่มี
ส่วนที่เป็นการออม และการประกันวินาศภัย
6511 65110 การประกันชีวิต ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การรั บประกั นชีวิตแบบเงินได้รายปี กรมธรรม์ป ระกัน ชีวิต กรมธรรม์ประกันเงิน ได้ทุพ พลภาพ
และกรมธรรม์ประกันความตายจากอุบัติเหตุและการสูญเสียอวัยวะ (ทั้งที่มีหรือไม่มีส่วนที่เป็น
การออม)
6512 65120 การประกันวินาศภัย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้บริการประกันภัยที่นอกเหนือจากการประกันชีวิต
• การประกันภัยอุบัติเหตุและอัคคีภัย
• การประกันสุขภาพ
• การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง
• การประกันภัยทรัพย์สิน
• การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเล การประกันภัยการบิน การประกันภัยการขนส่ง
• การประกันภัยความเสียหายทางการเงิน และการประกันภัยความรับผิด
หมู่ใหญ่ 652 การประกันภัยต่อ195/
6520 65200 การประกันภัยต่อ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของการรับเสี่ยงภัยทั้งหมดหรือบางส่วนของความเสี่ยงที่มีตามที่กาหนดในกรมธรรม์ซึ่ง
รับประกันภัยโดยผู้รับประกันรายอื่น ได้แก่ การให้บริการประกันภัยภัยต่อด้านประกันชีวิตและ
ประกั น วิน าศภั ย เช่ น การประกั น ภั ย ต่ อ อุ บั ติ เหตุ และอั ค คี ภั ย การประกั น ต่ อ สุ ข ภาพ การ
ประกันภัยต่อทรัพย์สิน การประกันภัยต่อทางทะเล
หมู่ใหญ่ 653 กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
6530 65300 กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− นิติบุคคล (เช่น กองทุน แผนงาน และ/หรือโครงการ) ที่จัดตั้ งขึ้นเพื่อให้บริการด้านผลประโยชน์
เงินได้เมื่อเกษียณอายุแก่ลูกจ้างและสมาชิกของผู้ประกัน รวมถึงแผนเงินบาเหน็จบานาญที่ให้
ผลประโยชน์ทดแทนไว้แน่นอน และแผนส่วนบุคคลที่กาหนดผลประโยชน์เป็นแบบอัตราเงิน
สะสม/สมทบของสมาชิก
195/ การประกันภัยต่อ (reinsurance) คือ การที่บริษัทประกันภัยโอนส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยหนึ่งที่ได้รับประกันภัยเอาไว้ไปให้บริษัทอื่น

บริษัทที่โอนการเสี่ยงภัยให้บริษัทอื่นเรียกว่า บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ (Ceding Company) และบริษัทที่รับการประกันภัยต่อไว้เรียกว่า บริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ (Reinsurer) ในบางกรณีผู้รับประกันภัย ต่อ (Reinsurer) อาจจะโอนภัยส่วนที่รับมาไปบริษั ทอื่ นอี ก วิธีก ารดังกล่าวเรีย กว่า การ
ประกันภัยต่อช่วง (Retrocession)
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แผนผลประโยชน์ของลูกจ้าง
− แผนและกองทุนบาเหน็จบานาญ
− แผนการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ
ยกเว้น
− การจัดการกองทุนบาเหน็จบานาญ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 66302
− การประกันสังคมภาคบังคับ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 84300
−

หมวดย่อย 66 กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการประกันภัย
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การบริการที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริการทางการเงินที่ไม่ใช่การบริการกับ
ตนเอง การแตกกิจกรรมในหมวดย่อยนี้เป็นไปตามชนิดของการทาธุรกรรมทางการเงินหรือการให้บริการด้านกองทุน
หมู่ใหญ่ 661 กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ)
ในหมู่ ใหญ่ นี้ ได้ แ ก่ การจั ด เตรี ย มสถานที่ เพื่ อ อ านวยความสะดวกส าหรั บ การซื้ อ และการขาย
หลักทรัพย์ ตราสารสิทธิ์ที่จะซื้อขายหุ้น พันธบัตร หรือสัญญาซื้อขายสินค้า
6611

การบริหารงานด้านตลาดการเงิน
66111 การบริหารงานตลาดเงินและตลาดทุน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การด าเนินการด้านการบริห ารจัดการและสิ่ งอ านวยความสะดวกที่จาเป็ นต่างๆ ในการซื้อ ขาย
ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ และตราสารทุนอื่นๆ เช่น
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
196/
• ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
197/
• ตลาดตราสารหนี้
ยกเว้น
− กิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 66121
66112 การบริหารงานตลาดอนุพันธ์198/ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การด าเนินการด้านการบริห ารจัดการและสิ่ งอ านวยความสะดวกที่จาเป็ นต่างๆ ในการซื้อ ขาย
ตราสารอนุพันธ์ ที่ไม่ได้ดาเนินงานโดยรัฐ

196/ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นตลาดทางเลือกในการระดมทุนระยะยาว

ของธุรกิจ โดยได้เปิดดาเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2542
197/ ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อสนับสนุน

การระดมทุนโดยผ่านตราสารหนี้ของหน่วยภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปิดทาการซื้อขายอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546
198/ ตลาดอนุพันธ์ (Derivatives Market) เป็นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสัญญาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของกิจการและผู้ลงทุน

โดยมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นจากสินทรัพย์ทางการเงินที่ ออกมาจากตลาดเงินและตลาดทุน ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่ง ใน
การป้องกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของราคาสินทรัพย์อ้างอิงในอนาคต โดยตราสารอนุพันธ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะ
ของสัญญา คือ 1.ฟอร์เวิร์ด 2.พิวเจอร์ส 3.ออปชั่น และ 4.สวอป ปัจจุบันประเทศไทยมีตลาดอนุพันธ์ 2 แห่ง คือ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย (AFET) และบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (TFEX) (ที่มา: ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ตราสารอนุพันธ์ และ SET 50
Index Futures
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•
•

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (ตสล.)199/
บริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (TFEX)200/

ยกเว้น
− กิจกรรมนายหน้าซื้อขายสั ญ ญาซื้อขายสิ นค้าล่ว งหน้าและตราสารอนุพันธ์ ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 66122
66113 การบริการควบคุมดูแลการบริหารงานตลาดการเงิน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการควบคุมดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของตลาดการเงินและผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
• สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
• สานักงานคณะกรรมการกากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (กสล.)
6612

กิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
66121 กิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการซื้อขายหลั กทรัพย์ในตลาดการเงินในนามของผู้ อื่น เช่น ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ (stock broking) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
− กิจกรรมนายหน้าหน่วยลงทุน หุ้น หน่วยลงทุนในกองทุนรวม พันธบัตร
ยกเว้น
− การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 64992
− การจั ด การพอร์ ต การลงทุ น โดยได้ รั บ ค่ า ตอบแทนหรื อ ตามสั ญ ญาจ้ า ง ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 66301
66122 กิจกรรมนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในนามของผู้อื่น
• นายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์
• นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
• นายหน้าซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
66123 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริ ก ารแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ที่ ด าเนิ น งานโดยกิ จ การรั บ แลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
ยกเว้น
− กิจกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ดาเนินงานโดยธนาคารที่รับ ฝากเงิน ได้จัดประเภทไว้
ในหมู่ใหญ่ 641

199/ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (ตสล.) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 สินค้าที่

สามารถซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า คือ สินค้าเกษตร (พืช ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ) และสินค้าที่แปรรูปจากสินค้าเกษตรในปั จจุบัน
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เปิดให้มีการซื้อขายสินค้า 3 ชนิด คือ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ข้าวสาร ขาว 5% และแป้งมันสาปะหลัง
ชนิดพิเศษ
200/ บริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (TFEX) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 สินค้าที่
สามารถซื้อขายในบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) คือ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินตราระหว่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์อื่นที่
นอกเหนือจากสินค้าเกษตร เช่น ทองคา น้ามันดิบ สินค้าที่เปิดซื้อขายเป็นอันดับแรกคือ SET 50 Index Futures มีกาหนดเปิดซื้อขายในวันแรกคือ
วันที่ 28 เมษายน 2549
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6619

กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการบริการทางการเงิน
66191 การบริการให้ค้าปรึกษาทางการเงิน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการให้คาปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
− การบริการให้คาปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ
− การบริการให้คาปรึกษาธุรกิจการเงินและธุรกิจเงินร่วมลงทุน
ยกเว้น
− การดาเนินกิจกรรมธุรกิจเงินร่วมลงทุน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 64992
− บริการให้คาปรึกษาด้านการประกันภัยและกองทุนบาเหน็จบานาญ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
66290
− บริการให้คาปรึกษาด้านภาษี ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 69200
66192 การประมวลผลและการเรียกช้าระเงินส้าหรับธุรกรรมทางการเงิน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการประมวลผลและการเรียกช าระเงินสาหรับธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงธุรกรรมบัตร
เครดิต
− กิจกรรมการบริการหักบัญชีตามเช็ค ดร๊าฟ และใบสั่งจ่ายเงินอื่นๆ
− กิจกรรมการบริการระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการส่งคาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ การจัดการเอกสาร
ทางการเงิน และชาระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่ออานวยความสะดวกของผู้ลงทุน
ยกเว้น
− กิ จ กรรมการบริ ก ารข้ อ มู ล เครดิ ต และบริ ก ารจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 82912
66193 การบริการดูแลและรักษาหลักทรัพย์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริ ก ารเก็ บ รั ก ษาใบหลั ก ทรั พ ย์ (custody services) รวมถึ ง การบริ ก ารดู แ ล เก็ บ รั ก ษา
ทรัพย์สิน โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
66199 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่ อื่น ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การบริการของนายหน้าในการจานองหรือให้กู้ยืม
− การบริก ารของผู้ ดู แลผลประโยชน์ ผู้ รับ มอบหมายอ านาจหรื อทรัพ ย์ สิ น โดยได้รับ ค่ าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง (trust services)
ยกเว้น
− การประเมินที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เช่น การประเมินค่าสินไหมทดแทน ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 66210
− การจัดการกองทุน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6630
− การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6820
− การประเมินราคาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากราคาอสังหาริมทรัพย์และการประกันภัย
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74909
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หมู่ใหญ่ 662 กิจกรรมสนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
ในหมู่ใหญ่ นี้ ได้แก่ การเป็ น ตัวแทน (เช่น นายหน้ า) ในการขายกรมธรรม์เงินได้ รายปี กรมธรรม์
ประกันภัย หรือการจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ การประกันภัย และเงินบาเหน็จบานาญอื่นๆ ของลูกจ้าง
เช่น การเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนและการเจรจากับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
6621 66210 การประเมินความเสี่ยงภัยและมูลค่าความเสียหาย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การประเมินค่าสินไหมทดแทน
• การเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน
• การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงภัย
• การประเมินผลและความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงภัย
• การเจรจาตกลงเฉลี่ยค่าเสียหายและความสูญเสีย
− การกาหนดค่าสินไหมทดแทน
ยกเว้น
− การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6820
− การประเมินราคาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากราคาอสั งหาริมทรัพย์ และการประกัน ภัย
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74909
− กิจกรรมการสืบสวน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 80300
6622

กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย (ตัวกลางประกันภัย) ในการขาย การ
เจรจา หรือการชักชวน เกี่ยวกับกรมธรรม์เงินได้รายปีของกรมธรรม์ประกันภัยและประกันภัยต่อ
66221 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและประกันภัยต่อด้านประกันชีวิต
66222 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันภัยต่อด้านประกันวินาศภัย

6629 66290 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการด้านการประกันภัยและกองทุนบาเหน็จบานาญ
(ยกเว้นการเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน และกิจกรรมของตัวแทนประกันภัย)
• การบริหารจัดการเกี่ยวกับการกู้ภัย
• การบริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
• การบริการให้คาปรึกษาด้านการประกันภัยและกองทุนบาเหน็จบานาญ
ยกเว้น
− กิจกรรมการกู้ภัยทางทะเล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 52229
หมู่ใหญ่ 663 การจัดการกองทุน
6630

การจัดการกองทุน
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการจัดการกองทุน พอร์ตการลงทุน และกองทุนบาเหน็จบานาญ โดย
ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

350
66301 การจัดการกองทุนและพอร์ตการลงทุน (ยกเว้นกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการจัดการกองทุนและพอร์ตการลงทุน โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
• การจัดการกองทุนรวม
• การจัดการกองทุนเพื่อการลงทุนอื่นๆ
ยกเว้น
− ทรัสต์ กองทุน และกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6430
66302 การจัดการกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการจัดการกองทุนบาเหน็จบานาญ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
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หมวดใหญ่ L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
(หมวดย่อย 68)
ในหมวดใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมของผู้ให้เช่า ตัวแทนและ/หรือนายหน้า ซึ่งทากิจกรรมดังนี้ การซื้อหรือ
การขายอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ การให้ เช่าอสั งหาริม ทรัพ ย์ การบริการอสั งหาริม ทรัพ ย์อื่ น ๆ เช่ น การประเมิ น ราคา
อสังหาริมทรัพย์ หรือทาหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา 201/ (escrow agent) ด้านอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมในหมวดใหญ่นี้อาจดาเนินการโดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นก็ได้ และอาจดาเนินการ
โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง รวมถึงการพัฒนาโครงการก่อสร้างของตนเองเพื่อให้เช่าพื้นที่
หมวดย่อย 68 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
หมู่ใหญ่ 681 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น
6810

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการซื้อ การขาย การให้เช่า และการดาเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น ที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานรัฐและเอกชน
68101 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการอยู่อาศัย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซื้อและการขายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินที่เป็นของตนเองเพื่อการอยู่อาศัย
• บ้านพร้อมที่ดิน อาคารที่อยู่อาศัยพร้อมที่ดิน และที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลภายในอาคาร (ยูนิต)
เช่น อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมส่วนบุคคล รวมถึงทีอ่ ยู่อาศัยที่เคลื่อนที่ได้
• ที่ดินเปล่าเพื่อการอยู่อาศัยที่จัดสรรเพื่อขายโดยไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติม
ยกเว้น
− การพัฒนาโครงการก่อสร้างเพื่อขาย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4100
− การพัฒ นาที่ดิน (เช่น จัดทาถนนและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม) และจัดสรรแบ่งขาย ได้จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 42909
68102 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซื้อและการขายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย
• โรงงาน อาคาร สานักงาน ตลาด และโกดังเก็บสินค้า
• อาคารซึ่งไม่ใช่ที่อยู่อาศัย รวมถึงห้องแสดงนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ และ
สิ่งปลูกสร้างอเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลัก
• ที่ดินเปล่าที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยที่จัดสรรเพื่อขายโดยไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติม
ยกเว้น
− การพัฒนาโครงการก่อสร้างเพื่อขาย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4100
− การพัฒ นาที่ดิน (เช่น จัดทาถนนและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม) และจัดสรรแบ่งขาย ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 42909

201/ ผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (escrow agent) ตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 หมายถึง “การทาหน้าที่

เป็ นคนกลางเพื่ อ ดูแ ลการชาระหนี้ ข องคู่ สัญ ญาให้ เป็ นไปตามที่ ตกลงกันไว้ในสัญ ญาดูแ ลผลประโยชน์ โดยกระท าเป็ น การค้ าปกติแ ละได้ รับ
ค่าตอบแทนหรือค่าบริการ” ประกอบด้วย นิติบุคคลที่เป็นบริษัท จากัด และบริษัท (มหาชน) จากัด ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
เช่น มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีหลักประกันที่มีมูลค่าตามที่คณะกรรมการกาหนดเป็นต้น ผู้ที่จะทา
ธุรกิจนี้ได้จ ะต้อ งได้รับ ใบอนุญ าตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามข้ อเสนอแนะของ “คณะกรรมการกากับ การประกอบกิจการดูแ ล
ผลประโยชน์” ใบอนุญาตนี้ออกให้ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไป ไม่ต้องมีการต่ออายุใบอนุญาต
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68103 การให้เช่าและการด้าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อการ
อยู่อาศัย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยโดยเจ้าของหรือผู้เช่า ซึ่งโดยทั่วไปจะอาศัยอยู่
เป็นรายเดือนหรือรายปี
• บ้าน แฟลต หรืออาคารห้องชุด ทั้งที่ตกแต่งแล้วและยังไม่ได้ตกแต่ง
• สิ่งปลูกสร้างอเนกประสงค์ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลัก รวมถึงที่อยู่อาศัยที่เคลื่อนที่ได้
− การพัฒนาโครงการก่อสร้างของตนเองเพื่อให้เช่าพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย
ยกเว้น
− การดาเนินการเกี่ยวกับโรงแรม โรงแรมห้ องชุด และที่พักอาศัยที่คล้ายคลึงกัน ได้จัดประเภทไว้
ในหมู่ย่อย 5510
− การด าเนิ น การเกี่ย วกั บค่ ายพัก แรม สถานที่จ อดรถพ่ ว ง และที่ พั ก อาศั ยที่ ค ล้ ายคลึ งกัน ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 55200
68104 การให้เช่าและการด้าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น ที่ไม่ใช่
เพื่อการอยู่อาศัย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยโดยเจ้าของหรือผู้เช่า
• โรงงาน อาคาร สานักงาน ตลาด และโกดังเก็บสินค้า รวมถึงโรงรถ
• อาคารซึ่งไม่ใช่ที่อยู่อาศัย รวมถึงห้องแสดงนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ และ
สิ่งปลูกสร้างอเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลัก
• ที่ดินเปล่าที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยที่จัดสรรให้เช่าโดยไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติม
− การพัฒนาโครงการก่อสร้างของตนเองเพื่อให้เช่าพื้นที่ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย
ยกเว้น
− การพัฒนาโครงการก่อสร้างเพื่อขาย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4100
− การพัฒ นาที่ดิน (เช่น จัดทาถนนและระบบสาธารณูป โภคเพิ่มเติม) และจัดสรรแบ่งขาย ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 42909
− การดาเนินการเกี่ยวกับโรงแรม โรงแรมห้ องชุด และที่พักอาศัยที่คล้ายคลึงกัน ได้จัดประเภทไว้
ในหมู่ย่อย 5510
− การด าเนิ น การเกี่ย วกั บค่ ายพัก แรม สถานที่จ อดรถพ่ ว ง และที่ พั ก อาศั ยที่ ค ล้ ายคลึ งกัน ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 55200
− การดาเนินการเกี่ยวกับที่พักอาศัยสาหรับคนงาน ห้องพักในบ้าน และที่พักอาศัยอื่นที่คล้ายคลึงกัน
ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5590
หมู่ใหญ่ 682 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
6820

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง และการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
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68201 กิจรรมของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของตัวแทน และนายหน้าทางด้านอสังหาริมทรัพย์
− การเป็น คนกลางในการซื ้อ ขาย และให้เ ช่า อสัง หาริม ทรัพ ย์ โดยได้รับ ค่า ตอบแทนหรือ ตาม
สัญญาจ้าง
− กิจกรรมการประเมินราคาและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อ ขาย และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
− กิจกรรมของผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ (escrow agent)
68202 การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจั ดการทางด้ านอสั งหาริ มทรัพ ย์ โดยได้ รับ ค่า ตอบแทนหรือตามสั ญ ญาจ้า ง เช่ น นิ ติบุ ค คล
อาคารชุด นิติบุคคลสานักงาน
ยกเว้น
− กิจกรรมด้านกฎหมาย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 69100
− กิจกรรมสนับสนุนการอานวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 81100
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หมวดใหญ่ M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
(หมวดย่อย 69 – 75)
ในหมวดใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมการบริการทางวิชาชีพเฉพาะทาง วิทยาศาสตร์ และเทคนิค ซึ่งต้องการ
ความรู้ความสามารถระดับสูง และให้ความรู้และทักษะเฉพาะทางแก่ผู้รับบริการ
หมวดย่อย 69 กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การเป็นตัวแทนทางกฎหมายในการพิทักษ์สิทธิ ประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งซึ่ง
ขัดแย้งกับอีกกลุ่มหนึ่ง โดยไม่คานึงว่าผ่านการพิจารณาของศาลหรือองค์การทางกฎหมายอื่นๆ หรือภายใต้การควบคุม
ของบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภาหรือไม่ เช่น การให้คาปรึกษาและการเป็นตัวแทนในคดีแพ่ง คดีอาญา
หรือข้อพิพาทด้านแรงงาน รวมถึงการเตรียมเอกสารทางกฎหมาย เช่น ใบสาคัญก่อตั้งบริษัท สัญญาก่อตั้งห้างหุ้นส่วน
หรือเอกสารที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งบริษัท สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ การเตรียมสัญญา พินัยกรรม ตราสาร
ฯลฯ และกิจกรรมอื่นๆ ของเจ้าพนักงานผู้มีอานาจทาคารับรองทั้งในทางข้อเท็ จจริงและทางกฎหมาย202/ พนักงาน
เดินหมาย อนุญาโตตุลาการ ผู้ตรวจสอบ และผู้วินิจฉัยที่ได้รับการมอบหมายจากศาล นอกจากนี้ยังรวมถึงการบริการ
ด้านการบัญชีและการทาบัญชี เช่น การตรวจสอบบัญชี การเตรียมงบการเงิน และการทาบัญชี
หมู่ใหญ่ 691 กิจกรรมทางกฎหมาย
6910 69100 กิจกรรมทางกฎหมาย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเป็นตัวแทนทางกฎหมายในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งขัดแย้งกับอีกกลุ่มหนึ่ง
โดยไม่คานึงว่าผ่านการพิจารณาของศาลหรือองค์การทางกฎหมายอื่นๆ หรือภายใต้การควบคุม
ของบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภาหรือไม่
• การให้คาปรึกษาและการเป็นตัวแทนในคดีแพ่ง
• การให้คาปรึกษาและการเป็นตัวแทนในคดีอาญา
• การให้คาปรึกษาและการเป็นตัวแทนในกรณีการพิพาทด้านแรงงาน
− การให้คาปรึกษาแนะนาทั่วไป การจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย
• ใบสาคัญก่อตั้งบริษัทจากัด สัญญาก่อตั้งห้างหุ้นส่วน หรือเอกสารคล้ายกันที่ใช้ ในการก่อตั้ง
บริษัท
• สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
• การเตรียมสัญญา พินัยกรรม ตราสาร ฯลฯ
− กิ จ กรรมอื่ น ๆ ของเจ้ า พนั ก งานผู้ มี อ านาจท าค ารั บ รองทั้ งในทางข้ อ เท็ จ จริ งและทางกฎหมาย
พนักงานเดินหมาย อนุญาโตตุลาการ ผู้ตรวจสอบ และผู้วินิจฉัยที่ได้รับการมอบหมายจากศาล
− การให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย รวมถึ งการให้ ข้ อมู ล ข่ าวสารอื่น ๆ ด้ า น
กฎหมาย
ยกเว้น
− กิจกรรมเกี่ยวกับศาล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 84232
202/ เจ้าพนักงานอานาจทาคารับรองทั้งในทางข้อเท็จจริงและทางกฎหมาย (Notary Public) เช่น รับรองความถูกต้องของลายมือชื่อ รับรองสาเนา

เอกสาร คาพยาน บันทึกคาให้การที่ต้องมีการสาบาน หรือเอกสารอื่นๆ ในบางประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) โนตารีพับลิคอาจมี
อานาจในการรับรองนิติกรรมด้วย โนตารีในยุโรปมีความสาคัญมาก เพราะสามารถมีอานาจเทียบเท่าศาลในบางเรื่อง และยังเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
ในการเก็บ เอกสารสาคัญต่างๆ กฎหมายโนตารีพับลิกมีใช้ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่ น สิงคโปร์ อิตาลี
ออสเตรเลีย ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสาหรับโนตารี แต่ สภาทนายความฯ ได้มีความพยายามจัดให้มีบริการในลักษณะเดียวกันที่
เรียกว่า Notarial Services Attorney (ที่มา: 356laws, ช้องนาง วิพุธานุพงษ์)
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หมู่ใหญ่ 692 กิจกรรมการบัญชี การท้าบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให้ค้าปรึกษาด้านภาษี
6920 69200 กิจกรรมการบัญชี การท้าบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให้ค้าปรึกษาด้านภาษี ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การบันทึกรายการธุรกรรมทางการค้าที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจหรืออื่นๆ
− การเตรียมหรือการตรวจสอบบัญชีการเงิน
− การตรวจสอบบัญชีและรับรองความถูกต้อง
− การเตรียมใบคืนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและนิติบุคคล
− กิจกรรมการให้คาปรึกษาและการเป็นตัวแทนดาเนินการด้านภาษีให้แก่ลูกค้า รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือในการวางแผนและการควบคุมภาษี และการเตรียมเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้ในทาง
กฎหมาย
ยกเว้น
− การออกแบบและการพั ฒ นาซอฟท์ แ วร์ค อมพิ ว เตอร์ร ะบบบั ญ ชี ได้ จั ด ประเภทไว้ในกิ จ กรรม
62012
− กิ จ กรรมการประมวลผลข้ อ มู ล และการจั ด ท าตารางประมวลผลข้ อ มู ล ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 63111
− การให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการจั ด การทางการเงิ น เช่ น การออกแบบและพั ฒ นาระบบบั ญ ชี การ
บริหารและควบคุมงบประมาณ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 70202
− การเก็บเงินตามใบเสร็จ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 82911
หมวดย่อย 70 กิจกรรมของส้านักงานใหญ่และการบริการให้ค้าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การให้คาปรึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจและองค์กรอื่นๆ ทางด้านการ
บริหารจัดการ เช่น การวางแผนกลยุทธ์และองค์กร การวางแผนทางการเงินและการจัดทางบประมาณ การกาหนด
เป้าหมายและนโยบายทางการตลาด การกาหนดนโยบาย ภารกิจ และแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การจัดตาราง
การผลิต และการจัดทาแผนควบคุม รวมถึงการควบคุมดูแลและบริหารจัดการหน่วยอื่นๆ ของบริษัทหรือวิสาหกิจ
เดียวกัน ได้แก่ กิจกรรมของสานักงานใหญ่
หมู่ใหญ่ 701 กิจกรรมของส้านักงานใหญ่
7010 70100 กิจกรรมของส้านักงานใหญ่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การควบคุมดูแลและบริหารจัดการหน่วยอื่นๆ ของบริษัทหรือวิสาหกิจ รับผิดชอบในการวางแผน
กลยุทธ์หรือองค์กร และตัดสินใจในบทบาทของบริษัทหรือวิสาหกิจ ควบคุมการดาเนินงานและ
จัดการการปฏิบัติงานประจาวันของหน่วยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกิจกรรมของ
• สานักงานใหญ่
• สานักงานบริหารส่วนกลาง
• สานักงานบริหารจัดการประจาภูมิภาค/ท้องถิ่น
• สานักงานบริหารจัดการบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย/สานักงานสาขา
ยกเว้น
− กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง โดยมิได้ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ย่อย 6420
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หมู่ใหญ่ 702 การบริการให้ค้าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
7020

การบริการให้ค้าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือในการดาเนินงานแก่ธุรกิจและองค์กรอื่นๆ
เช่น การวางแผนกลยุทธ์และองค์กร การตัดสินใจทางการเงิน การกาหนดเป้าหมายและนโยบาย
ทางการตลาด การกาหนดนโยบาย ภารกิจ และแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การจัดตารางการผลิต
และการจัดทาแผนควบคุม
70201 การบริการให้ค้าปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลื อในการดาเนินงานแก่ธุรกิจและองค์กรอื่นๆ ในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมการลอบบี้
ยกเว้น
− กิจกรรมการโฆษณา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7310
− การวิจัยตลาดและการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 73200
70202 การบริการให้ค้าปรึกษาด้านการบริหารจัดการทางการเงิน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้คาปรึกษา แนะแนว และช่วยเหลือในการดาเนินงานเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านการเงิน
• การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่อง การกาหนดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
• การวิเคราะห์โครงการลงทุน
• การบริหารจัดการสินทรัพย์
• การออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี การบริหารและควบคุมงบประมาณ
ยกเว้น
− การออกแบบและจัดทา/พัฒ นาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์สาหรับระบบบัญ ชี ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 62012
− กิ จ กรรมการบั ญ ชี การท าบั ญ ชี และการตรวจสอบบั ญ ชี การให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นภาษี ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 69200
70209 การบริการให้ค้าปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือในการดาเนินงานเกี่ยวกับ
• การจัดการเชิงกลยุทธ์และกระบวนการธุรกิจ เช่น การวางแผนองค์กร การรื้อปรับระบบทาง
ธุรกิจ203/ การจัดการความเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
• การจัดการด้านการตลาด เช่น การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การขาย ฯลฯ
• การจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร
การวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่ง204/ ฯลฯ

203/ การรื้อปรับระบบทางธุรกิจ (Business Process Re-engineering: BPR) คือ การคิดทบทวนกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อออกแบบกระบวนการ

ทางธุรกิจใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจดีขึ้นในแง่ต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย คุณภาพ การบริการ ความรวดเร็วของกระบวนการและอีกหลายๆ ด้าน โดยมีหลัก
สาคัญคือ การวิเคราะห์และredesign กระบวนงานและกฎระเบี ยบเก่า ๆ ในขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างกระบวนการนวัตกรรมใหม่ๆ โดยการ
คานึงถึงกระบวนงานในภาพรวมขององค์กรเป็นหลัก แทนที่จะเป็นการมองไปที่กระบวนของของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
204/ การวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่ง (succession planning) เป็นการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความพร้อมและเหมาะสม เพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
ระดับบริหาร (top jobs) ต่างๆ ในอนาคต โดยตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าความสามารถในการบริหาร สามารถสร้างได้ และองค์กรควรเลือกที่จะ “สร้าง”
มากกว่าเลือกที่จะ “เสี่ยง” ตั้งผู้บริหารที่ไม่ทราบว่าจะสามารถบริหารได้หรือไม่ ซึ่งในการ “สร้าง” จะมุ่งเน้นบุคลากรภายในองค์กรเป็นหลัก
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•

•
•
•

การจั ดการด้านการผลิ ต เช่น การพัฒ นาการผลิต การจัดตารางการผลิ ต มาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ การประกันคุณ ภาพ และการจัดการคุณ ภาพการผลิต รวมถึงระบบการ
ป้องกันความปลอดภัยในโรงงาน
การจัดการด้านโลจิสติกส์ เช่น การจัดการระบบสินค้าคงคลัง การกระจายและการขนส่ง
สินค้า ฯลฯ
การจัดการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
การจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ยกเว้น
− กิจกรรมโลจิสติกส์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 52291
− การให้คาปรึกษาแนะนาและการเป็นตัวแทนทางกฎหมาย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 69100
− กิ จ กรรมด้ า นสถาปั ต ยกรรมและวิ ศ วกรรม และการให้ ค าปรึ ก ษาโครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ก่อสร้าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7110
− กิจกรรมด้านปฐพีวิทยาและเศรษฐศาสตร์การเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74909
− การบริก ารสรรหาผู้ บริห ารระดับ สู งหรือ ให้ คาปรึก ษาด้ านสรรหาบุค ลากร ได้ จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 78109
หมวดย่อย 71 กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การบริการด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การทาแบบแปลน การตรวจสอบ
อาคาร การสารวจ และการทาแผนที่ รวมถึงการบริการทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี และการทดสอบเพื่อการ
วิเคราะห์ด้านอื่นๆ
หมู่ใหญ่ 711 กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการให้ค้าปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
7110

กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการให้ค้าปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การบริการด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การทาแบบแปลน การตรวจสอบอาคาร
การสารวจ การทาแผนที่ และบริการที่คล้ายกัน
71101 กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและการให้ค้าปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้คาปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม การวางผังเมือง และภูมิสถาปัตยกรรม
• การออกแบบและการทาแบบแปลนอาคาร
• การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการบารุงรักษา การปรับปรุง และการซ่อมสิ่งก่อสร้าง รวมถึงการ
ประเมินคุณภาพของสิ่งก่อสร้าง
• การพั ฒ นาโครงการที่ เกี่ยวข้ องกั บการใช้ ที่ดิน การคัดเลือกสถานที่ การควบคุม และการใช้
ประโยชน์ ระบบถนน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินในมุมมองของการสร้างและดูแล
รักษา การพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน
• การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาเมือง
• การวางแผนและออกแบบด้านภูมิสถาปัตย์ของสวนสาธารณะและที่ดินที่ใช้เพื่อการพาณิชย์
เพื่อการอยู่อาศัย และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ให้มีความสวยงาม
ยกเว้น
− กิจกรรมการออกแบบตกแต่งภายใน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74101
− กิจกรรมการดูแลและบารุงรักษาภูมิทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 81300
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71102 กิจกรรมด้านวิศวกรรมและการให้ค้าปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการออกแบบและการให้คาปรึกษาด้านวิศวกรรมและเทคนิค (ได้แก่ การประยุกต์ใช้กฎ
และหลักการด้านวิศวกรรมในการออกแบบเครื่องจักร วัสดุ เครื่องมือ โครงสร้าง กระบวนการ
และระบบ) สาหรับ
• โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมกระบวนการและการผลิตทางอุตสาหกรรม
• โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมการจราจร
• โครงการการจัดการน้า
• โครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ศ วกรรมความปลอดภั ย
วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
• กิจกรรมการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
− การจัดทาแผนโครงการด้านวิศวกรรมการทาความเย็นและปรับอากาศ วิศวกรรมสุขาภิบาลและ
การควบคุมมลภาวะทางอากาศ วิศวกรรมระบบเสียง ฯลฯ
− กิจกรรมด้านวิศวกรรมแบบบูรณาการสาหรับโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (turnkey)
ยกเว้น
− กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 72109
− การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74109
− กิจกรรมการให้คาปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74902
− กิจกรรมของนักสารวจปริมาณงาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74909
71103 กิจกรรมด้านธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา และการให้ค้าปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การส ารวจและการให้ คาปรึกษาทางธรณีฟิสิ กส์ ธรณีวิทยา ธรณีเคมี และทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ของแหล่งแร่ น้ามัน ก๊าซ และน้าบาดาล
− การสารวจเกี่ยวกับแผ่ นดินไหว โดยวิธีการวัดและบันทึกความสั่ นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหว
การวิเคราะห์โดยน้าหนัก การวิเคราะห์ความเป็นแม่เหล็ก ฯลฯ
205/
− กิจกรรมการสารวจตามผิวโค้งของโลก
• กิจกรรมการสารวจที่ดินและการรังวัดปักเขต
• กิจกรรมการสารวจทางน้า
• กิจกรรมการสารวจใต้ดิน
• กิจกรรมสารสนเทศเชิงแผนที่และเชิงพื้นที่ (การทาแผนที่)
− การบันทึกภาพถ่ายและการเก็บข้อมูลจากดาวเทียม
ยกเว้น
− การเจาะทดสอบที่เกี่ยวกับการทาเหมือง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 09100 และ 09900
− การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7120
− กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 72109
− การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74109
− การถ่ายภาพทางอากาศ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74200
205/ การส ารวจจี อ อเดติ ก หรื อ การส ารวจตามผิ ว โค้ งของโลก (geodetic surveying) เป็ น การส ารวจบนสั ณ ฐานอ้ า งอิ ง (reference spheroid) ที่

พิจารณาถึงผลจากความโค้งของผิวโลกเป็นผิวสัณฐาน (spheroid) และขนาดของโลกซึ่งเป็นการสารวจที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 200
ตารางกิโลเมตรขึ้นไป ต้องใช้การทาหมุดควบคุมหลักทั้งทางราบและทางดิ่ง จึงจาเป็นต้องวัดปริมาณต่างๆ ด้วยความถูกต้องและความละเอียดสูง
นักสารวจบางท่านอาจเรียกงานสารวจตามผิวโค้งของโลกว่า การสารวจบนผิวยีออยด์ (geoid) หรืองานรังวัดควบคุม
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หมู่ใหญ่ 712 การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิค
7120

การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิค
71201 การทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทดสอบ การวิ เ คราะห์ และการออกใบรั บ รองผลทางเคมี กายภาพ ชี ว ภาพ และทาง
วิทยาศาสตร์อื่นๆ ของวัสดุและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เช่น จุลชีวิทยา ชีวเคมี แบคทีเรียวิทยา ฯลฯ
• การทดสอบและการวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบทางเคมี แ ละชี ว ภาพของวั ส ดุ เช่ น อากาศ น้ า
ของเสีย (จากชุมชนและอุตสาหกรรม) เชื้อเพลิง โลหะ ดิน แร่ธาตุ อาหาร และสารเคมี
• การทดสอบเกี่ยวกับเสียงและการสั่นสะเทือน
• การทดสอบองค์ประกอบและความบริสุทธิ์ของแร่
• การทดสอบในสาขาสุขอนามัยอาหาร รวมถึงการทดสอบและวิเคราะห์ผลิตผลและผลิตภัณฑ์
เกษตรและอาหาร การทดสอบและควบคุมเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์
• การทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพ เช่น ความแข็งแรง ความหนา ความทนทาน ความตึง
ความต้ า นแรงกระแทก ความต้ า นต่ อ ความล้ า และผลกระทบจากอุ ณ หภู มิ สู ง การแผ่
กัมมันตภาพ รังสี ฯลฯ ของวัสดุ เช่น โลหะ พลาสติก สิ่งทอ แก้ว คอนกรีต และวัสดุอื่นๆ
• การทดสอบและการวัดดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะทางอากาศและน้า ฯลฯ
ยกเว้น
− การทดสอบสัตว์ทดลอง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 75000
− การทดสอบในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 86903
71202 การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การตรวจสภาพยานยนต์ จักรยานยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุก และยานยนต์ ขนส่งทางถนนอื่นๆ
เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนตามกาหนดเวลา (เช่น การตรวจสภาพรถยนต์ก่อนต่อ
ทะเบียน) รวมถึงการรับรองผลที่ได้จากการตรวจสอบดังกล่าว
ยกเว้น
− การบารุงรักษาและซ่อมยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4520
− การบารุงรักษาและซ่อมจักรยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 45405
− การประเมินค่าความเสียหาย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 66210
71209 การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทดสอบและการวิเคราะห์คุณลั กษณะทางกลและไฟฟ้าของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ยานยนต์
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอุ ปกรณ์สื่อสาร เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
ที่มีส่วนประกอบทางกลและไฟฟ้ารวมอยู่ด้วยกัน เพื่อให้ได้ผลการประเมินค่าประสิทธิภาพและ
การทางานของวัตถุที่ทดสอบ รวมถึงการรับรองผลที่ได้จากการทดสอบและวิเคราะห์ดังกล่าว
− การทดสอบ การวิเคราะห์ และการออกใบรับรองผลทางเทคนิคหรือธรรมชาติวิทยาศาสตร์อื่นๆ
โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุที่ทดสอบ
− การทดสอบส่วนประกอบและโครงสร้างของเครื่องจักรเพื่อตรวจหาข้อบกพร่อง โดยใช้ ภาพถ่าย
รั ง สี คลื่ น แม่ เหล็ ก และอั ต ราโซนิ ก ซึ่ งการทดสอบเหล่ า นี้ จ ะด าเนิ น การในสถานที่ ตั้ ง ของ
เครื่องจักรนั้นๆ
− การดาเนินการของห้องปฏิบัติการตารวจ
− การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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ยกเว้น
− การประเมินค่าความเสียหาย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 66210
− การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 71202
− การวิเคราะห์และทดสอบทางการแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 86903
หมวดย่อย 72 การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการวิจัยและการพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1) การวิจัยพื้นฐาน เป็นการศึกษาค้นคว้าในเชิงทฤษฎีหรือเชิงทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ
สมุ ห ฐานของปรากฏการณ์ แ ละข้ อ เท็ จ จริงที่ ส ามารถสั งเกตได้ โดยไม่ มี จุ ด มุ่ งหมายที่ จะน า
ผลการวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติ
2) การวิจัยประยุกต์ เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย
เบื้องต้นที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
3) การทดลองเชิงพัฒ นา เป็นการศึกษาอย่างมีระบบ โดยนาความรู้ที่มีอยู่แล้วจากการวิจัยและ/
หรือจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ผลิตผลและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อ
สร้างกระบวนการ ระบบ และบริการใหม่ๆ ขึ้น และเพื่อปรับปรุงสิ่งที่ประดิษฐ์หรือก่อตั้งขึ้นแล้ว
ให้ดีขึ้น
ในหมวดย่อยนี้ได้แบ่งกิจกรรมการวิจัยและการพัฒนาเชิงทดลองเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม
2) สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ยกเว้น
− การวิจัยตลาด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 73200
หมู่ใหญ่ 721 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม
7210

การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม
72101 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การวิจัยและการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
− การวิจัยและการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กายภาพ: ความร้อน แสง แม่เหล็ก ไฟฟ้า
ดาราศาสตร์ ฯลฯ
− การวิ จั ย และการพั ฒ นาเชิ ง ทดลองเกี่ ย วกั บ เคมี ชี ว วิ ท ยา และวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ: การเร่ ง
ปฏิกิริยา การหมัก สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์และพืช สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ ฯลฯ
− การวิจัยและการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและสิ่งแวดล้อม
− การวิจัยและการพัฒ นาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์: การรักษาโรค สุ ขอนามัยในการ
ป้องกันโรค เภสัชศาสตร์ ฯลฯ
− การวิจัยและการพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร: เทคนิคการเกษตร การเพาะปลูก
ผลไม้ การป่าไม้ การเพาะพันธุ์ การประมง ฯลฯ
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การวิจัยและการพัฒนาเชิงบูรณาการ206/ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ยกเว้น
− การวิ จั ย และการพั ฒ นาเชิ ง ทดลองทางด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพสุ ข ภาพ และเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
การเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 72102
−

72102 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
207/ เภสัชพั นธุศาสตร์ 208/ และ
− การวิจัยและการพัฒ นาเชิงทดลองเกี่ยวกับ DNA/RNA จีโนมิ กส์
การใช้เทคโนโลยี การตรวจพิ สู จน์ พัน ธุกรรม พัน ธุวิศวกรรม การหาล าดับ /สั งเคราะห์ /เพิ่ ม
ปริมาณ DNA/RNA การวิเคราะห์การแสดงออกของแบบแผนของยีน และการใช้เทคโนโลยีแอน
ไทเชนส์209/
− การวิจัยและการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับโปรตีนและโมเลกุล การหาลาดับ/การสังเคราะห์/การ
ทาวิศวกรรมของโปรตีนและเปปไทด์ (รวมถึงโฮโมนที่เป็นสารโมเลกุลใหญ่) การพัฒนาวิธีการ
นาส่งยาโมเลกุลใหญ่ โปรติโอมิกส์ 210/ การแยกโปรตีนออกมาและทาให้ โปรตีนที่แยกออกมา
บริสุทธิ์ การหาคุณลักษณะของเซลล์ตัวจับ (cell receptor)
211/ การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ
− การวิจัยและการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
(รวมถึงโครงร่างเนื้อเยื่อและวิศวกรรมชีวการแพทย์) การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน/วัคซีน การย้ายฝาก
ตัวอ่อน

206/ การวิจัยเชิงบูรณาการ (interdisciplinary research) คือ การวิจั ยที่มี ลัก ษณะการผสมผสานองค์ ความรู้ในหลากหลายสาขา เพื่ อให้ เกิดงานวิจัยที่

สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และ/หรือการบริการวิชาการสู่ชุมชน
207/ จีโนมิกส์ (genomics) เป็นการศึกษาดีเอ็นเอทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต ทั้งในส่ วนที่เป็นยีน (coding DNA – เป็นตัวกาหนดคุณลักษณะทางพันธุกรรม)

และไม่ใช่ยีน (noncoding DNA – เป็นตัวกาหนดการทางานของยีนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดและที่ไหน)
208/ เภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenomics) เป็นการตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการเพื่ออธิบายให้ทราบว่า เหตุใดความแตกต่างทาง

พันธุกรรมของแต่ละคนส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่แตกต่างกันจากฤทธิ์ของตัวยา ซึ่งในตัวยาชนิดเดียวกันที่ใช้รักษาอาการป่วยในคนหนึ่งได้ดี
แต่กับอีกคนกลับส่งผลข้างเคียงจนถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นจึงเป็นการคัดกรองผู้ใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการที่ไม่พึงประสงค์ออกจากผู้ที่ใช้ยา
ดังกล่าวได้โดยไม่มีผลข้างเคียง เพื่อให้แพทย์เลี่ยงไปใช้ยาอื่นทดแทน
209/ เทคโนโลยีแอนไทเชนส์ (Antisense Technology) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการทาผลไม้ให้สุกช้าลง ทาให้ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่ง
210/ โปรติโอมิกส์ (proteomics) เป็นการศึกษาโครงสร้างและการทาหน้าที่ของโปรตีนในเซลล์ต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงทาให้ทราบ

ถึงรายละเอียดของโปรตีนและกลุ่มของโปรตีนในเซลล์นั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการแพทย์และเภสัชวิทยา การศึกษาการเรียงตัวของ
โปรตีนในเซลล์ผู้ป่ วยโรคต่างๆ เปรียบเทียบกับการศึกษาการเรียงตัวของโปรตีนในคนปกติที่ใช้เป็น marker เพื่อหาการเรียงตัวของโปรตีนในยีน
ตาแหน่งนั้นๆ ที่มีความผิดปกติ ซึ่งอาจเป็ นแนวโน้ มที่ทาให้ เกิดการผิดปกติห รือเกิดโรคได้ ดังนั้น proteomics จึ งช่วยให้ แ พทย์ทราบถึ งการ
ตอบสนองของเซลล์ที่มีต่อสิ่งเร้าต่างๆ โดยการพิจารณาโครงสร้าง (ลาดับกรดอะมิโน) ของโปรตีนชนิดต่างๆ ที่ผลิตขึ้นในเซลล์เป้าหมาย ซึ่งหากมี
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นอันตราย สามารถช่วยพิจารณาหาทางป้องกันและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เอนไซม์หรือตัวยับยั้ งที่มี
ผลต่อการเรียงตัวที่ผิดปกติ เพื่อใช้สาหรับการหายารักษาโรคนั้นๆ ในอนาคต และเมื่อสามารถเข้าใจเกี่ยวกับ proteome และความสัมพันธ์ของสาร
พันธุกรรมที่อยู่ในดีเอ็นเอ ย่อมมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าใจกระบวนการภายในของแต่ละเซลล์ และการทางานของอวัยวะต่างๆ
211/ วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (tissue engineering) เป็นกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อ (regeneration of functional tissues) เพื่อทดแทน ซ่อม หรือปรับปรุง
การทางานของเนื้อเยื่อ หรืออวัย วะที่สูญ เสียหรือ บาดเจ็ บ ซึ่งโดยปกติจะไม่มีก ารงอกใหม่เองในมนุษย์ ได้แ ก่ ผิวหนังแท้ เส้นประสาท กระดูก
กระดูกอ่อน กล้ามเนื้อหัวใจ เป็นต้น กระบวนการสร้างเนื้อเยื่อต้องใช้การพัฒนาความรู้ต่างๆสามด้านหลัก ได้แก่ วิศวกรรมของวัสดุ ชีววิทยาของ
เซลล์ และวิศวกรรมชีวเคมี โดยจะเริ่มจากการพัฒนาชีววัสดุ (วัสดุที่เข้ากับร่างกายได้ดี biomaterials) เพื่อทาหน้าที่เป็นโครงเลี้ยงเซลล์ (scaffold)
ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ชีววัสดุจากธรรมชาติ เช่น คอลลาเจน เจลาติน ไหมหรือวัสดุสังเคราะห์ขึ้น เช่น PLA PCL โครงเลี้ยงเซลล์จะถูกนาไปใช้เลี้ยงเซลล์
ที่ถูกคัดแยก และขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากพอ แล้วการชักนาให้เปลี่ยนแปลง (differentiate)ไปเป็นเนื้อเยื่อที่ต้องการอย่างสมบูรณ์และสามารถ
ทางานได้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยการควบคุมสภาวะแวดล้อ มภายนอกในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) หรือในร่างกายสิ่งมีชีวิต (in vivo
regeneration)
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−

−

−

−

การวิจัยและการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับเทคนิคกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การหมัก
โดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ การแปรรูปชีวภาพ กระบวนการไบโอลิชชิ่ง212/ การฟอกขาวและการ
ผลิตเยื่อกระดาษทางชีวภาพ การกาจัดซัลเฟอร์ทางชีวภาพ การบาบัดสารมลพิษทางชีวภาพ การ
กรองทางชีวภาพ และการใช้พืชเพื่อบาบัดสารพิษ
การวิจัยและการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับยีนและ RNA ที่ใช้เป็นพาหะ/ตัวนา ยีนบาบัด213/ และ
พาหะ/ตัวนาที่เป็นไวรัส (viral vectors)
การวิจัยและการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับชีวสารสนเทศ การสร้างฐานข้อมูลจีโนม214/ ลาดับคู่เบส
ของโปรตีน ตัวแบบกระบวนการทางชีวภาพที่ซับซ้อน รวมถึงชีววิทยาระบบ
การวิจัยและการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับเทคโนโลยีนาโนชีวภาพ การประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
กระบวนการผลิ ตระดั บ นาโน/ไมโคร เพื่ อ สร้างอุ ป กรณ์ ส าหรับ ศึ กษาระบบชีว ภาพและการ
ประยุกต์ใช้ในระบบนาส่งยา การตรวจวินิจฉัย ฯลฯ

72109 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การวิจัยและการพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
− การวิ จัย และการพั ฒ นาเชิง ทดลองเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ และเทคโนโลยี ส าหรั บ ไฟฟ้ า
การหล่อโลหะ เครื่องจักรกล การคมนาคม เรือ อากาศยาน วิศวกรรมโยธา การก่อสร้าง ฯลฯ
− การวิจัยและการพัฒนาเชิงบูรณาการที่เน้นทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
− การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมู่ใหญ่ 722 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7220 72200 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์
• การวิ จัย และพั ฒ นาเชิงทดลองเกี่ ยวกั บ เศรษฐศาสตร์แ ละธุรกิ จ ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ สถิ ติ
การจัดการธุรกิจ การเงิน ฯลฯ
• การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับจิตวิทยา
• การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับกฎหมาย: กฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่ง ฯลฯ
− การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านมนุษยศาสตร์
• การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรม ภาษาและวรรณกรรมโบราณ
และสมัยใหม่
• การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศิลปะ ศาสนา เทววิทยา ฯลฯ
− การวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการที่เน้นทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ยกเว้น
− การวิจัยตลาด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 73200
212/ ไบโอลิชชิ่ง (bioleaching) เป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่เกิดจากการทางานของจุลินทรีย์ ทาให้โลหะที่อยู่ในสารประกอบที่ไม่ละลายน้าละลายออกมา

แล้วนาเอาสารละลายนี้มาแยกเอาโลหะออก กรรมวิธกี ารนี้ถกู นามาใช้ในการสกัดแร่ต่างๆ เช่น ทองแดง ทอง ยูเรเนียม สังกะสี แคดเมียม โคบอล
นิกเกิล และอื่นๆ นอกจากนีย้ ังใช้วิธีกระบวนการ bioleaching ในการละลายคาร์บอเนตออกจากหินน้ามันก่อนที่จะนาไปสกัดเอาน้ามันออกมา เป็นต้น
213/ ยีนบาบัด (gene therapy) หมายถึง การรักษาโรค หรือ ความผิดปกติทางพันธุกรรม โดยการผ่าตัดเปลี่ยนยีน ถ่ายยีนที่ปกติเข้าไปแทนที่ หรือใส่ยีน
ที่ปกติเข้าไปโดยไม่ต้องตัดเอายีนที่ผิดปกติออก
214/ จีโนม (genome) คือ มวลสารพันธุกรรมทั้งหมดที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตอย่างปกติของสิ่งมีชีวิต ซึ่งในกรณีของสิ่งมีชีวิตชั้นสูง จีโนมก็คือ ชุดของ
DNA ทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในนิวเคลียสของทุกๆ เซลล์นั่นเอง
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หมวดย่อย 73 การโฆษณาและการวิจัยตลาด
ในหมวดย่ อยนี้ ได้แก่ การสร้างสรรค์งานโฆษณาและการกาหนดรูป แบบงานโฆษณาในนิ ตยสาร
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ รวมถึงการออกแบบโครงสร้างและสถานที่จัดแสดงโฆษณา
หมู่ใหญ่ 731 การโฆษณา
7310

การโฆษณา
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การให้บริการด้านการโฆษณาครบวงจร (ที่ดาเนินการโดยบุคลากรในองค์กรของ
ตนเองหรือจ้างเหมาช่วงจากภายนอก) รวมถึงการให้คาปรึกษา การสร้างสรรค์งานโฆษณา การผลิต
วัสดุเพื่อการโฆษณา215/ การวางแผนและการจัดซื้อสื่อ
73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การวางแผน สร้างสรรค์ และกาหนดรูปแบบงานโฆษณา เช่น
• การเลือกสื่อที่ต้องการใช้ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และสื่ออื่นๆ
• การออกแบบงานโฆษณาและรู ป แบบการน าเสนอ เช่ น แผ่ น ป้ า ยโฆษณา แผ่ น ป้ า ยปิ ด
ประกาศ การตกแต่งตู้โชว์หน้าร้าน การออกแบบห้องแสดงสินค้า การติดป้ายโฆษณาบน
รถยนต์และรถโดยสาร การโฆษณาทางอากาศ การแจกหรือการจัดส่งวัสดุโฆษณาหรือสินค้า
ตัวอย่าง ฯลฯ
• การเขียนเค้าโครงเรื่องและคาโฆษณา
− การส่งเสริมการตลาดและการบริการโฆษณาอื่นๆ เพื่อดึงดูดและรักษากลุ่มลูกค้า
• การส่งเสริมผลิตภัณฑ์
• การตลาด ณ จุดขาย เช่น การสาธิตสินค้า ณ จุดขาย
• การโฆษณาทางไปรษณีย์
• การให้คาปรึกษาด้านการตลาดสาหรับงานโฆษณา
ยกเว้น
− การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่วัสดุโฆษณา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5819
− กิ จ กรรมการผลิ ต ข้ อ ความ/ข่ า วสารเชิ งพาณิ ช ย์ ส าหรั บ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ และภาพยนตร์ ได้ จั ด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5911
− การวิจัยตลาด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 73200
− กิจกรรมของนักออกแบบงานกราฟิก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74109
− การถ่ายภาพโฆษณา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74200
− ผู้จัดการประชุมและงานแสดงสินค้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8230
73102 กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การขายหรือการให้เช่าเวลาและพื้นที่สาหรับโฆษณาชักชวนทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ป้าย
โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ยกเว้น
− การขายหรือให้เช่าเวลาหรือพื้นที่โฆษณา โดยเจ้าของเวลาหรือพื้นที่โฆษณา (สานักพิมพ์ รายการ
วิทยุ สถานีโทรทัศน์ ฯลฯ) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยตามชนิดของกิจกรรม
− กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 70201

215/ วัสดุเพื่อการโฆษณา คือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ที่พิมพ์ลงบนกระดาษ ผ้า พลาสติก แผ่นโลหะ แท่งหิน ไม้ ละอองน้า
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หมูใ่ หญ่ 732 การวิจัยตลาดและการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน
7320 73200 การวิจัยตลาดและการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การสารวจศักยภาพของตลาด การแข่งขันในตลาด การยอมรับและความคุ้นเคยที่มีต่อผลิตภัณฑ์
และพฤติก รรมในการซื้อ ของผู้ บ ริโภค เพื่ อประโยชน์ ในการส่ งเสริม การขายและการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการวิเคราะห์ทางสถิติถึงผลการวิจัยนั้นๆ
− การส ารวจที่ อ อกแบบเพื่ อ รวบรวมความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ รวมถึงการวิเคราะห์ทางสถิติของผลการสารวจนั้นๆ
ยกเว้น
− กิจกรรมการโฆษณา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7310
หมวดย่อย 74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ
ในหมวดย่ อยนี้ ได้แก่ การให้ บ ริการด้านวิช าชีพ วิท ยาศาสตร์ และเทคนิค (ยกเว้นกิจกรรมด้าน
กฎหมายและการบัญชี กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค กิจกรรม
ด้านการจัดการและการให้คาปรึกษาด้านการจัดการ กิจกรรมการวิจัยและการพัฒนา และกิจกรรมการโฆษณา)
หมู่ใหญ่ 741 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้าน
7410

กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้าน
74101 กิจกรรมการออกแบบตกแต่งภายใน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
216/
− การวางแผนและการออกแบบพื้นที่ภ ายในตามความต้องการทางกายภาพ ทางสุ นทรียภาพ
และประโยชน์ใช้สอยของลูกค้า
− การร่างแบบการตกแต่งภายใน รวมถึงการตกแต่งหน้าร้านและตู้โชว์
− กิจกรรมของมัณฑนากร
ยกเว้น
− การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 71101
74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างอุ ต สาหกรรม เช่ น การออกแบบและการก าหนดคุ ณ สมบั ติ ที่
สร้างสรรค์และพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งาน มูลค่า และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รวมถึง
การกาหนดวัตถุดิบ โครงสร้าง กลไก รูปทรง สี และการตกแต่งพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณา
จากคุณ ลั กษณะและความต้อ งการของลู กค้ า ความปลอดภั ย ความต้ องการของตลาดและ
ความสามารถในการผลิต การจัดจาหน่าย การใช้ และการดูแลรักษา
− การออกแบบแฟชั่ น ที่ เกี่ ย วกั บ สิ่ งทอ เครื่อ งแต่ งกาย รองเท้ า เครื่อ งเพชรพลอยและรู ป พรรณ
เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าแฟชั่นอื่นๆ รวมถึงสินค้าส่วนบุคคลหรือสินค้าในครัวเรือนอื่นๆ
− การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการทาแบบจาลอง 3 มิติ
− กิจกรรมของนักออกแบบงานกราฟิก (graphic designer)

216/ ความต้องการทางสุนทรียภาพ (aesthetic needs) เป็นความต้องการในเรื่องของความสวยงาม ความเป็นศิลปะ ความสะดวกสบาย ความเป็ น

ระเบียบเรียบร้อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความสบายใจและความพึงพอใจแก่บุคคล การตอบสนองความต้องการทางสุนทรียะที่เกี่ยวกับการทางาน
เช่น การจัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้เป็นระเบียบ การจัดทาสวนหย่อมเพื่อให้ที่ทางานสวยงามร่มรื่น เป็นต้น
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ยกเว้น
− การออกแบบและการเขียนโปรแกรมสาหรับเว็บเพจ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 62011
− การออกแบบด้านวิศวกรรม เช่น การประยุกต์กฎทางกายภาพและหลักการด้านวิศวกรรมในการ
ออกแบบเครื่องจักร วัสดุ เครื่องมือ โครงสร้าง กระบวนการ และระบบทางอุตสาหกรรม ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 71102
− การออกแบบกราฟิกงานโฆษณา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 73101
หมู่ใหญ่ 742 กิจกรรมการถ่ายภาพ
7420 74200 กิจกรรมการถ่ายภาพ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การถ่ายภาพ
• การถ่ายภาพเพื่อทาหนังสือเดินทาง ภาพนักเรียน/นักศึกษา ภาพแต่งงาน
• การถ่ายภาพเพื่อการพาณิชย์ โฆษณา แฟชั่น อสังหาริมทรัพย์ หรือเพื่อการท่องเที่ยว
• การถ่ายภาพทางอากาศ
• การถ่ายวีดิทัศน์เหตุการณ์ต่างๆ เช่น งานแต่งงาน การประชุม ฯลฯ
− การดาเนินงานเกี่ยวกับฟิล์ม
• การล้าง การอัด และการขยาย ทั้งจากฟิล์มภาพถ่ายและฟิล์มภาพยนตร์
• ห้องปฏิบัติการล้าง อัด และขยายภาพ
• ร้านถ่ายภาพด่วนภายใน 1 ชั่วโมง (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร้านขายกล้อง)
• การอัดฟิล์มสไลด์
• การอัดสาเนาและซ่อมหรือตกแต่งภาพถ่าย
− กิจกรรมช่างภาพสื่อมวลชนอิสระ
− การแปลงภาพและเอกสารให้อยู่ในรูปของไมโครฟิล์ม
ยกเว้น
− การล้ างฟิล์ มภาพยนตร์ที่ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 59129
− กิจกรรมสารสนเทศเชิงแผนที่และเชิงพื้นที่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 71103
หมู่ใหญ่ 749 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
7490

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการบริการประเภทต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปให้บริการแก่ลูกค้าในเชิงพาณิชย์
ทีต่ ้องใช้ทักษะทางด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
74901 กิจกรรมการแปลและล่าม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการแปลเอกสาร
− การดาเนินการของล่าม
74902 การบริการให้ค้าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การประเมิน ตรวจสอบ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ที่มีต่อความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน การประเมินผลกระทบด้านนิเวศวิทยาและ
เศรษฐกิ จ ของการเปลี่ ย นแปลงด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มจากการกระท าของมนุ ษ ย์ แ ละธรรมชาติ
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การศึกษาและวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ
ทาโครงการต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
− การให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ค าปรึ ก ษา หรื อ
คาแนะน าเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุ ดสาหรับการพัฒ นาและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
(ที่ดิน ป่าไม้ ของเสียจากร่า งกาย แหล่งก๊าซ แหล่งน้ามัน และแหล่งแร่ ประชากรสัตว์ป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ)
− การให้ ค าปรึก ษาด้ า นการพั ฒ นานโยบายสิ่ ง แวดล้ อ ม การให้ ค าแนะน าแก่ ส ถาบั น ของรั ฐ หรื อ
เอกชนในการออกแบบ การพัฒ นา และการนาพระราชบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ มาตรฐาน หรือ
แนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้
− การให้คาปรึกษาอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− กิจกรรมการให้คาปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7020
− กิจกรรมการให้คาปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7110
74909 กิจกรรมทางวิช าชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− กิจกรรมของตัวแทน/นายหน้าทางธุรกิจ เช่น การดาเนินการเกี่ยวกับการซื้อและขายธุรกิจขนาด
เล็กและขนาดกลาง รวมถึงการดาเนินการทางด้านวิชาชีพ (ยกเว้นการเป็นตัวแทน/นายหน้า
ทางด้านอสังหาริมทรัพย์และการประกันภัย)
− กิจกรรมนายหน้าทางด้านสิทธิบัตร (การดาเนินการเกี่ยวกับการซื้อและขายสิทธิบัตร)
− กิจกรรมการประเมินราคาโบราณวัตถุ เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ฯลฯ (ยกเว้นการประเมิน
ราคาอสังหาริมทรัพย์และการประกันภัย)
217/
− กิจกรรมของนักสารวจปริมาณงาน
− กิจกรรมการพยากรณ์อากาศ
− กิ จ กรรมการให้ ค าปรึ ก ษาอื่ น ๆ (ยกเว้ น ด้ า นการเงิ น และการลงทุ น ด้ า นสถาปั ต ยกรรมและ
วิศ วกรรม และด้านการจั ดการ) เช่น ด้ านการรักษาความปลอดภั ย ด้ านปฐพี วิท ยาและ
เศรษฐศาสตร์การเกษตร ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ
− กิจกรรมการตรวจสอบใบเสร็จและการแจ้งอัตราค่าขนส่ง
− กิจกรรมที่ดาเนินการโดยนายหน้าและตัวแทนในนามของบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างในการ
ผลิตภาพยนตร์ ละคร หรือการบันเทิงอื่นๆ หรือการกีฬา เช่น บริษัทโมเดลลิ่ง
− กิจกรรมการจัดรูปแบบหนังสือ การแสดง งานศิลปะ ภาพถ่าย ฯลฯ ให้กับผู้จัดพิมพ์จาหน่ายหรือ
เผยแพร่และผู้ผลิต ฯลฯ
ยกเว้น
− การขายส่งยานยนต์ที่ใช้แล้วผ่านการประมูล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4510
− กิจกรรมการประมูลทางอินเทอร์เน็ต (การขายปลีก) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47912
− กิจกรรมการประมูลโดยไม่มีร้าน (การขายปลีก) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47999

217/ นักสารวจปริมาณงาน (quantity surveyor) เป็นผู้วิเคราะห์รายละเอียดและทารายการวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการก่อสร้าง

รวมทั้งจัดระบบและควบคุมราคางานก่อสร้าง
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−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

การประเมินที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เช่น การประเมินค่าสินไหมทดแทน ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 66210
กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6622
กิจกรรมตัวแทน/นายหน้าและการประเมินอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 68201
กิจกรรมการทาบัญชี ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 69200
การจัดแสดงงานโฆษณาและการออกแบบงานโฆษณาอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 73101
กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74109
การจัดการประชุมและงานแสดงสินค้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8230
กิจกรรมผู้ดาเนินการประมูลอิสระ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 82990
กิจกรรมการสมนาคุณลูกค้า เช่น แจกคูปองลดราคา สะสมคะแนนแลกของรางวัล ฯลฯ ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 82990
การให้คาปรึกษาด้านสินเชื่อและหนี้สินผู้บริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 88909
กิจกรรมของนักหนังสือพิมพ์อิสระ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 90001

หมวดย่อย 75 การบริการรักษาสัตว์
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการดูแลและควบคุมสุขภาพของปศุสัตว์หรือสัตว์เลี้ยง กิจกรรมเหล่านี้
ดาเนินการโดยสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ ในขณะตรวจเยี่ยมฟาร์ม คอก หรือบ้าน ในห้องตรวจและ
ห้องผ่าตัด หรือที่ในอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมรถพยาบาลฉุกเฉินสาหรับสัตว์
หมู่ใหญ่ 750 การบริการรักษาสัตว์
7500 75000 การบริการรักษาสัตว์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจ กรรมการตรวจวินิจ ฉัย รัก ษา ดูแ ล ควบคุม และฟื้น ฟูส ุข ภาพของสัต ว์ ที ่ ดาเนิน การโดย
สัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ช่วยในการรักษา ทั้งในโรงพยาบาล คลินิก
ฟาร์ม คอก บ้าน หรือสถานที่อื่นๆ
− กิจกรรมด้านพยาธิวิทยาคลินิกและการวินิจฉัยโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์
− กิจกรรมรถพยาบาลฉุกเฉินสาหรับสัตว์ที่ดาเนินการโดยสถานบริการรักษาสัตว์
− การทดสอบสัตว์ทดลอง
ยกเว้น
− กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผสมเทียมสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01621
− กิจกรรมการจัดที่พักพร้อมอาหารสาหรับปศุสั ตว์ โดยไม่มีการดูแลสุ ขภาพ ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 01629
− การบริก ารตั ด ขนแกะ โดยได้ รับ ค่ าตอบแทนหรือ ตามสั ญ ญาจ้าง ได้ จัด ประเภทไว้ในกิจ กรรม
01629
− การบริ ก ารทดสอบฝู งสั ต ว์ ต้ อ นฝู ง สั ต ว์ และพาสั ต ว์ ไ ปกิ น หญ้ า ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ นกิ จ กรรม
01629
− กิจกรรมการจัดที่พักพร้อมอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยง โดยไม่มีบริการดูแลสุขภาพ ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 96302
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หมวดใหญ่ N กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
(หมวดย่อย 77 – 82)
ในหมวดใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนการดาเนินงานทั่วไปทางธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
แตกต่างจากกิจกรรมในหมวดใหญ่ M (กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค) เนื่องจากวัตถุประสงค์หลัก
ของกิจกรรมในหมวดใหญ่นี้ มิใช่การถ่ายทอดความรู้หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเหมือนในหมวดใหญ่ M
หมวดย่อย 77 กิจกรรมการให้เช่า
คาว่า “กิจกรรมการให้เช่า ” ในหมวดย่อยนี้หมายถึง การดาเนินกิจกรรมทั้งการให้เช่า (rent) และ
สัญญาเช่าดาเนินงาน218/ (operation leasing) สินทรัพย์ที่จับต้องได้และที่จับต้องไม่ได้219/ รวมถึงสินค้าที่จับต้องได้
ประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ สินค้าบริโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม ซึ่งลูกค้าจะทาการ
ชาระเงินค่าเช่าเป็นครั้งๆ ไป
ในหมวดย่อยนี้แบ่งเป็น 4 หมู่ใหญ่ คือ (1) การให้เช่ายานยนต์ (2) การให้เช่าอุปกรณ์เพื่อการกีฬา
และนันทนาการ และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน (3) การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อ
ดาเนินการทางธุรกิจ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ และ (4) สัญญาเช่าดาเนินงานผลิตภัณฑ์ที่มีทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
ยกเว้น
− กิจกรรมสัญญาเช่าการเงิน (financial leasing) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6491
− การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดไว้ในกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (หมวดใหญ่ L)
− การให้ เ ช่ า เครื่ อ งอุ ป กรณ์ พ ร้ อ มผู้ ค วบคุ ม ได้ จั ด ประเภทตามความเหมาะสมของกิ จ กรรมที่
ดาเนินการด้วยเครื่องอุปกรณ์นั้นๆ เช่น การก่อสร้าง (หมวดใหญ่ F) การขนส่ง (หมวดใหญ่ H)
หมู่ใหญ่ 771 การให้เช่ายานยนต์
7710

การให้เช่ายานยนต์
77101 การให้เช่ายานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การให้เช่าและสัญญาเช่าดาเนินงานเกี่ยวกับยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และ
รถขนาดเล็กที่คล้ายกัน โดยไม่มีผู้ควบคุม
• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
• รถเพื่อการพาณิชย์ประเภทรถตู้

218/ สัญญาเช่าดาเนินงาน (operational leasing) เป็นการเช่าทรัพย์มาเพื่อใช้ประโยชน์เพียงระยะเวลาช่วงหนึ่ง เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

เท่านั้นโดยมิได้มุ่งหมายที่จะจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน นั้นๆ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าผู้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ให้เช่า จึงไม่มีการโอน
กรรมสิทธิ์ไปยังผู้เช่า นอกจากนี้ ผู้เช่ามีสิทธิ์นาทรัพย์สินไปให้เช่าช่วงได้ และยังมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดได้ กล่าวโด ยสรุปสัญญาเช่า
ชนิดนี้ ก็คือ การเช่าทรัพย์สินทั่วๆ ไปนั่นเอง
219/ สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) หมายถึงสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่ใช้ในการดาเนินงานขององค์กร และก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร แต่
จะแสดงรายการในงบดุลในหัวข้อ “สินทรัพย์อื่น” (ตามระบบบัญชีรูปแบบเดิม) ได้แก่ การสร้างภาพลักษณ์ให้เกิด กับสินค้าและบริการ (Brand
Image) คุณภาพ (Quality) การสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดกับลูกค้า (Customer Relation Management) สิทธิบัตร (Patent) ลิขสิทธ์ (Copyrights)
และการสร้างความสัมพันธ์ด้านต่างๆ เช่น พนักงาน ข้อมูล ความนึกคิดและจินตนาการ กระบวนการภายในขององค์ กร วัฒนธรรมขององค์กร ทุน
ทางด้านความรู้ (Intellectual Capital) ตลอดจนสรรพกาลังในการสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม (ที่มา: การสร้างคุณค่าจากสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้,
นพเก้า ห่อนบุญเหิม, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://library.rmutt.ac.th/e-Book/Intangible_KC_Issue1.pdf (วันที่ค้นข้อมูล : 23 ก.ค. 2551))
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•
•
•

รถกระบะ 1 ตัน รวมถึงรถยนต์นั่งที่มีกระบะและรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก
ยานยนต์ชนิดออฟโรด เช่น รถจิ๊ป
ยานยนต์ที่ใช้ในสนามกอล์ฟ รถเอทีวี (ATV) รถโกคาร์ท

ยกเว้น
− การให้เช่ายานยนต์พร้อมคนขับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4932
− การให้เช่ารถบรรทุกพร้อมคนขับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4933
− สัญญาเช่าทางการเงิน (financial leasing) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6491
− การให้เช่ารถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ โดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77109
77109 การให้เช่ายานยนต์ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้เช่าและสัญญาเช่าดาเนินงานเกี่ยวกับยานยนต์ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
• ยานยนต์หนัก เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถกึ่งพ่วง
• ยานยนต์โดยสารเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถบัส รถโรงเรียน
• ยานยนต์ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น เช่ น รถดั บ เพลิ ง รถกวาดถนน รถหุ้ ม เกราะ รถผสมปู น /
คอนกรีต รถเครนหรือรถบรรทุกติดปั้นจั่น
ยกเว้น
− การให้เช่ายานยนต์พร้อมคนขับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4932
− การให้เช่ารถบรรทุกพร้อมคนขับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4933
− สัญญาเช่าทางการเงิน (financial leasing) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6491
− การให้ เช่ ายานยนต์ ช นิ ด นั่ ง ส่ ว นบุ ค คล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็ ก ที่ คล้ า ยกัน โดยไม่ มี ผู้
ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77101
− การให้เช่ารถจักรยานยนต์ รถคาราวาน และรถที่ใช้สาหรับพักแรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
77301
หมู่ใหญ่ 772 การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน รวมถึงการให้เช่าเครื่องอุปกรณ์
เพื่อการนั นทนาการและการกีฬา และวิดีโอเทป โดยทั่วไปแล้ ว กิจกรรมเหล่านี้เป็นการให้ เช่าสินค้าในระยะสั้ น
ถึงแม้ว่าในบางกรณีสินค้าเหล่านี้อาจจะให้เช่าในระยะยาวก็ได้
7721 77210 การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์เพื่อการนันทนาการและการกีฬา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์เพื่อการนันทนาการและการกีฬา
• เรือทัศนาจร เรือสาราญ เรือแคนนู เรือใบ เจ็ทสกี
• รถจักรยาน
• เก้าอี้และร่มชายหาด
• เครื่องอุปกรณ์เพื่อการนันทนาการและการกีฬาอื่นๆ
ยกเว้น
− การให้เช่าวิดีโอเทปและแผ่นดิสก์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77220
− การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7729
− การให้ เช่ า เครื่ อ งอุ ป กรณ์ เพื่ อ การพั ก ผ่ อ นและความบั น เทิ ง ที่ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ของสถานที่ ห รื อ
สิ่งอานวยความสะดวกด้านการนันทนาการ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9329
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7722 77220 การให้เช่าสื่อบันทึกเสียงและภาพ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้ เช่าวิดีโอเทป แผ่ นเสี ยง ซีดี ดีวีดี ตลั บเกม วิดีโ อเกม ฯลฯ ที่ ใช้เพื่ อความบัน เทิงในที่พั ก
อาศัย
7729

การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ
77291 การให้เช่าหนังสือ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้เช่าหนังสือทุกประเภท เช่น วารสาร นิตยสาร นิยาย หนังสือการ์ตูน ฯลฯ
ยกเว้น
− การให้เช่าหนังสือ วารสาร นิตยสารที่ดาเนินการโดยห้องสมุด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 91011
77299 การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การให้ เช่ า ของใช้ ส่ ว นบุ ค คลและของใช้ ในครัว เรื อ นทุ ก ชนิ ด กั บ ลู ก ค้ า ในครั ว เรื อ นหรื อ ในงาน
อุตสาหกรรม (ยกเว้นเครื่องอุปกรณ์เพื่อการนันทนาการและการกีฬา)
• สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และรองเท้า
• เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องแก้ว เครื่องครัวและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องใช้
ไฟฟ้าและของใช้ในครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้า
• เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เครื่องดนตรี และฉาก
• เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สาหรับมือสมัครเล่นหรือเพื่องานอดิเรก เช่น เครื่องมือสาหรับ
ซ่อมบ้าน
• ดอกไม้และต้นไม้
• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับใช้ในครัวเรือน เช่น ระบบสเตอริโอ โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ
ยกเว้น
− การให้เช่ารถยนต์ รถบรรทุก รถพ่วง และยานยนต์เพื่อการนันทนาการ โดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7710
− การให้เช่าของใช้เพื่อการนันทนาการและการกีฬา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77210
− การให้เช่าวิดีโอเทปและแผ่นดิสก์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77220
− การให้เช่ารถจักรยานยนต์ รถคาราวาน และรถที่ใช้สาหรับพักแรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
77301
− การให้เช่าเฟอร์นิเจอร์สานักงาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77306
− การจัด หาผ้ า เครื่อ งแบบ และสิ่ งของต่างๆ ที่ ดาเนิน การโดยกิ จการซั กรีด ได้ จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 96201

หมู่ใหญ่ 773 การให้เช่าเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆ
7730

การให้เช่าเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การให้เช่าและสัญญาเช่าดาเนินงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ รวมถึง
สินค้าที่จับต้องได้อื่นๆ โดยไม่มีผู้ควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใช้เป็นสินค้าทุนในทางอุตสาหกรรม
77301 การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางบก (ยกเว้นยานยนต์) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้ เช่าและสั ญ ญาเช่าดาเนินงานเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ การขนส่ งทางบก โดยไม่มีผู้ ควบคุ ม
เช่น รถจักรยานยนต์ รถคาราวาน รถที่ใช้สาหรับพักแรม ยานพาหนะที่แล่นบนรางรถไฟ ฯลฯ
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ยกเว้น
− สัญญาเช่าทางการเงิน (financial leasing) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6491
− การให้เช่ายานยนต์ โดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7710
− การให้เช่ารถจักรยาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77210
77302 การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางน้้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้ เช่าและสั ญ ญาเช่าดาเนิน งานเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ การขนส่ งทางน้ า โดยไม่มีผู้ ควบคุ ม
เช่น เรือที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ฯลฯ
ยกเว้น
− การบริการให้เช่าเรือทัศนาจรหรือเรือสาราญ และเรือขนส่ งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่ ง
ทะเลพร้อมผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 50112 และ 50121 ตามลาดับ
− การบริการให้เช่าเรือทัศนาจรหรือเรือสาราญ และเรือขนส่งสินค้าทางน้าภายในประเทศพร้อมผู้
ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 50212 และ 50221 ตามลาดับ
− การให้เช่าเรือเพื่อการนันทนาการและการกีฬา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77210
77303 การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้เช่าและสัญญาเช่าดาเนินงานเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ โดยไม่มีผู้ควบคุ ม
เช่น เครื่องบิน บอลลูนอากาศร้อน ฯลฯ
ยกเว้น
− การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศโดยมีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 51
77304 การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรและการป่าไม้ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้เช่าและสัญญาเช่าดาเนินงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตรและการ
ป่าไม้ โดยไม่มีผู้ควบคุม เช่น รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร ฯลฯ
ยกเว้น
− การให้ เช่ า เครื่ อ งจั ก รหรื อ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ท างการเกษตรและการป่ า ไม้ โดยมี ผู้ ค วบคุ ม ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 01619 และ 02400 ตามลาดับ
77305 การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้เช่าและสัญญาเช่าดาเนินงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ในการก่อสร้างและงาน
วิศวกรรมโยธา โดยไม่มีผู้ควบคุม เช่น ปั้นจั่น นั่งร้านและแท่นยกพื้นซึ่งไม่มีการติดตั้งและรื้อถอน
ฯลฯ
ยกเว้น
− การให้ เช่าเครื่องจัก รหรือ เครื่อ งอุป กรณ์ ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา โดยมี ผู้ ควบคุ ม
ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 43 ตามประเภทเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้งาน
77306 การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ส้านักงาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้เช่าและสัญญาเช่าดาเนินงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สานักงาน
• คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
• เครื่องอัดสาเนา เครื่องพิมพ์ดีด และเครื่องประมวลผลคา
• เครื่องจัก รและเครื่องอุปกรณ์ทาบัญชี เช่น เครื่องคานวณอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องบันทึกการ
รับเงิน
• เฟอร์นิเจอร์สานักงาน

373
77309 การให้เช่าเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การให้ เช่ า และสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งจั ก รและเครื่ อ งอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ไ ด้ จั ด
ประเภทไว้ในที่อื่น โดยไม่มีผู้ควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใช้เป็นสินค้าทุนในอุตสาหกรรม
• เครื่องยนต์และกังหัน
• เครื่องมือกล
• เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในเหมืองแร่และแหล่งน้ามัน
• เครื่องอุปกรณ์วิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร ชนิดใช้ในการประกอบวิชาชีพ
• เครื่องอุปกรณ์ผลิตภาพยนตร์
• เครื่องอุปกรณ์ในการวัดและการควบคุม
• เครื่องจักรที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ ทางพาณิชย์ และทางอุตสาหกรรมอื่นๆ
− การให้เช่าคอนเทนเนอร์สาหรับเป็นที่พักหรือสานักงาน
− การให้เช่าคอนเทนเนอร์สาหรับบรรจุสินค้า
− การให้เช่าแท่นวางของ/พัลเลต
− การให้เช่าสัตว์ เช่น ฝูงสัตว์ ม้าแข่ง ฯลฯ
ยกเว้น
− การให้เช่าและสัญญาเช่าดาเนินงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตรและการ
ป่าไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77304
− การให้เช่าและสัญญาเช่าดาเนินงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ในการก่อสร้างและงาน
วิศวกรรมโยธา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77305
− การให้ เช่ า และสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งจั ก รและเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ส านั ก งาน ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 77306
หมู่ใหญ่ 774 สัญญาเช่าด้าเนินงานผลิตภัณฑ์ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน (ยกเว้นงานที่มี
ลิขสิทธิ์)
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมการอนุญ าตให้ผู้อื่นใช้ผ ลิตภัณฑ์ทรัพย์สิน ทางปัญ ญาและผลิตภัณ ฑ์ที่
คล้ายกัน โดยมีการจ่ายค่าอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (ผู้ถือครองทรัพย์สิน) สัญญา
เช่ า ด าเนิ น งานทรั พ ย์ สิ น เหล่ า นี้ ท าได้ ห ลายรู ป แบบ เช่ น การอนุ ญ าตให้ ท าซ้ า การน าไปใช้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งใน
กระบวนการหรือการผลิตต่อไป การดาเนินธุรกิจภายใต้แฟรนไชส์ ฯลฯ โดยที่เจ้าของปัจจุบันอาจจะเป็นผู้คิดค้น
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หรือไม่ก็ได้
7740 77400 สัญญาเช่าด้าเนินงานผลิตภัณฑ์ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน (ยกเว้นงานที่มี
ลิขสิทธิ์) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− สัญญาเช่าดาเนินงานเกี่ยวกั บผลิ ตภัณฑ์ทรัพย์สิ นทางปัญญา (ยกเว้นงานที่มีลิ ขสิทธิ์ เช่น เพลง
ภาพยนตร์ หนังสือ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ)
− การได้รับค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือค่าธรรมเนียมผลประโยชน์การใช้สิทธิ์
• สิทธิบัตร
• เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการบริการ
• ตราสินค้า
• สัมปทานการสารวจและการประเมินแร่
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•

สัญญาแฟรนไชส์

ยกเว้น
− การได้ ม าซึ่ งลิ ข สิ ท ธิ์แ ละการจั ด พิ ม พ์ จาหน่ ายหรื อ เผยแพร่ ได้ จั ด ประเภทไว้ในหมวดย่ อย 58
และ 59
− การผลิ ต การท าส าเนา และการจ าหน่ า ยงานที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ (หนั ง สื อ ภาพยนตร์ เพลง หนั ง สื อ
ซอฟต์แวร์ ฯลฯ) ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 58 และ 59
− การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 681
− การให้เช่าผลิตภัณฑ์ (สินทรัพย์) ที่จับต้องได้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 771, 772 และ 773
− การให้เช่าวิดีโอเทปและแผ่นดิสก์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77220
− การให้เช่าหนังสือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77291
หมวดย่อย 78 กิจกรรมการจ้างงาน
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการรวบรวมรายการตาแหน่งงานว่างและทาการพิจารณาหรือวางตัว
ผู้สมัครเพื่อจ้างงาน (โดยบุคคลที่ถูกพิจารณาหรือวางตัวนั้นไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทจัดหางาน) และเป็นการจัดหา
คนงานเพื่อเสริมกาลังแรงงานให้กับธุรกิจของลูกค้า โดยกาหนดช่วงเวลาของการจ้างงานไว้ล่วงหน้า รวมถึงกิจกรรม
การจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับผู้อื่นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง กิจกรรมการสรร
หาและบรรจุบุคลากรระดับผู้บริหาร และกิจกรรมการเป็นตัวแทนคัดเลือกนักแสดง
ยกเว้น
− กิจกรรมของตัวแทนศิลปินอิสระ/รายบุคคล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74909
หมู่ใหญ่ 781 กิจกรรมของส้านักงานหรือตัวแทนจัดหางาน
7810

กิจกรรมของส้านักงานหรือตัวแทนจัดหางาน
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการรวบรวมรายการตาแหน่งงานว่างและทาการพิจารณาหรือวางตัว
ผู้สมัครเพือ่ จ้างงาน (โดยบุคคลที่ถูกพิจารณาหรือวางตัวนั้นไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทจัดหางาน)
78101 กิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของตัวแทนหรือสานักงานคัดเลือกนักแสดง เช่น ตัวแทนคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์
ยกเว้น
− กิจกรรมที่ดาเนินการโดยนายหน้าและตัวแทนในนามของบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างในการ
ผลิตภาพยนตร์ ละคร หรือการบันเทิงอื่นๆ หรือการกีฬา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74909
78109 กิจกรรมของส้านักงานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุบุคลากร เช่น บุ คลากรระดับผู้ บริห าร ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ
− กิจกรรมของตัวแทนจัดหางานออนไลน์

หมู่ใหญ่ 782 กิจกรรมของส้านักงานหรือตัวแทนจัดหางานชั่วคราว
7820 78200 กิจกรรมของส้านักงานหรือตัวแทนจัดหางานชั่วคราว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินการเกี่ยวกับการบริการสรรหาบุคลากรในสาขาต่างๆ (เช่น เสมียน พนักงานขาย
นักคอมพิวเตอร์ นักบัญชี พยาบาล คนขับรถ แม่ครัว แม่บ้าน พนักงานเสริฟ ฯลฯ) ให้กับลูกค้า
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โดยเป็นการจ้างงานชั่วคราว เพื่อเสริมกาลังแรงงานหรือทดแทนพนักงานที่ลาพักร้อน ลาคลอด
หรือในกรณีที่มีงานมาก ซึ่งพนักงานที่จัดส่งให้นั้น จะได้รับค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ จาก
สานักงานหรือตัวแทนจัดหางาน จึงถือว่าพนักงานเหล่านั้นเป็นลูกจ้างของสานักงานหรือตัวแทน
จัดหางานชั่วคราว
หมู่ใหญ่ 783 กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรบุคคลอื่นๆ
7830 78300 กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการด้านการจัดหาทรัพยากรบุคคลให้กับหน่วยงานของลูกค้าในระยะยาว โดยดาเนินการ
ทั้งการสรรหาบุคลากรและการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะ
ตั้ งแต่ การจ้ างงาน การท ารายการข้ อมู ล ของลู ก จ้ าง เช่ น เงิ น เดื อ น ภาษี การฝึ กอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น ซึ่งการบริการดังกล่าวนี้จะดูแล
เฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล จะไม่ครอบคลุมถึงการควบคุมหรือสั่งการในหน้าที่การ
ปฏิบัติงานที่ลูกจ้างรับผิดชอบ
ยกเว้น
− การจั ดหาทรัพ ยากรบุ ค คลเพื่ อ ทดแทนหรือ ช่ ว ยเสริม กาลั งแรงงานชั่ ว คราวให้ กับ ลู กค้ า ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 78200
หมวดย่อย 79 กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดน้าเที่ยว การบริการส้ารอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการขายบริการด้านการท่องเที่ยว การนาเที่ยว การเดินทาง และที่พัก
แรมให้กับลูกค้าที่เป็นประชาชนทั่วไปและลูกค้าในเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมการจัดนาเที่ยวที่ขายผ่านตัวแทนธุรกิจ
ท่องเที่ยวหรือผู้จัดนาเที่ยวเป็ นผู้ขายเองโดยตรง เช่น ผู้จัดนาเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอื่นๆ
รวมถึงบริการสารองต่างๆ กิจกรรมของมัคคุเทศก์และกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว
หมู่ใหญ่ 791 กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดน้าเที่ยว
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมของตัวแทนที่ดาเนินกิจกรรมหลักเกี่ยวกับการขายการบริการด้านการ
ท่องเที่ยว การนาเที่ยว การเดินทาง และที่พักแรมให้กับลูกค้าที่เป็นประชาชนทั่วไปและลูกค้าในเชิงพาณิชย์ และ
กิจกรรมการจัดนาเที่ยวที่ขายผ่านตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวหรือผู้จัดนาเที่ยวเป็นผู้ขายเองโดยตรง
7911 79110 กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจ กรรมของตัว แทนธุร กิจ การท่ องเที่ ยวที่ ให้ บ ริก ารขายและส ารองการเดิ น ทาง ที่พั ก ล่ อ งเรื อ
สาราญ และโปรแกรมนาเที่ยวให้กับสาธารณชนทั่วไปและลูกค้าในเชิงพาณิชย์
• ตั๋วเครื่องบิน รถไฟ รถทัวร์ และการเดินทางอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• โรงแรม รีสอร์ท และที่พักอื่นๆ
• โปรแกรมน าเที่ ย วส าเร็ จ รู ป (package tour) ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ โปรแกรม
ล่องเรือสาราญ ฯลฯ
ยกเว้น
− การบริก ารส ารองอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ภั ต ตาคาร การให้ เช่ ารถ การเข้ า ชม
สถานที่/เหตุการณ์ต่างๆ ความบันเทิง ฯลฯ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 79909
− กิจ กรรมการขายตั๋ ว เข้าชมภาพยนตร์ การกี ฬ า และเหตุก ารณ์ เพื่ อ ความเพลิ ดเพลิ น และความ
บันเทิงอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 79909
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7912 79120 กิจกรรมการจัดน้าเที่ยว ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการจัดนาเที่ยวที่ขายผ่านทางตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว หรือผู้จัดนาเที่ยวเป็นผู้ขายเอง
โดยตรง โดยที่การจัดนาเที่ยวอาจจะรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
• การเดินทาง
• ที่พักแรม
• อาหาร
• การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ สถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม ภาพยนตร์ ดนตรี หรือกีฬา
หมู่ใหญ่ 799 กิจกรรมบริการส้ารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
7990

กิจกรรมบริการส้ารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
79901 กิจกรรมของมัคคุเทศก์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการของมัคคุเทศก์
ยกเว้น
− กิจกรรมของล่าม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74901
− กิจกรรมของตัว แทนธุรกิจการท่ องเที่ยวและผู้ จัดนาเที่ ยว ได้จัด ประเภทไว้ในกิจกรรม 79110
และ 79120
79909 กิจกรรมบริการส้ารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การบริก ารส ารองอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ภั ต ตาคาร การให้ เช่ ารถ การเข้ า ชม
สถานที่/เหตุการณ์ต่างๆ ความบันเทิง ฯลฯ
− การบริการสารองศูนย์ประชุมและสถานที่จัดแสดงสินค้า
220/
− การบริการธุรกิจการจัดสรรแบ่งเวลาในการเข้าใช้ที่พัก
− กิจกรรมการขายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ กีฬา และเหตุการณ์เพื่อความเพลิดเพลินและความบันเทิง
อื่นๆ เช่น การแสดงละคร คอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา
− การบริการช่วยเหลื อนักท่องเที่ยว เช่น การจัดหาข้อมูล สารสนเทศเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวให้ กับ
นักท่องเที่ยว
− กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยกเว้น
− กิจกรรมของตัว แทนธุรกิจการท่ องเที่ยวและผู้ จัดนาเที่ ยว ได้จัด ประเภทไว้ในกิจกรรม 79110
และ 79120
− การจั ด การและการบริ ห ารเกี่ ย วกั บ การประชุ ม และการสั ม มนา ได้ จั ด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
82301

220/ ธุรกิจการจัดสรรแบ่งเวลาในการเข้าใช้ที่พัก (time-share exchange services) ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือ รูปแบบธุรกิจที่บริษัทด้านที่พักมี

อสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุด รีสอร์ท คอนโดมิเนียม หรือบ้านพักตากอากาศ โดยนาเอาที่พักดังกล่าวมาจัดสรรเวลาเข้าใช้ที่พักให้แก่ลูกค้าที่สมัคร
เป็นสมาชิกในระบบไทมแชร์ของตน สมาชิกมีสิทธิเข้าพัก ณ สถานที่นั้นครั้งละไม่ต่ากว่า 7 วัน โดยกาหนดวันพักสูงสุดในแต่ละครั้ง 21 วัน ทั้งนี้
สมาชิกมีวันพัก รวม 30 วันต่อปี ซึ่งอาจแบ่ งเวลาเข้าพัก ได้ห ลายครั้งตามที่ต้อ งการ ลูก ค้าที่สมัครเป็ นสมาชิกจะต้องเสีย ค่าสมาชิกตามอั ตรา/
ระยะเวลาที่กาหนดและจะมีสิทธิพิเศษเข้าพักได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าที่พักอีก นอกจากนั้นสมาชิกยังมีสิทธิได้ใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก หรือ
สันทนาการต่างๆ ที่สถานที่พักผ่อนมีไว้ให้บริการฟรี หรืออาจเสียค่าบริการอีกเล็กน้อย เช่น บริการเรือยอช์ท รถโรลสรอยซ์ สนามกอล์ฟ สระว่ายน้า
ห้องออกกาลังกาย เป็นต้น (ที่มา: คาศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
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หมวดย่อย 80 การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การบริการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย เช่น บริการสืบสวนและ
นักสืบ; บริการยามและสายตรวจ; การเก็บและจัดส่งเงิน หรือของมีค่าอื่นๆ โดยมีบุคลากรและเครื่องอุปกรณ์เพื่อ
รักษาทรัพย์สินในขณะขนส่ง; การดาเนินการเกี่ยวกับระบบสัญญาณรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เน้น
เฉพาะที่มีการเฝ้าติดตามและสังเกตการณ์ทางไกลได้ เช่น สัญญาณกันขโมยและสัญญาณแจ้งอัคคีภัย ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่มักดาเนินการรวมอยู่กับกิจกรรมการขาย ติดตั้ง และซ่อม แต่ถ้าดาเนินงานเฉพาะกิจกรรมการขาย ติดตั้ง และ
ซ่อม จะไม่ได้จัดประเภทไว้ในหมวดนี้ แต่ให้จัดประเภทไว้ในการขายปลีกหรือการก่อสร้าง ฯลฯ
ยกเว้น
− การติ ด ตั้ ง ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย เช่ น สั ญ ญาณป้ อ งกั น ขโมยและสั ญ ญาณแจ้ ง อั ค คี ภั ย
โดยไม่มีบริการเฝ้าติดตาม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43210
− การขายปลีกสั ญญาณกันขโมยและสัญญาณแจ้งอัคคีภัยในร้านเฉพาะอย่าง ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 47413
หมู่ใหญ่ 801 การบริการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
8010 80100 การบริการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริ ก ารที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ได้ แ ก่ บริ ก ารคุ้ ม กัน และตรวจรัก ษาการณ์
บริการรับและจัดส่งเงินหรือของมีค่าอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่และเครื่องอุปกรณ์ป้องกันทรัพย์สิน
ขณะขนส่ง
− การบริการรถหุ้มเกราะ
− การบริการผู้คุ้มกันส่วนบุคคล รวมถึงการฝึกสุนัขอารักขา
− การบริการเครื่องจับเท็จ
− การบริการเครื่องพิสูจน์ลายนิ้วมือ
ยกเว้น
− กิจกรรมการรักษาระเบียบและความปลอดภัยของประชาชน เช่น ตารวจ หน่วยดับเพลิง ได้จัด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8423
หมู่ใหญ่ 802 การบริการระบบรักษาความปลอดภัย
8020 80200 การบริการระบบรักษาความปลอดภัย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเฝ้าติดตามแบบทั่วไปและแบบทางไกล ด้วยระบบสัญญาณรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์
เช่น สัญญาณป้องกันขโมยและสัญญาณแจ้งอัคคีภัย รวมถึงการบารุงรักษาระบบดังกล่าว
− การติดตั้ง ซ่อม ปรับปรุงใหม่ และปรับตั้งอุปกรณ์ล็อก ตู้นิรภัย และตู้รักษาความปลอดภัยชนิด
เชิงกลหรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่หน่วยที่ดาเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้ อาจดาเนินการขายระบบรักษา
ความปลอดภัย อุปกรณ์ล็อก ตู้นิรภัย และตู้รักษาความปลอดภัยชนิดเชิงกลหรืออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยก็ได้
ยกเว้น
− การติ ด ตั้ ง ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย เช่ น สั ญ ญาณป้ อ งกั น ขโมยและสั ญ ญาณแจ้ ง อั ค คี ภั ย
โดยไม่มีบริการเฝ้าติดตาม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43210
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การขายปลีกระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ล็อก ตู้นิรภัย และตู้รักษาความปลอดภัยชนิด
เชิงกลหรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีบริการเฝ้าติดตาม โดยไม่รวมการติดตั้งหรือบารุงรักษา ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 47599
การให้คาปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74909
กิจกรรมการรักษาระเบียบและความปลอดภัยของประชาชน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8423
การบริการปั้มกุญแจ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95299

หมู่ใหญ่ 803 กิจกรรมการสืบสวน
8030 80300 กิจกรรมการสืบสวน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการสื บสวนและการบริการนักสืบ ส าหรับการสื บสวนในคดีอาชญากรรม การลั กขโมย
การฉ้อโกง การโจรกรรม การทุจริต คนหาย ความสั มพันธ์ภ ายในบ้าน และการกระทาที่ถูก
กฎหมายหรือผิดกฎหมายอื่นๆ
− กิจกรรมของผู้สื บสวนเอกชน ซึ่งสามารถเลื อกงานได้อย่างอิสระไม่ขึ้นอยู่กับประเภทของลู กค้า
หรือวัตถุประสงค์ในการสืบสวน
ยกเว้น
− กิจกรรมการตรวจสอบสถานะทางการเงิน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 82912
หมวดย่อย 81 กิจกรรมการบริการส้าหรับอาคารและภูมิทัศน์
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การบริการสนับสนุนทั่วไป เช่น การจัดหาบริการสนับสนุนการดาเนินงานด้าน
การอานวยความสะดวกแบบเบ็ ดเสร็ จในสถานที่ของลู กค้า การทาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารทุ ก
ประเภท การทาความสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรม การทาความสะอาดรถไฟ รถโดยสาร เครื่องบิน ฯลฯ การทา
ความสะอาดภายในรถและเรือบรรทุกสิน ค้า กิจกรรมการฆ่าเชื้อและการกาจัดแมลง หนู และสิ่งรบกวนอื่น ๆ
ในอาคาร เรือ รถไฟ ฯลฯ การล้างขวด การกวาดถนน การโกยหิมะและน้าแข็งออกจากถนน การจัดหาบริการดูแล
และบารุงรักษาภูมิทัศน์ ตลอดจนการให้บริการดังกล่าวไปพร้อมกับการออกแบบภูมิทัศน์และ/หรือการก่อสร้าง
(เช่น การติดตั้ง) ทางเดินเท้า กาแพงกันดิน ดาดฟ้า รั้ว บ่อน้า และโครงสร้างที่คล้ายกัน
หมู่ใหญ่ 811 กิจกรรมสนับสนุนการอ้านวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ
8110 81100 กิจกรรมสนับสนุนการอ้านวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัด หาบริก ารสนับ สนุน การดาเนิน งานด้านการอานวยความสะดวกแบบรวมหลายบริก าร
ในสถานที่ของลูกค้า เช่น การทาความสะอาดทั่วไปภายในอาคาร การดูแลรักษา การกาจัดขยะ
การให้บริการยามและการรักษาความปลอดภัย การต้อนรับ การซักรีด และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการอานวยความสะดวกภายในสถานที่นั้น ซึ่งหน่วยที่จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรมนี้ ทาหน้าที่จัดหาพนักงานเพื่อดาเนินงานเฉพาะกิจกรรมสนับสนุนเท่านั้น โดยไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบต่อกิจกรรมหลักของลูกค้า
ยกเว้น
− การให้ บ ริ ก ารสนั บ สนุ น เพี ยงหนึ่ งกิ จ กรรม (เช่ น บริ ก ารท าความสะอาดภายในทั่ ว ไป) หรื อท า
หน้าที่เพียงอย่างเดียว (เช่น การทาความร้อน) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยตามความเหมาะสม
ของกิจกรรมที่ให้บริการ
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−

−

−

การบริการในส่วนที่เกี่ย วข้องกับกิจกรรมหลักทั้งหมด (ด้านการบริห ารจัดการและพนักงาน)
ให้กับหน่วยงานของลูกค้า เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร เหมืองแร่ ฯลฯ ให้จัดประเภทไป
ตามลักษณะของธุรกิจ/กิจกรรมนั้นๆ
การจั ดการและดาเนิ น งานเกี่ยวกับระบบคอมพิว เตอร์ ณ สถานที่ของลูกค้า อุปกรณ์ และสิ่ ง
อานวยความสะดวกอื่นๆ ในการประมวลผลข้อมูล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6202
การด าเนิ น งานของเรื อนจ า โดยได้ รับ ค่าตอบแทนหรือตามสั ญ ญาจ้ าง ได้ จัด ประเภทไว้ใน
กิจกรรม 84232

หมู่ใหญ่ 812 การบริการท้าความสะอาด
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมการทาความสะอาดทั่วไปภายในอาคารทุกประเภท การทาความสะอาด
ภายนอกอาคาร การทาความสะอาดภายในที่ใช้ความชานาญเฉพาะด้านสาหรับอาคาร หรือการทาความสะอาด
เฉพาะด้านอื่น ๆ การทาความสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรม การทาความสะอาดรถหรือ เรือบรรทุกน้ามันหรือ
ของเหลวอื่นๆ กิจกรรมการฆ่าเชื้อและการกาจัดแมลง หนู และสิ่งรบกวนอื่นๆ ในอาคาร รวมถึงการล้างขวด การ
กวาดถนน การโกยหิมะและน้าแข็งออกจากถนน
ยกเว้น
− การบริการควบคุมสัตว์ศัตรูพืชทางการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01611
− การท าความสะอาดอาคารที่ ส ร้ า งใหม่ ภ ายหลั งจากการก่ อ สร้ าง ได้ จั ด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
43309
− การท าความสะอาดด้ ว ยไอน้ า การพ่ น ทราย และกิ จ กรรมที่ ค ล้ า ยกั น ส าหรั บ ภายนอกอาคาร
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43909
− การทาความสะอาดพรม เครื่องปูลาด และผ้าม่าน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 96201
8121 81210 การบริการท้าความสะอาดทั่วไปส้าหรับอาคาร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การท าความสะอาดทั่ ว ไปส าหรั บ อาคารทุ ก ประเภท เช่ น บ้ า น อพาร์ ต เมนต์ สถาบั น ร้ า นค้ า
สานักงาน โรงงาน สถานที่ประกอบธุรกิจและวิชาชีพอื่นๆ รวมถึงอาคารที่พักอาศัยอเนกประสงค์
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ส่วนใหญ่แล้วเป็นการทาความสะอาดภายในอาคาร แต่อาจรวมถึงการทา
ความสะอาดพื้นที่ภายนอกที่ต่อเนื่องบางส่วน เช่น หน้าต่างหรือทางเดิน ด้วยก็ได้
ยกเว้น
− การทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกอาคารโดยใช้กระเช้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 81291
− กิจกรรมการทาความสะอาดภายในที่ใช้ความชานาญเฉพาะด้าน เช่น การทาความสะอาดเตาผิง
เตาหลอม เตาเผาแรงสูง ปล่องไฟ หม้อไอน้า ท่อระบายอากาศ ชุดเครื่องไล่อากาศเสีย ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 81292
8129

การบริการท้าความสะอาดส้าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกอาคาร การทาความสะอาดภายในที่ใช้
ความชานาญเฉพาะด้าน เช่น ปล่องไฟ เตาเผา ฯลฯ การทาความสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรม
การฆ่าเชื้อและกาจัดแมลง หนู และสัตว์รบกวนอื่นๆ และกิจกรรมการทาความสะอาดสาหรับอาคาร
และอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น การทาความสะอาดถนน สระว่ายน้า ฯลฯ
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81291 การบริการท้าความสะอาดพื้นผิวภายนอกอาคาร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การทาความสะอาดพื้นผิ ว ภายนอกอาคาร เช่น หน้าต่าง กระจก ผนังภายนอกอาคารที่ ทาจาก
หินอ่อนและวัสดุอื่นๆ โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ประกอบ เช่น กระเช้า สลิง ฯลฯ
81292 การบริการท้าความสะอาดภายในที่ใช้ความช้านาญเฉพาะด้าน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการทาความสะอาดโรงพยาบาล
− การบริการทาความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
− การบริการทาความสะอาดเฉพาะด้านสาหรับภาชนะขนาดใหญ่สาหรับบรรจุน้าและถังน้า ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของโรงงานอุตสาหกรรมหรืออุปกรณ์ขนส่ง
− การบริการทาความสะอาดเครื่องจักรทางอุตสาหกรรม
− การบริการทาความสะอาดระบบท่อส่งความร้อนและลม
− การฆ่าเชื้อวัตถุหรือสถานที่ (ห้องปฏิบัติการ)
− การบริการท าความสะอาดปล่ อ งไฟ เตาผิ ง เตาหลอม เตาเผาแรงดั น สู ง หม้ อไอน้ า ท่ อระบาย
อากาศ ชุดเครื่องไล่อากาศเสีย
ยกเว้น
− การบริ การท าความสะอาดสิ่ งปลู กสร้างที่เกี่ย วข้อ งกั บ การเกษตร เช่น เล้ าไก่ คอกสั ตว์ ได้จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 01629
− การบ ารุง รั ก ษาและการติ ด ตั้ ง ระบบท าความร้อ นจากส่ ว นกลาง ได้ จั ด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
33110 และ 43222
− การทาความสะอาดอาคารที่สร้างใหม่ภายหลังจากการก่อสร้าง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43309
81293 การบริการฆ่าเชื้อและก้าจัด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการฆ่าเชื้อในที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
− การบริการฆ่าเชื้อในยานพาหนะ เช่น รถโดยสาร รถไฟ เรือ เครื่องบิน
− การกาจัดแมลง หนู และสัตว์รบกวนอื่นๆ
− การอบความร้ อ นหรื อ รมยาพั ล เลตและภาชนะบรรจุ ที่ ใช้ แ ล้ ว ที่ ท าจากไม้ เพื่ อ ฆ่ าเชื้ อ ควบคุ ม
หรือกาจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช การบริการรมควันและควบคุมสัตว์รบกวน
ยกเว้น
− การบริการควบคุมสัตว์ศัตรูพืชทางการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01611
− การบริการท าความสะอาดสิ่ งปลู กสร้างที่เกี่ย วข้อ งกั บ การเกษตร เช่น เล้ าไก่ คอกสั ตว์ ได้จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 01629
− การบริการอบและอัดน้ายาไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 16102
81299 การบริการท้าความสะอาดส้าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการทาความสะอาดและบารุงรักษาสระว่ายน้า
− การทาความสะอาดรถไฟ รถบัส เครื่องบิน และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ
− การทาความสะอาดรถหรือเรือบรรทุกน้ามันหรือของเหลวอื่นๆ
− การท าความสะอาดถนน ทางวิ่งเครื่องบิ น (runway) ชายหาด รวมถึงการโกยหิ ม ะและน้าแข็ ง
ออกจากถนน
− การทาความสะอาดเพื่องานอุตสาหกรรมที่ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
เช่น การทาความสะอาดขวดที่ใช้แล้ว
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ยกเว้น
− การทาความสะอาดท่อน้าเสียและทางระบายน้า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 37000
− การบริการล้างรถ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 45203
หมู่ใหญ่ 813 การบริการดูแลและบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์
8130 81300 การบริการดูแลและบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การปลูก การดูแล และการบารุงรักษาภูมิทัศน์
• สวนและสวนสาธารณะสาหรับ
❖ ที่พักอาศัยส่วนบุคคลและชุมชน
❖ อาคารสาธารณะและกึ่งสาธารณะ (โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสานักงานส่วนราชการ
ศาสนสถาน ฯลฯ)
❖ พื้นที่เขตเมือง/เทศบาล (สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว สุสาน ฯลฯ)
❖ พื้นที่สีเขียวริมทางหลวง (ถนน ทางรถไฟและรถราง ทางน้า ท่าเรือ)
❖ อาคารอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์
• ต้นไม้และพืชสาหรับ
❖ อาคาร (สวนบนหลังคา สวนด้านหน้าอาคาร สวนในร่ม)
❖ สนามกีฬา (สนามฟุตบอล สนามกอล์ฟ ฯลฯ) สนามเด็กเล่น สนามหญ้าสาหรับอาบแดด
และสวนสาธารณะเพื่อการนันทนาการอื่นๆ
❖ แหล่ งน้ านิ่ งและน้ าไหล (อ่ างน้ า ที่ ราบลุ่ ม บ่ อ น้ า สระว่า ยน้ า คู น้ า ทางน้ าไหล ระบบ
ระบายน้าเสียโรงงาน)
• ต้นไม้สาหรับป้องกันเสียง ลม การกัดเซาะ และทัศนวิสัย
− การบารุงรักษาที่ดินเพื่อให้มีระบบนิเวศวิทยาที่ดี
− การปลูกต้นไม้ทดแทน การเพาะเลี้ยงไม้ต้น และการตัดแต่งต้นไม้ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร
ยกเว้น
− การผลิตและการปลูกต้นไม้ในเชิงพาณิชย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 01 และ 02
− การเพาะพั น ธุ์ / ขยายพั น ธุ์ ก ล้ า ไม้ ยื น ต้ น (ยกเว้ น การเพาะพั น ธุ์ / ขยายพั น ธุ์ ก ล้ า ไม้ ป่ า ) ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 01302
− การบารุงรัก ษาที่ ดิน ให้ อยู่ ในสภาพที่ดี พร้อ มส าหรับ ใช้ งานทางการเกษตร ได้จั ดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 01619
− กิจกรรมการก่อสร้างเพื่อการจัดวางภูมิทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ F (การก่อสร้าง)
− กิจกรรมการออกแบบภูมิสถาปัตย์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 71101
− การดาเนินการเกี่ยวกับสวนพฤกษชาติ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 91031
หมวดย่อย 82 การบริ ก ารด้ า นการบริ ห ารและสนั บ สนุ น การด้ า เนิ น งานของส้ า นั ก งาน และกิ จ กรรมอื่ น ๆ
ที่สนับสนุนทางธุรกิจ
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การบริการด้านการบริหารสานักงานประจาวัน การบริการสนับสนุนการดาเนิน
ธุรกิจ ประจาวันให้ กับ ผู้อื่น โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสั ญญาจ้าง รวมถึงกิจกรรมบริการสนับสนุนทั้งหมดที่
โดยทั่วไปแล้วให้บริการกับธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยหน่วยที่จัดประเภทไว้ในหมวดย่อยนี้ไม่ได้จัดหา
พนักงานเพื่อเข้าไปดาเนินงานทั้งหมดให้กับธุรกิจ
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หมู่ใหญ่ 821 การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการด้าเนินงานของส้านักงาน
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การบริการด้านการบริหารสานักงานประจาวัน เช่น การวางแผนทางการเงิน การ
เรียกเก็บเงินและทาบันทึกรายการ งานบุคลากร การจัดส่งสินค้า และระบบโลจิ สติกส์ ที่ให้บริการกับผู้อื่นโดยได้รับ
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง รวมถึงการบริการกิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานประจาวันของธุรกิจให้กับผู้อื่น
โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ซึ่งโดยทั่วไปธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ มักดาเนินกิจกรรมเหล่านี้เอง
ดังนั้นกิจกรรมในหมู่ใหญ่นี้ จึงเป็นการจัดหาบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดาเนินงานของ
ธุรกิจเท่านั้น ไม่ได้เป็น การจัดหาพนักงานเพื่อเข้าไปดาเนินงานทั้งหมดให้กับธุรกิจ และในกรณีที่ให้ บริการเพียง
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจากกิจกรรมเหล่านี้ ให้จัดประเภทไปตามลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ
8211 82110 การบริการด้านการบริหารส้านักงานแบบเบ็ดเสร็จ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริ ก ารด้ า นการบริ ห ารส านั ก งานประจ าวั น แบบรวมหลายบริ ก าร เช่ น การต้ อ นรั บ การ
วางแผนทางการเงิน การเรียกเก็บเงินและทาบันทึกรายการ งานบุคลากร การจัดส่งสินค้า และ
ระบบ โลจิสติกส์ ที่ให้บริการกับผู้อื่น โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ยกเว้น
− การจั ดหาพนั ก งานเพื่ อเข้ าไปด าเนิ น งานทั้ งหมดของธุ รกิ จ ได้ จั ด ประเภทไปตามลั กษณะของ
ธุรกิจนั้นๆ
− การให้ บ ริการเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจากกิจกรรมดังกล่ าวข้างต้น ได้จัดประเภทไปตาม
ลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ
8219

การถ่ายเอกสาร การเตรียมเอกสาร และกิจกรรมเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่สนับสนุน การด้าเนิน งาน
ส้านักงาน
ในหมู่ย่ อยนี้ ได้แก่ การท าสาเนาประเภทต่างๆ การเตรียมเอกสาร และกิจกรรมเฉพาะด้านอื่น ๆ
ที่สนับสนุนการดาเนินงานสานักงาน รวมถึงกิจกรรมการทาสาเนา/การพิมพ์เอกสารที่ครอบคลุ ม
เฉพาะกิจกรรมการพิมพ์ในระยะสั้น
82191 การถ่ายเอกสาร ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การถ่ายเอกสาร ทาพิมพ์เขียว โรเนียว อัดสาเนา และบริการทาสาเนาอื่นๆ โดยไม่มีบริการพิมพ์
ยกเว้น
− การพิมพ์เอกสาร (การพิมพ์ออฟเซต การพิมพ์ด่วน ฯลฯ) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1811
82199 การเตรียมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะด้านอื่นๆ ที่สนับสนุนการด้าเนินงานส้านักงาน ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การเตรียมเอกสาร การตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร
221/
− การพิมพ์รายงาน การประมวลผลคา หรือการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
− การบริการที่สนับสนุนงานเลขานุการ

221/ การจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (desktop publishing) ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ออกมาเสมือนหนึ่งโรงพิมพ์ทั่วไป ทาโดย

การใช้ซอฟแวร์ต่างๆ สร้างเนื้อเรื่อง (text) และกราฟฟิก (ภาพ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ ฯลฯ) ต่างๆ ออกมา รวบรวมเข้าเป็นเอกสาร หรือเรื่องราว
ที่ต้องการจัดทา desktop publishing มักใช้โปรแกรมต่างๆ หลายโปรแกรม เช่น word processor โปรแกรม drawing และ painting ต่างๆ
รวมทั้งการสแกนภาพ (photograph scanning) (ที่มา: [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kanid.com/comvocab.php?cID=4, วันที่เข้าถึง
25 ก.ค. 2551)
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การเขียนจดหมายหรือเอกสารแนะนาตัว (resume)
− การให้เช่าตู้เก็บเอกสารส่วนตัว (mailbox)
ยกเว้น
− การโฆษณาทางไปรษณีย์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 73101
− การบริการเขียน/จดบันทึกชวเลข ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 82990
−

หมู่ใหญ่ 822 กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
8220 82200 กิจกรรมศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิ จ กรรมศู น ย์ บ ริ ก ารทางโทรศั พ ท์ (call centre) ส าหรั บ รองรั บ บริ ก ารโทรเข้ าของลู ก ค้ า เช่ น
ระบบตอบรับทางโทรศัพท์ที่ดาเนินงานโดยพนักงาน ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ 222/ ระบบ
กระจายสายโดยอัตโนมัติ ระบบบริการข้อมูลจากฐานข้อมูล เสียง223/ หรือวิธีที่คล้ายกันในการ
บันทึกการตอบรับ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การดาเนินการตามคาร้องขอเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือหรือรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
− กิจกรรมศูนย์บริการทางโทรศัพ ท์ส าหรับ รองรับ บริการโทรออกหาลู กค้า โดยใช้วิธีการลักษณะ
เดียวกัน เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า การวิจัยตลาดหรือการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนและกิจกรรมที่คล้ายกันสาหรับลูกค้า
ยกเว้น
− การวิจัยตลาดและการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 73200
หมู่ใหญ่ 823 การจัดการประชุมและการแสดงสินค้า
8230

การจัดการประชุมและการแสดงสินค้า
82301 การจัดการประชุม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัด การส่งเสริม และ/หรือการจัดการเกี่ยวกับการประชุมและการสัมมนา รวมถึงการจัดการ
และจัดหาบุคลากรเพื่อดาเนินการในเหตุการณ์นั้นๆ ด้วยหรือไม่ก็ตาม
82302 การจัดการแสดงสินค้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัด การส่งเสริม และ/หรือการจัดการเกี่ยวกับการจัดงานแสดงทางธุรกิจและงานแสดงสินค้า
รวมถึงการจัดการและจัดหาบุคลากรเพื่อดาเนินการในเหตุการณ์นั้นๆ ด้วยหรือไม่ก็ตาม

222/ ระบบตอบรั บ โทรศั พ ท์ อั ต โนมั ติ ห รื อ ระบบโทรศั พ ท์ ค อมพิ ว เตอร์ (Computer Telephone Integration: CTI) เป็ น การน าเทคโนโลยี ด้ า น

คอมพิวเตอร์เข้ามาเสริมเพื่อทางานร่วมกับระบบโทรศัพท์ ซึ่งส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยช่วยด้านการจัดระบบทั้งในส่วนข องการ
รับสายเข้าและการโทรออก ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถรายงานทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบโทรศัพท์ ได้อย่างถูกต้อง โดยระบบนี้จะช่วยกระจายสายที่เข้า
มาไปยังทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ โดยอัตโนมัติ มีระบบตอบรับอัตโนมัติที่จะสอบถามข้อมูลของผู้โทรเข้า การพักสาย และเก็บข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามา หรือสามารถทาการล็อกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โทรเข้าที่วางสายก่อนที่โอเปอร์เรเตอร์จะรับโทรศัพท์ เทคโนโลยีนี้
จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ระบบการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถจัดเก็บข้อมูลของลู กค้าที่โทร
เข้า มารวมไว้กับฐานข้อมูลส่วนกลาง เพื่ออานวยความสะดวกให้ทีมงานได้ทราบถึงข้อมูลของลูกค้า
223/ ระบบบริการข้อมูลจากฐานข้อมูลเสียง (interactive voice response system: IVR) เป็นระบบที่ทางานรับสายโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ สื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการด้วยข้อความที่เป็นคาพูด และรับคาสั่งของผู้ใช้บริการที่ป้อนเข้ามาด้วยการกดปุ่มบนเครื่องโทรศัพท์

384
หมู่ใหญ่ 829 กิจกรรมบริการสนับสนุนทางธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมของตัวแทนจัดเก็บเงิน การบริการข้อมูลเครดิต224/ และกิจกรรมทุกชนิดที่
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
8291

กิจกรรมของตัวแทนจัดเก็บเงินและการบริการข้อมูลเครดิต
82911 กิจกรรมของตัวแทนจัดเก็บเงิน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเก็บ เงิน รวมถึงเช็ ค สั ญ ญาหรือ ตั๋ว เงิน และส่ งคืน กลั บ ไปยังลู ก ค้า เช่น บริก ารเก็บ เงินตาม
ใบเสร็จหรือบริการทวงหนี้
82912 กิจกรรมการบริการข้อมูลเครดิต ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริ ก ารข้ อ มู ล เครดิ ต (credit bureau) และบริ ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสาร เช่ น ประวั ติ
เกี่ยวกับ สถานะทางการเงิน และการทางานของบุคคลและธุรกิจ และการให้ข้อมูลข่าวสารกับ
สถาบันทางการเงิน ผู้ค้าปลีก และบุคคลอื่นๆ ที่ต้องการประเมินความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของ
บุคคลและธุรกิจดังกล่าวนี้
− บริการจัดอันดับและรายงานความน่าเชื่อถือ (credit rating services) ของบุคคลหรือบริษัท
ยกเว้น
− กิจกรรมการประมวลผลและการเรียกชาระเงินส าหรับธุรกรรมทางการเงิน ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 66192

8292 82920 กิจกรรมการบรรจุหีบห่อ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการบรรจุหีบห่อ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง โดยไม่คานึงว่าจะใช้วิธีบรรจุ
หีบห่อด้วยระบบอัตโนมัติหรือไม่
• การบรรจุขวดของเหลว รวมถึงเครื่องดื่มและอาหาร
225/ การบรรจุ หี บ ห่ อด้ ว ยฟอลย์
• การบรรจุ หี บ ห่ อของแข็ ง (การบรรจุ หี บ ห่ อแบบบลิ ส เตอร์
ฯลฯ)
• การบรรจุหีบห่อยา/สิ่งปรุงแต่งทางเภสัชกรรมเพื่อความปลอดภัย
• การติดฉลาก การประทับตรา และการทารอยพิมพ์
• การห่อวัสดุและของขวัญ
ยกเว้น
− การบรรจุ หี บห่ อที่ รวมอยู่ในกระบวนการแปรรูปวัสดุ ของลู กค้าให้ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ที่ แตกต่างไปจาก
เดิม (เช่น การผสมน้าและหัวเชื้อในการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ การปรุงปลาให้สุกก่อน
บรรจุกระป๋อง การผสมครีมและวัสดุใส่สีในเครื่องสาอาง) ได้จัดประเภทไปตามลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในประเภทการผลิต
− การผลิตน้าดื่มและน้าแร่ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 11041
224/ การบริการข้อมูลเครดิต (credit bureaus) เป็นการดาเนินงานของหน่วยงานที่ดูแลระบบข้อมูลกลางที่มีสมาชิกคือ สถาบันการเงินและบริษัทที่ทา

ธุรกิจให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติ ซึ่งทาหน้าที่เก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตหรือสินเชื่อจากสมาชิกและดาเนินการประมวลผลข้อมูลเครดิต
ที่ได้รับจากสมาชิก เพื่อให้สมาชิกเรียกใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวิเคราะห์การให้สินเชื่อ โดยข้อมูลเครดิตหมายถึง ข้อเท็จจริงที่ บ่งชี้ถึงตัวลูกค้า
และคุณสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ และประวัติการขอและการได้รับอนุมัติสินเชื่อ และการชาระสิน เชื่อของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ รวมทั้งประวัติการ
ชาระราคาสินค้าหรือบริการโดยบัตรเครดิต
225/ การหี บ ห่ อ แบบบลิ ส เตอร์ (blister packaging) คื อ การบรรจุ หี บ ห่ อ ที่ ด้ า นบนจะประกอบด้ ว ยแผ่ น พลาสติ ก ที่ ขึ้ น รู ป ตามรู ป ร่ า งของสิ น ค้ า
มีแผ่นกระดาษแข็งรองด้านล่างโดยมีสารเคลือบให้ผนึกติดกันได้ด้วยความร้อน เช่น แผงบรรจุยา แผงบรรจุถ่านไฟฉาย ฯลฯ

385
−
−

การพิมพ์ข้อความบนวัสดุหีบห่อ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 18119
กิจกรรมการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 52293

8299 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้ บริการจดบัน ทึก รายงานแบบค าต่อคา การบัน ทึก ชวเลขในกระบวนการด าเนิน งานของ
ศาล และการถอดข้อความจากสื่อบันทึก
• บริการทารายงานหรือบันทึกชวเลขที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของศาล
• บริการบันทึกชวเลขสาหรับบุคคลทั่วไป
− การใส่คาบรรยายตัวหนังสือการประชุมและสัมมนาบนหน้าจอโทรทัศน์ในขณะถ่ายทอดสด
− การบริการกาหนดและพิมพ์รหัสสินค้าหรือบาร์โค้ด
− การบริการจัดการระดมทุน โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
− การบริการจัดประเภทไปรษณีย์ภัณฑ์
− การบริการเก็บเงินจากเครื่องจับเวลาและเก็บเงินในการจอดรถ
− กิจกรรมของผู้ดาเนินการประมูลอิสระ
− กิจกรรมการสมนาคุณลูกค้า เช่น แจกคูปองลดราคา สะสมคะแนนแลกของรางวัล
− กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การใส่ ค าบรรยายใต้ ภ าพส าหรั บ วิ ดี โ อเทปหรื อ ฟิ ล์ ม ภาพยนตร์ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ นกิ จ กรรม
59129
− การให้บริการถ่ายเอกสาร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 82191
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หมวดใหญ่ O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
(หมวดย่อย 84)
ในหมวดใหญ่ นี้ ได้แก่ กิจ กรรมที่โดยปกติดาเนิ นงานโดยการบริห ารจัดการของรัฐ เช่น การออก
กฎหมาย การตีความกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการบริหารงานภายใต้กฎหมายดังกล่าว กิจกรรมทางนิติ
บั ญ ญั ติ การจั ด เก็บ ภาษี การป้ องกั น ประเทศ การดู แลความสงบเรีย บร้อ ยและความปลอดภั ย ของประชาชน
การบริการตรวจคนเข้าเมือง การต่างประเทศและการบริหารงานของภาครัฐ นอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรมการ
ประกันสังคมภาคบังคับ
การจัดกิจกรรมไว้ในหมวดใหญ่นี้ ไม่ได้พิจารณาจากสถานะทางกฎหมายหรือสถานะของหน่วยงาน
ว่าต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ให้พิจารณาจากลักษณะของกิจกรรมที่ดาเนิ นงานว่าเป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
หรือไม่ สาหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นถึงแม้ว่าจะดาเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐก็ตาม
ได้จั ดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ ตามลั กษณะของกิจกรรมนั้นๆ เช่น การบริห ารระบบโรงเรียน (เช่น กฎระเบี ยบ
ข้อบังคับ การตรวจสอบ หลั กสูตร) ได้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ O นี้ แต่กิจกรรมการสอนได้จัดประเภทไว้ใน
หมวดใหญ่ P (การศึ กษา) และโรงพยาบาลทหารหรือโรงพยาบาลราชทั ณ ฑ์ ได้จัด ประเภทไว้ในหมวดใหญ่ Q
(กิจกรรมด้านสุขภาพ) ในทานองเดียวกัน บางกิจกรรมที่ได้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ O นี้ อาจไม่ได้ดาเนินงาน
โดยหน่วยงานของรัฐก็ได้
หมวดย่อย 84 การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
หมู่ใหญ่ 841 การบริหารราชการและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ในหมู่ใหญ่ นี้ ได้แก่ การบริห ารราชการทั่วไป (เช่น การบริหารงานฝ่ายบริห าร ฝ่ายนิติ บัญ ญั ติ
ฝ่ายการคลัง ฯลฯ ในทุกระดับของรัฐบาล) และการกากับดูแลทางสังคมและเศรษฐกิจ
8411

กิจกรรมการบริหารราชการทั่วไป
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมด้านการบริหารราชการโดยรวม (เช่น กิจกรรมของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ
บัญญัติ กิจกรรมด้านการเงินและการคลัง กิจกรรมการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมและ
การบริการข้อมูล สถิติ กิจ กรรมการวิจัยพื้ นฐานของรัฐ ) และกิจกรรมด้านการบริการที่สนับสนุน
ภาครัฐโดยรวม
84111 กิจกรรมการบริหารราชการโดยรวม226/ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริห ารราชการของฝ่ ายบริห ารและฝ่ ายนิ ติ บัญ ญั ติ ทั้ งในส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิภ าค และส่ ว น
ท้องถิ่น
− การบริหารและการกากับดูแลทางด้านการเงินและการคลัง
• การดาเนินการเกี่ยวกับแผนงานในการจัดเก็บภาษีอากร
• การจัดเก็บภาษีอากรหรือภาษีสินค้า และการตรวจสอบการกระทาความผิดเกี่ยวกับภาษี
• การบริหารงานศุลกากร

226/ กิจกรรมการบริหารราชการโดยรวม ในเอกสารฉบับนี้ เป็นการรวม กิจรรม 84111 การบริหารราชการส่วนกลาง, 84112 การบริหารราชการส่วน

ภูมิภาค และ 84113 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตาม “การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552” เข้าด้วยกัน เพื่อให้การ
จัดประเภทหน่วยราชการเป็นไปตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง กล่าวคือ ไม่ว่าสานักงานสถิติแห่งชาติหรือสานักงานสถิติจังหวัด ก็ ยังคงอยู่
ในรหัสเดียวกัน คือ 84111

388
การบริหารงบประมาณและการจัดการเกี่ยวกับกองทุนและหนี้สินของรัฐ
• การเพิ่มและการรับเงินตราและการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
− การบริห ารและการดาเนิน การในการวางแผนทางด้านเศรษฐกิจและสั งคมโดยรวม รวมถึงการ
กาหนดกฎเกณฑ์ ประสานงาน และติดตามการทางานของแผนงานและโครงการด้านเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวม
− การบริการข้อมูลสถิติของหน่วยสถิติในระดับต่างๆ
− การบริห ารงานของรั ฐ ในการจัด หาทุ น หรือ ส่ งเสริ มให้ เกิ ดการวิจั ย พื้ น ฐานในด้ านวิ ท ยาศาสตร์
ธรรมชาติ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และการวิจัยพื้นฐานเชิงสหวิทยาการ227/
− กิจกรรมของหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเลือกตั้ง
ยกเว้น
− การด าเนิน การเกี่ย วกับ อาคาร/ที ่ด ิน ที ่ร ัฐ เป็น เจ้า ของหรือ ครอบครอง ได้จ ัด ประเภทไว้ใ น
หมวดย่อย 68
− การบริห ารนโยบายด้า นการวิจัย และการพัฒ นา ที่มีค วามมุ่ง หมายเพื่อ ยกระดับ ความเป็น อยู่
ให้ดีขึ้น และการบริหารกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8412
− การบริห ารนโยบายด้านการวิจัยและการพั ฒ นา ที่มีความมุ่งหมายเพื่ อปรับปรุงการดาเนินงาน
และการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8413
− การบริ ห ารนโยบายด้ า นการวิ จั ย และการพั ฒ นาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น ประเทศ และการ
บริหารกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 84220
−

84114 กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภาครัฐโดยรวม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริหาร พัฒนา และดาเนินนโยบายและกระบวนการด้านบุคลากรทั่วไป รวมถึงการคัดเลือก
และการเลื่อนขั้น /ตาแหน่ ง วิธีการจัดอันดับ ลักษณะงาน การประเมินผลและการจัดจาแนก
การบริหารกฎข้อบังคับในการบริการด้านพลเรือน และกิจกรรมที่คล้ายกัน
− การบริการจัดซื้อและจัดหาพัสดุส่วนกลาง
ยกเว้น
− การดาเนินการหอจดหมายเหตุสาหรับสาธารณชน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 91012
8412

การก้าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริก ารด้านสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม และการ
บริการทางสังคมอื่นๆ (ยกเว้นการประกันสังคม)
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การกาหนดกฎเกณฑ์เพื่อการบริหารราชการด้านสุขภาพ การศึกษา วัฒ นธรรม
ศาสนา และการบริการทางสังคมอื่นๆ (ยกเว้นการประกันสังคม) รวมถึงการบริหารนโยบายด้านการ
วิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว
84121 การก้าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการด้านการศึกษา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริหารราชการเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
− การบริหารจัดการ การดาเนินการ การตรวจตรา และการสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ทุกประเภท
− การบริการข้อมูลแก่สาธารณชนเกี่ยวกับระบบการศึกษา ที่จัดโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานพิเศษ
ของรัฐ

227/ การวิจัยเชิงสหวิชาการ (multidisciplinary research) เป็นการวิจัยที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ในหลากหลายมิติให้เป็นองค์ความรู้รวม
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การบริ ห ารนโยบายด้ า นการวิ จั ย และการพั ฒ นา และกองทุ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมด้ า น
การศึกษา
ยกเว้น
− กิจกรรมด้านการศึกษา ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 85
−

84122 การก้าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริหารราชการสาหรับการบริการสุขภาพและสังคมทุกชนิด
− การบริ ห ารจั ด การ การด าเนิ น การ การตรวจตรา และการสนั บ สนุ น โรงพยาบาลและคลิ นิ ก
ทางการแพทย์หรือทันตกรรมทั้งทั่วไปและเฉพาะทาง รวมถึงสถานพยาบาลและสถานพักฟื้น
− การบริห าร การจัดการ การดาเนินการ และการสนับสนุนด้านสาธารณสุ ข เช่น การดาเนินการ
ของธนาคารเลือด การตรวจวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค การควบคุมคุณภาพยา การคุมกาเนิด
ฯลฯ ซึ่งกิจ กรรมดังกล่ าวนี้จัดโดยทีมงานพิเศษหรือนักวิช าการด้านสุขภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
โรงพยาบาล คลินิก หรือแพทย์
− การบริหารนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการให้บริการ
ด้านสุขภาพ
ยกเว้น
− กิจกรรมการประกันสังคมภาคบังคับ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 84300
− กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 86
− กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่บุคคลอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8790
− กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 88
84123 การก้ า หนดกฎเกณฑ์ เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมการให้ บ ริ ก ารด้ า นการเคหะ ชุ ม ชน และสิ่ งแวดล้ อ ม
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริหารราชการด้านการเคหะและการพัฒนาชุมชนโดยรวม การจัดหาน้า การสุขาภิบาล และ
แสงสว่างตามท้องถนน
− การบริห ารแผนงานด้านที่ อยู่อาศัย รวมถึงการพั ฒ นา การติดตาม และการประเมิน ที่อยู่อ าศั ย
และมาตรฐานที่อยู่อาศัย (นอกเหนือจากมาตรฐานการก่อสร้าง)
− การบริหารด้านมาตรฐานการควบคุมการเช่า และมาตรฐานการได้รับคัดเลือกให้มีสิทธิที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือด้านการเคหะจากรัฐ
− การบริหารด้านการเคหะสาหรับสาธารณชนทั่วไปหรือบุคคลที่มีความจาเป็นพิเศษ
− การเผยแพร่ข้อมูลด้านการเคหะแก่สาธารณชน
− การบริการที่ดาเนินงานโดยสานักงาน หน่วยราชการ และหน่วยงานโครงการ ในการพัฒ นาและ
บริหารจัดการกฎเกณฑ์ด้านการจัดหาน้า
− การบริห ารแผนงานด้านการพิทักษ์สิ่ งแวดล้ อม การจัดเก็บและกาจัดขยะ ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูล
และการทาความสะอาดถนน
− การกาหนดมาตรฐานมลพิษและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษ
− การบริหารนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการเคหะ
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ยกเว้น
− กิจกรรมการกาจัดสิ่งปฏิกูล ขยะ และการฟื้นฟู ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 37, 38 และ 39
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84124 การก้าหนดกฎเกณฑ์ของกิจกรรมการให้บริการด้านกีฬา นันทนาการ วัฒนธรรม และศาสนา
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การกาหนดกฎเกณฑ์และสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกของกิจกรรมด้านกีฬา
− การสนั บ สนุ น สิ่ งอ านวยความสะดวกด้ า นวัฒ นธรรมและศิ ล ปิ น รวมถึง องค์ ก รที่ มี ส่ ว นส่ งเสริ ม
กิจกรรมด้านวัฒนธรรม
− การบริการสนับสนุนงานเทศกาลเฉลิมฉลองของชาติ ศาสนา หรือท้องถิ่น และการทานุบารุงและ
ดารงไว้ซึ่งสถาบันศาสนา
− การให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านนันทนาการและวัฒนธรรม
− การให้เงินช่วยเหลือแก่ศิลปิน
− การบริ ห ารนโยบายด้ า นการวิ จั ย และการพั ฒ นา และกองทุ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมด้ านกี ฬ า
นันทนาการ วัฒนธรรม และศาสนา
ยกเว้น
− กิจกรรมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ (ที่ดาเนินการโดยเอกชนและรั ฐบาล) ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ย่อย 9101
− การดาเนินการของพิพิธภัณฑสถานและสถาบันทางวัฒ นธรรมอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย
9102
− กิจกรรมการกีฬาหรือนันทนาการอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 93
8413

การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานทางธุรกิจ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การบริหารราชการ การกาหนดกฎเกณฑ์ และการจัดสรรเงินอุดหนุนสาหรับ
ภาคเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การเกษตร การป่าไม้ การประมง พลังงาน การทาเหมืองแร่และทรัพยากรแร่
การผลิต การก่อสร้าง การขนส่ง การสื่อสาร การขายส่งและการขายปลีก โรงแรม การท่องเที่ยว
รวมถึงการบริหารนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกี่ยวข้อง
ยกเว้น
− กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 72
84131 การก้าหนดกฎเกณฑ์ แ ละการสนับสนุ น เพื่ อเพิ่ มประสิทธิ ภ าพการด้าเนิน งานด้านการเกษตร
การป่าไม้ การประมง และการล่าสัตว์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริหารราชการและการกาหนดกฎเกณฑ์ รวมถึงการจัดสรรเงินอุดหนุนสาหรับ
• การเกษตร เช่น การจัดการเกี่ยวกับที่ดินเพื่อการเกษตร การปฏิรูปและการจัดสรรที่ดินเพื่อ
การเกษตร การอนุรักษ์ที่ดินเพื่อการเกษตร การแปรสภาพที่ดิน การปรับปรุงและการขยาย
ที่ดิน การควบคุมศัตรูพืช และโรคระบาด การกาจัดหรือควบคุมศัตรูพืช โรคพืช หรือสาร
ทาลายอื่นๆ การตรวจสอบและการคัดคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร การจัดการตลาด
เพื่อการเกษตรให้มีเสถียรภาพ
• การป่าไม้ เช่น การกาหนดกฎเกณฑ์ในการดาเนินการด้านป่าไม้ของรัฐ การออกใบอนุญาต
ตัดไม้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสม การฟื้นฟูสภาพป่า
• การประมงและการล่าสัตว์ เช่น การบริหารงานเกี่ยวกับการดาเนินการและการสนับสนุน
การอนุรักษ์สัตว์ล่าและการเพาะพันธุ์สัตว์น้า การพัฒนาและการติดตามกฎข้อบังคับ รวมถึง
การอนุญาตในการทาประมงและการล่าสัตว์
− การบริห ารนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒ นา และกองทุนที่เกี่ยวข้อง ที่มี ความมุ่งหมายเพื่ อ
ปรับปรุงการดาเนินการทางด้านการเกษตร การป่าไม้ การประมง และการล่าสัตว์
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84132 การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านเชื้อเพลิงและ
พลังงาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริหารงานที่ดาเนินงานโดยสานักงานและหน่วยราชการเกี่ยวกับ
• เชื้ อเพลิ งที่ เป็ น ของแข็ ง รวมถึ งการก าหนดกฎเกณฑ์ ในการใช้ ป ระโยชน์ ห รื อการอนุ รั ก ษ์
เชื้อเพลิง
• ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
• แร่เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ใช้ในเชิ งพาณิชย์ รวมถึงแอลกอฮอล์
ไม้และเศษไม้ ฯลฯ
− การบริห ารนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒ นา และกองทุนที่เกี่ยวข้อง ที่มี ความมุ่งหมายเพื่ อ
ปรับปรุงการดาเนินการทางด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน
84133 การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านการท้าเหมืองแร่
การผลิต และการก่อสร้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริหารงานที่ดาเนินงานโดยสานักงานและหน่วยราชการเกี่ยวกับ
• การค้นพบ การสารวจ การอนุรักษ์ การตลาด และการดาเนินงานอื่นๆ ในการผลิตแร่ รวมถึง
การพัฒนาและการติดตามกฎข้อบังคับในการดาเนินงานดังกล่าว
• มาตรฐานการทาเหมืองแร่และมาตรฐานความปลอดภัย
• กิจกรรมที่จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนา ขยาย และปรับปรุงสถานประกอบการที่ทาการผลิตแร่
• การพัฒนาและการบริหารกฎข้อบังคับของมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง การออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ การพัฒนาและการติดตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง
− การบริห ารนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒ นา และกองทุนที่เกี่ยวข้อง ที่มี ความมุ่งหมายเพื่ อ
ปรับปรุงการดาเนินการทางด้านการทาเหมืองแร่ การผลิต และการก่อสร้าง
ยกเว้น
− การบริหารงานที่ดาเนินงานโดยสานักงานและหน่วยราชการเกี่ยวกับ แร่เชื้อเพลิง ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 84132
84134 การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านการขนส่งและ
โทรคมนาคม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริหารราชการด้านการขนส่ง (ทางรถไฟ ทางถนน ทางน้า และทางอากาศ) และโทรคมนาคม
− การบริหารงานที่ดาเนินงานโดยสานักงานและหน่วยราชการโครงการเกี่ยวกับ
• การวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง การบ ารุงรักษา และการปรับปรุงถนน ทางหลวง
และสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง
• สิ่งอานวยความสะดวกในการขนส่งทางน้า ทางรถไฟ ทางวิ่งของเครื่องบิน สถานีปลายทาง
โรงเก็บเครื่องบิน การนาร่องการเดินอากาศ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ และเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งทางอากาศ
• ท่อลาเลียงและสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
− การควบคุมและการกาหนดกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานดังกล่าว รวมถึงการพัฒ นา
และการบริห ารกฎข้อบั งคับในการดาเนินการขนส่ งและเครื่องอุป กรณ์ ที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมา
ข้างต้น
− การบริ ห ารงานด้ า นการสื่ อ สารและโทรคมนาคม เช่ น ไปรษณี ย์ โทรศั พ ท์ โทรเลข ระบบ
โทรคมนาคมผ่านสายเคเบิลและไร้สาย และระบบผ่านดาวเทียม

392
การวางแผน การพัฒนา การปฏิบัติ และการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม
− การพัฒนาและการบริหารกฎข้อบังคับของระบบโทรคมนาคม
− การบริห ารนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒ นา และกองทุนที่เกี่ยวข้อง ที่มี ความมุ่งหมายเพื่ อ
ปรับปรุงการดาเนินการทางด้านการขนส่งและโทรคมนาคม
ยกเว้น
− กิจกรรมการควบคุมการจราจรบนท้องถนนและทางน้าที่ดาเนินการโดยตารวจ ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 84231
−

84135 การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพการด้าเนินงานด้านการขายส่งและ
การขายปลีก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริหารงานราชการด้านการขายส่งและขายปลีก
− การบริหารงานที่ดาเนินงานโดยสานักงานและหน่วยราชการเกี่ยวกับการพัฒ นาและการติดตาม
กฎข้อบังคับการขายส่งและการขายปลีก การคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมราคา และการจัดสรร
การดาเนินงานไปยังผู้ค้าปลีกหรือค้าส่ง
− การบริห ารนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒ นา และกองทุนที่เกี่ยวข้อง ที่มี ความมุ่งหมายเพื่ อ
ปรับปรุงการดาเนินการทางด้านการขายส่งและการขายปลีก
ยกเว้น
− การบริหารงานด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 84210
84136 การก้าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านการท่องเที่ยว
และบริการที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริห ารราชการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้อง
เช่น ร้านอาหาร /ภัตตาคาร โรงแรม รีสอร์ท สปา ฯลฯ
− การบริหารงานด้านการออกแบบและการก่อสร้างโรงแรมและภัตตาคาร
− การบริ ห ารงานที่ ด าเนิ น งานโดยส านั ก งานและหน่ ว ยราชการเกี่ ย วกั บ การรณรงค์ โ ฆษณา
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว การบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
− การบริห ารนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒ นา และกองทุนที่เกี่ยวข้อง ที่มี ความมุ่งหมายเพื่ อ
ปรับปรุงการดาเนินการทางด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง
ยกเว้น
− กิจกรรมการดาเนินงานของสานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 79909
84137 การก้ า หนดกฎเกณฑ์ แ ละการสนั บ สนุ น เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด้ า เนิ น งานทั่ วไปเกี่ ยวกั บ
วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ พาณิชย์ และแรงงาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริหารงานที่ดาเนินงานโดยสานักงานและหน่วยราชการเกี่ยวกับ
• การกาหนดนโยบายเศรษฐกิจทั่วไป
• การกาหนดกฎข้อบังคับหรือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วไป เช่น การส่งออกและการ
นาเข้าในภาพรวม ตลาดสินค้าพื้นฐานทางเศรษฐกิจและตลาดทุน
• กิจกรรมการส่งเสริมการค้าทั่วไป
• การกาหนดกฎข้อบังคับทั่วไปสาหรับการป้องกันระบบผูกขาดและรูปแบบอื่นๆ ในการเข้าสู่
การค้าและตลาด
• การกาหนดกฎข้อบังคับ การออกใบอนุญาต และการตรวจสอบภาคธุรกิจการค้า
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−

−

−

การบริหารเกี่ยวกับการดาเนินการของหน่วยงานด้านสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์
รวมถึงหน่วยงานด้านพยากรณ์อากาศและสถาบันรับรองมาตรฐานต่างๆ
การบริหารเกี่ยวกับการกาหนดและการดาเนินนโยบายด้านแรงงาน และกฎข้อบังคับทั่วไป เช่น
สภาวะด้านแรงงาน การดาเนินการแลกเปลี่ยนแรงงาน การดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องมือวัด
นโยบายการพั ฒ นาประเทศและภู มิ ภ าคเพื่ อ ลดอั ต ราการว่ า งงานและกระตุ้ น ให้ เกิ ด การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน
การบริหารนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกี่ยวข้อง ที่มีความมุ่งหมายเพื่อ
ปรับปรุงการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ พาณิชย์ และแรงงาน

หมู่ใหญ่ 842 การให้บริการแก่สังคมโดยรวม
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การต่างประเทศ กิจกรรมการป้องกันประเทศ และกิจกรรมการดูแลความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
8421 84210 การต่างประเทศ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริห ารและการด าเนิน งานของกระทรวงการต่า งประเทศ สถานทู ต และสถานกงสุ ล ที่ อ ยู่
ประจาในต่างประเทศหรือในที่ทาการขององค์การระหว่างประเทศ
− การบริหาร การดาเนินงาน และการสนับสนุนในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและวัฒ นธรรมเพื่อ
เผยแพร่ภ ายใต้ขอบเขตของชาติ รวมถึงห้ องสมุด ห้ องอ่านหนังสื อ และบริการที่คล้ ายกันใน
ต่างประเทศ
− การให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ โดยไม่คานึงว่าจะเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศ
หรือไม่
− การให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์การหรือพันธมิตรทางทหาร
ระหว่างประเทศ การให้เงินช่วยเหลือและเงินกู้สาหรับความช่วยเหลือทางทหาร รวมถึงการให้
ความช่วยเหลือด้านกองกาลังรักษาสันติภาพนานาชาติ และการสนับสนุนด้านกาลังคน
− การบริหารจัดการเรื่องการค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ และความช่วยเหลือทาง
เทคนิคระหว่างประเทศ
ยกเว้น
− การบริ ก ารให้ กั บ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ห รื อ ผู้ ลี้ ภั ย ที่ เกิ ด จากความขั ด แย้ ง ระหว่ า งประเทศ ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 88909
8422 84220 กิจกรรมการป้องกันประเทศ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบั ญ ชาการ การก ากั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น ประเทศ รวมถึ ง กองก าลั ง
ภาคพื้นดิน ทะเล อากาศ และอวกาศ เช่น
• หน่วยทหารของกองกาลังทหารบก เรือ อากาศ และอวกาศ
• หน่วยทหารช่าง ทหารขนส่ง ทหารสื่อสาร
• การข่าวกรอง
• ยุทโธปกรณ์ กาลังพล กองกาลังและกองบัญชาการที่ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อการรบอื่นๆ
• กองกาลังสารองหรือกองกาลังสนับสนุนของกิจการทหาร
• การส่งกาลังบารุงทางทหาร (การเตรียมยุทโธปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์ต่างๆ)
• การดูแลสุขภาพของกาลังพลในสนามรบ
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การบัญชาการ การปฏิบัติการ และการสนับสนุนของกองกาลังป้องกันฝ่ายพลเรือน
− การสนับสนุนการทาแผนปฏิบัติการและการฝึกซ้อม ซึ่งหน่วยงานพลเรือนและประชาชนมีส่ว น
เกี่ยวข้อง
− การบริหารนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนาและกองทุนที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันประเทศ
ยกเว้น
− การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 72
− การให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ต่างประเทศ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 84210
− การจัดหาอุปกรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในภาวะฉุกเฉินภายในประเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในยาม
สงบสุข ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 84231
− กิจกรรมเกี่ยวกับศาลทหาร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 84232
− กิจกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียน วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทางทหาร ได้จัดประเภทไว้
ในหมวดย่อย 85
− กิจกรรมของโรงพยาบาลในสังกัดทหาร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 86101
−

8423

กิจกรรมการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การบริหารและการดาเนินงานเกี่ยวกับศาล การกักกันและการลงโทษเพื่อฟื้นฟู
แก้ไขผู้กระทาความผิด การบริหารและการดาเนินงานของตารวจ หน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยอื่นๆ
84231 กิจกรรมของต้ารวจ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริหารและการดาเนินงานของกองกาลังตารวจและตารวจกองหนุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานของรัฐ รวมถึงกองกาลัง ตารวจท่าเรือ ตารวจตระเวนชายแดน ตารวจชายฝั่ง และ
ตารวจเฉพาะกิจอื่นๆ รวมถึงการกาหนดกฎข้อบังคับการจราจร งานตรวจคนเข้าเมือง การเก็บ
รักษาทะเบียนประวัติอาชญากร
− การบริห าร การควบคุ มดู แ ล และการสนั บ สนุ น เพื่ อ ส่ ง เสริม การรัก ษาความสงบเรีย บร้อ ยและ
ความปลอดภัยของประชาชน เช่น งานสืบสวนสอบสวน งานปราบปราม งานอาชญากรรม งาน
จราจร งานตรวจคนเข้าเมือง งานเก็บรักษาทะเบียนประวัติการจับกุม ฯลฯ
− การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ สาหรั บภาวะฉุกเฉินภายในประเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในยามสงบสุข
โดยกองกาลังตารวจ รวมถึงการบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานทุกประเภท
ที่กล่าวมาข้างต้น
ยกเว้น
− การดาเนินการของห้องปฏิบัติการตารวจ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 71209
− การบริหารและการดาเนินการของกองกาลังทหาร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 84220
− การบริการป้องกันน้าท่วมและภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ การให้ ความช่วยเหลือทางน้าและบน
ภูเขา และกิจกรรมที่คล้ายกัน ที่ดาเนินการโดยหน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 84233
84232 กิจกรรมของศาลและการบริหารงานยุติธรรม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริห ารและการดาเนินงานของศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลฎีกา ศาลรัฐ ธรรมนูญ ศาลปกครอง
ศาลทหาร และระบบศาลยุติธรรมอื่นๆ รวมถึงการเป็นตัวแทนและการให้คาปรึกษาทางกฎหมาย
ในนามของรัฐหรือรัฐเป็นผู้แต่งตั้งให้กระทาหน้าที่ดังกล่าวโดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
− การตัดสินคดีและการตีความทางกฎหมาย
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การอนุญาโตตุลาการ228/
− การบริหารและการดาเนินงานเรือนจาหรือสถานที่อื่นๆ สาหรับคุมขังและฟื้นฟูผู้กระทาความผิด
โดยไม่คานึงถึงว่าจะบริหารและดาเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่ได้รับ
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง เช่น เรือนจาในฟาร์ม สถานฝึกอาชีพสาหรับนักโทษ โรงเรียน
ดัดสันดาน ฯลฯ
ยกเว้น
− การให้ ค าปรึ ก ษาและการเป็ น ตั ว แทนในคดี แ พ่ ง คดี อ าญา และคดี อื่ น ๆ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใน
กิจกรรม 69100
− กิจกรรมโรงเรียนในเรือนจา ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 85
− กิจกรรมโรงพยาบาลในเรือนจา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 86101
−

84233 กิจกรรมอื่นๆ ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริ ห ารและการด าเนิ น งานของหน่ ว ยดั บ เพลิ งประจ าและหน่ ว ยดั บ เพลิ งสนั บ สนุ น ในการ
ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การช่วยชีวิตบุคคลและสั ตว์จากอัคคีภัย การกู้ภัย รวมถึงการให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน น้าท่วม และภัยธรรมชาติอื่นๆ
− การตรวจตราชายหาดและการด าเนิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางน้ าและบนภู เขา รวมถึ งการ
ตรวจตรา การป้องกัน และการบริการลาดตระเวนเกี่ยวกับการประมง
ยกเว้น
− การป้องกันไฟป่าและบริการดับไฟป่า ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 02400
− การบริการดับเพลิงบริเวณแหล่งน้ามันและก๊าซ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 09100
− การบริการดับเพลิ งและป้องกันอัคคีภัย ณ ท่าอากาศยาน ที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
หน่วยเฉพาะทาง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 52239
− การบริการป้องกันน้าท่วมและภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ การให้ ความช่วยเหลือทางน้าและบน
ภูเขา และกิจกรรมที่คล้ายกัน ที่ดาเนินการโดยกองกาลังตารวจ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
84231
หมู่ใหญ่ 843 การประกันสังคมภาคบังคับ
8430 84300 การประกันสังคมภาคบังคับ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กองทุนและการบริหารการประกันสังคมที่จัดให้โดยรัฐเกี่ยวกับผลประโยชน์ทดแทนอันเนื่องจาก
• การเจ็บป่วย อุบัติเหตุจากการทางาน และการประกันการว่างงาน
• บาเหน็จบานาญจากการเกษียณอายุ
• การสูญเสียรายได้จากการคลอดบุตร การขาดความสามารถชั่วคราว การเป็นหม้าย ฯลฯ
ยกเว้น
− การประกันสังคมที่มิใช่ภาคบังคับ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 65300
− การให้ บริการด้านสวัส ดิการและงานสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ ที่พัก ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย
88

228/ อนุญาโตตุลาการ คือ วิธีการระงับข้อพิพาทที่คู่กรณีตกลงกันเสนอข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้บุคคลภายนอก ซึ่ งเรียกว่า

อนุญาโตตุลาการ ทาการพิจารณาชี้ขาด โดยคู่กรณีผูกพันที่จะปฏิบัติตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
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หมวดใหญ่ P การศึกษา
(หมวดย่อย 85)
ในหมวดใหญ่นี้ได้แก่ การศึกษาทุกระดับหรือทุกวิชาชีพ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งด้วย
วาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทางวิทยุและโทรทัศน์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ซึ่งเป็นการศึกษาที่จัดขึ้นในระดับ
ต่างๆ ทั้งในระบบโรงเรี ยน การศึกษาผู้ ใหญ่ โปรแกรมการเรียนรู้ ฯลฯ รวมถึงโรงเรียนและวิทยาลั ยทหาร
สถานศึกษาในเรือนจา ฯลฯ ที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการศึกษาพิเศษสาหรับเด็กที่พิการ
ทางด้านร่างกายหรือจิตใจ
การแบ่ งประเภทในหมวดใหญ่ นี้ เป็นไปตามการจัดจาแนกระดับการศึกษาของ ISCED 1997229/
ซึ่งกิจ กรรมของสถาบั น การศึก ษาที่จั ด การศึกษาตาม ISCED ระดั บ 0 ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 856, ISCED
ระดับ 1 ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 851, ISCED ระดับ 2 และ 3 ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 852 และ ISCED
ระดั บ 4 , 5 และ 6 ได้ จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 853 ในกรณี ที่ส ถานศึกษาท าการสอนมากกว่า 1 ระดับ ให้ ถือ
ระดับ ชั้น สูงสุดเป็ น เกณฑ์ในการจั ดประเภท เช่น ในสถานศึกษาเดียวกันทาการสอนทั้งระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาสายสามัญ ให้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8521
ในหมวดใหญ่นี้ รวมถึงการศึกษาในเบื้องต้นที่เกี่ยวกับกิจกรรมการกีฬาและการนันทนาการ เช่น
การเล่นไพ่บริดจ์หรือการเล่นกอล์ฟ และกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา
หมวดย่อย 85 การศึกษา
หมู่ใหญ่ 851 การศึกษาระดับประถมศึกษา
8510

การศึกษาระดับประถมศึกษา
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ หลักสูตรการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นพื้น ฐานอย่างมี
คุณภาพ ทั้งด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ พร้อมไปกับความรู้พื้นฐานที่เกิดจากการเรียนรู้
วิชาต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ ศิลปะ และดนตรี
ซึ่งการศึกษาดังกล่าว โดยทั่วไปจัดให้สาหรับเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม การจัดแผนการเรียนรู้ทั้งในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน ที่มีเนื้อหาวิชาคล้ายคลึงกับการศึกษาในระดับประถมศึกษา แต่จัดให้บุคคลที่
มีอายุเกินเกณฑ์จะเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา ก็ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ด้วย นอกจากนี้ยัง
รวมถึงหลักสูตรการเรียนรู้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเป็น
การศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์ หรือที่บ้าน
ยกเว้น
− การศึ กษาที่ ไม่ ส ามารถเที ยบระดับได้ กับการศึ กษาในหมู่ใหญ่ 851-853 ได้จั ดประเภทไว้ในหมู่
ใหญ่ 854
− กิจกรรมการดูแลเด็กในเวลากลางวัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 88901
85101 การศึกษาระดับประถมศึกษาในชั้นเรียนปกติส้าหรับเด็กทั่วไป ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นส าหรั บ เด็ ก ทั่ ว ไป รวมถึ ง
โปรแกรมการเรียนที่จัดขึ้นสาหรับผู้ใหญ่/บุคคลที่มีอายุเกินเกณฑ์จะเข้าเรียนในระดับนี้

229/ ISCED 1997: International Standard Classification of Education ขององค์ การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ งสหประชาชาติ
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ยกเว้น
− การศึกษาระดับประถมศึกษาสาหรับเด็กพิการในชั้นเรียนปกติ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 85102
85102 การศึกษาระดับประถมศึกษาในชั้นเรียนปกติส้าหรับเด็กพิการ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การศึกษาระดับประถมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนสาหรับเด็กพิการ
ยกเว้น
− การศึกษาระดับประถมศึกษาสาหรับเด็กทั่วไปในชั้นเรียนปกติ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 85101
85103 การศึกษาระดับประถมศึกษาที่ไม่ได้สอนในชั้นเรียนปกติ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนผ่ า นทางวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ อิ น เทอร์ เ น็ ต
ไปรษณีย์ หรือที่บ้าน สาหรับเด็กทั่วไปและเด็กพิการ รวมถึงโปรแกรมการเรียนที่จัดขึ้นสาหรับ
ผู้ใหญ่/บุคคลที่มีอายุเกินเกณฑ์จะเข้าเรียนในระดับนี้
หมู่ใหญ่ 852 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ในหมู่ ใหญ่ นี้ ได้ แก่ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาประเภทสามั ญ ศึ ก ษา และประเภทเทคนิ ค และ
อาชีวศึกษา
8521

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา
ในหมู่ย่อยนี้ ได้แก่ การจัดการศึกษาที่วางรากฐานสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒ นามนุษย์
และมีความสามารถในการสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การศึกษาในระดับนี้โดยทั่วไปเป็นการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นด้านเนื้อหาวิชาการ ที่จัดโดยครู/อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ
จ้างครู/อาจารย์เข้ามาสอนในชั้นเรียนตามสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเป็นการศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน หรือผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์ หรือที่บ้าน
เนื้อหาวิชาในระดับนี้ เป็นการเริ่มวางพื้นฐานประสบการณ์การศึกษาให้กับผู้เรียน ตามแผนการศึกษา
ทั่วไป ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนเหล่านี้ออกแบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติเหมาะสมสาหรับ
ศึกษาต่อทางด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา ประกอบด้วย
− การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ซึ่ งเป็ น การศึ ก ษาที่ ต่ อ เนื่ อ งจากระดั บ ประถมศึ ก ษา โดย
มุ่งเน้นด้านวิชาการมากกว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีระยะเวลาเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่า
การศึกษาภาคบังคับก็ได้
− การศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาที่ครอบคลุมหลากหลายวิชา และ
ให้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกว่าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
85211 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาในชั้นเรียนปกติส้าหรับบุคคลทั่วไป ในกิจกรรม
นี้ได้แก่
− การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาประเภทสามั ญ ศึ ก ษาส าหรับ บุ ค คลทั่ ว ไปในชั้ น เรี ย นปกติ รวมถึ ง
โปรแกรมการเรียนที่จัดขึ้นสาหรับผู้ใหญ่/บุคคลที่มีอายุเกินเกณฑ์จะเข้าเรียนในระดับนี้
ยกเว้น
− การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาสาหรับผู้พิการในชั้นเรียนปกติ ได้จัดประเภทไว้
ในกิจกรรม 85212
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85212 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาในชั้นเรียนปกติส้าหรับผู้พิการ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาสาหรับผู้พิการในชั้นเรียนปกติ รวมถึงโปรแกรม
การเรียนที่จัดขึ้นสาหรับผู้ใหญ่/บุคคลที่มีอายุเกินเกณฑ์จะเข้าเรียนในระดับนี้
ยกเว้น
− การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาประเภทสามั ญ ศึ ก ษาส าหรั บ บุ ค คลทั่ ว ไปในชั้ น เรี ย นปกติ ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 85211
85213 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาที่ไม่ได้สอนในชั้นเรียนปกติ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์ หรือที่บ้าน สาหรับบุคคลทั่วไปและผู้พิการ รวมถึงโปรแกรมการเรียน
ที่จัดขึ้นสาหรับผู้ใหญ่/บุคคลที่มีอายุเกินเกณฑ์จะเข้าเรียนในระดับนี้
8522 85220 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− หลั ก สู ต รการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น เนื้ อ หาวิ ช าเฉพาะ ทั้ ง พื้ น ฐานในภาคทฤษฎี แ ละความช านาญใน
ภาคปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับภาวะการจ้างงานในปัจจุบันหรืออนาคต มีจุดมุ่งหมายหลากหลาย
ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพทั่วไปและอาชีพที่ ต้องใช้ความชานาญ
เฉพาะด้าน ซึ่งการเรียนการสอนอาจจัดโดยสถาบันฝึกอบรมของหน่วยงานหรือลูกค้า สถาบัน
การศึกษา สถานที่ทางานหรือที่บ้าน และผ่านทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรือวิธีอื่นๆ
การศึกษาในระดับนี้ได้แก่
• การศึ ก ษาด้ านเทคนิ ค และอาชี ว ศึ ก ษาที่ ต่ ากว่ า การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (หมู่ ใหญ่ 853)
ที่ออกใบประกาศนี ยบัตรวิชาชีพที่สามารถเทียบระดับการศึกษาได้ เช่น พ่อครัว พนักงาน
โรงแรม มัคคุเทศก์ ฯลฯ
• การศึกษาพิเศษสาหรับนักเรียน/นักศึกษาที่พิการ
ยกเว้น
− การศึ กษาด้ านเทคนิ ค และอาชี ว ศึ กษาในระดับ สู งกว่ามั ธ ยมศึ กษาและระดั บอุ ด มศึ กษา ได้จั ด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8530
− การสอนศิ ล ปะการแสดงเพื่ อ การนั น ทนาการ งานอดิ เรก และเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการพั ฒ นา
ตนเอง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8542
− การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาที่ออกใบประกาศนียบัตรวิช าชีพที่ไม่ส ามารถเทียบระดับ
การศึกษาได้ เช่น โรงเรียนสอนตัดเสื้อ โรงเรียนสอนขับรถ ฯลฯ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 854
− การฝึก งานที ่เป็น ส่ว นหนึ่ง ของกิจ กรรมงานสัง คมสงเคราะห์ที่ไ ม่ใ ห้ที ่พัก ได้จัด ประเภทไว้ใ น
หมวดย่อย 88
หมู่ใหญ่ 853 การศึกษาระดับอุดมศึกษา230/
ในหมู่ใหญ่ นี้ ได้แก่ การศึกษาระดับสู งกว่ามัธยมศึ กษาแต่ไม่ใช่ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญ ญาหรือ
ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพชั้น สู ง) และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเข้าศึกษาในระดับนี้ อย่างน้อยต้องได้รับ
ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยเป็นการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือ
ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นๆ
230/ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher education) มี 3 ระดับคือ ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งได้กาหนด

โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
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8530

การศึกษาระดับอุดมศึกษา
85301 การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่้ากว่าปริญญาตรี ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
85302 การศึกษาระดับปริญญาตรี ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การศึกษาระดับปริญ ญาตรีห รือ เทียบเท่า ที่จัด ให้โ ดยมหาวิท ยาลัยหรือสถาบันการศึก ษาอื่น ๆ
ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกัน รวมถึงประกาศนียบัตรบัณฑิต
85303 การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ปริ ญ ญาเอก ประกาศนี ย บั ต รหลั ง
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า รวมถึงประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทาง ที่จัดให้โดยมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกัน

หมู่ใหญ่ 854 การศึกษาประเภทอื่นๆ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การศึกษาต่อเนื่อง231/ ทั้งประเภทสามัญ อาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพใด
วิชาชีพหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นการสอนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร อาจจะจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือผ่าน
ทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการกีฬา
ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล การสอนภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การละคร ดนตรี หรือวิชาอื่นๆ หรือการฝึกอบรม
พิเศษ ที่ไม่สามารถเทียบระดับได้กับการศึกษาในหมู่ใหญ่ 851-853
ยกเว้น
− การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ใหญ่ 851, 852 และ 853 ตามลาดับ
8541 85410 การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การจัดการเรียนการสอนด้านการกีฬาส าหรับบุ คคลหรือกลุ่ ม บุคคล ที่จัดในรูป ค่ายการเรียนรู้
และโรงเรียนเฉพาะทาง รวมทั้งค่ายฝึกสอนกีฬาแบบพักแรมและภาคกลางวัน ทั้งนี้ไม่รวมถึง
การเรียนการสอนด้านการกีฬาตามหลักสูตรปกติในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่ออกใบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาบัตรที่สามารถเทียบระดับการศึกษาได้ โดยที่การจัดการเรียน
การสอนนี้อาจจัดตามแหล่งต่างๆ เช่น สถานที่ฝึกอบรมของหน่วยงานหรือลูกค้า สถาบันการศึกษา
หรืออื่นๆ
• การสอนด้านการกีฬา (เบสบอล บาสเกตบอล ฟุตบอล ฯลฯ)
• ค่ายพักแรมสอนการกีฬา
• การสอนเชียร์กีฬา
• การสอนว่ายน้า ยิมนาสติก
• สถาบันหรือโรงเรียนสอนการขี่ม้า
• ผู้ฝึกสอน ครู หรือโค้ชกีฬาอาชีพ
• การสอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
231/ การศึกษาต่อเนื่อง (continuing education) เป็นการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็นของบุคคลที่ต่อเนื่องจากการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา เป็นหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ ทักษะชีวิ ต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน
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•
•

การสอนการเล่นไพ่บริดจ์
การสอนโยคะ

ยกเว้น
− การศึกษาด้านวัฒนธรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8542
− การเรียนการสอนด้านการกีฬาที่ดาเนินงานโดยโรงเรียน วิทยาลั ย และมหาวิทยาลั ย ที่ออกใบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาบัตรที่สามารถเทียบระดับการศึกษาได้ ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ใหญ่ 851, 852 และ 853
8542

การศึกษาด้านวัฒนธรรม
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับศิลปะ การละคร และการดนตรี ซึ่งอาจอยู่ในรูป
“โรงเรียน สตูดิโอ หรือชั้นเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นงานอดิเรก การพักผ่อนหย่อนใจ หรือ
เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งการเรียนการสอนดังกล่าวจะไม่ได้มอบใบประกาศนี ยบัตรวิชาชีพหรือปริญญา
บัตรที่สามารถเทียบระดับการศึกษาได้
ยกเว้น
− การศึ ก ษาด้านวัฒ นธรรมที่ เป็ น การศึ กษาในเชิ งวิช าการ ที่ ออกใบประกาศนี ยบั ต รวิช าชีพ หรื อ
ปริญญาบัตรที่สามารถเทียบระดับการศึกษาได้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 851, 852 และ 853
85421 กิจกรรมการเรียนการสอนเต้นร้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การสอนเต้นที่จัดให้โดยโรงเรียน/สตูดิโอสอนเต้น
85422 กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การสอนดนตรีที่จัดให้โดยโรงเรียนสอนการดนตรี
− ครูสอนเปียโนและการสอนดนตรีอื่นๆ
85423 กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การสอนศิลปะและวิจิตรศิลป์
• จิตรกรรม (ภาพเขียนสี ภาพลายเส้น)
• ประติมากรรม (งานปั้น แกะสลัก)
• ภาพพิมพ์ ศิลปะการพิมพ์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม้หรือโลหะ ฯลฯ
85429 การศึกษาด้านวัฒนธรรมอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การสอน/ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการละคร การแสดง การถ่ายภาพ และด้านวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การสอนการละคร ที่ จั ด โดยมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาที่ ค ล้ า ยกั น ที่ อ อกใบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาบัตรที่สามารถเทียบระดับการศึกษาได้ ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ย่อย 8530

8549

การศึกษาประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมพิเศษสาหรับผู้ใหญ่ ซึ่งไม่สามารถเทียบ
ระดั บ ได้ กั บ การศึ ก ษาในหมู่ ใหญ่ 851-853 ทั้ งนี้ ไม่ รวมถึ งการจั ด การเรีย นการสอนในโรงเรีย น
วิทยาลัย และมหาวิท ยาลัย โดยที่การจัดการเรียนการสอนนี้อาจจัดตามแหล่งต่างๆ เช่น สถานที่
ฝึกอบรมของหน่วยงานหรือลูกค้า สถาบันการศึกษา สถานที่ทางาน หรือที่บ้าน และอาจจัดการเรียน

402
การสอนในห้องเรียน หรือผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นๆ ซึ่งการเรียน
การสอนดังกล่ าวจะไม่ได้มอบใบประกาศนียบัตรวิช าชีพหรือปริญ ญาบัตรที่ส ามารถเที ยบระดับ
การศึกษาได้
85491 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การด าเนิ น งานสอนทั ก ษะการพู ด /สนทนา การเขี ย น การฟั ง การอ่ า นในภาษาต่ า งๆ เช่ น
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ของโรงเรียน/สถาบันสอนภาษา
ยกเว้น
− การเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual Programme) ที่ดาเนินงานโดยโรงเรียน วิทยาลั ย
และมหาวิท ยาลั ย ที่ อ อกใบประกาศนี ย บั ตรวิช าชี พ หรือปริญ ญาบั ต ร ที่ ส ามารถเที ย บระดั บ
การศึกษาได้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 851, 852 และ 853
85492 กิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การสอน/ฝึกอบรมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เช่น โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ สถาบัน
ฝึกอบรมด้าน IT
85493 กิจกรรมการกวดวิชาทั่วไป ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การสอนพิเศษนอกชั้นเรียน ที่สอนเพิ่มเติมวิชาตามหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน เช่น
โรงเรียนกวดวิชา
ยกเว้น
− โรงเรียนสอนภาษา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 85491
85494 กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสื้อผ้าและเสริมสวย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การสอน/ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
− การสอน/ฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ ด้ า นการเสริ ม สวย เช่ น การออกแบบและตั ด แต่ ง ทรงผม การอบ
สมุนไพร การนวดหน้าและนวดตัวเพื่อการเสริมสวย
ยกเว้น
− การสอน/ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการนวด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 85496
85495 กิจกรรมการเรียนการสอนสปาบ้าบัด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเรียนการสอนสปาบาบัด ประกอบด้วย การฝึกอบรมในการเสริมสวยบาบัด การนวดเพื่อบาบัด
การบาบัดด้วยน้า (วารีบาบัด) การบาบัดด้วยกลิ่นหอมธรรมชาติ (สุคนธบาบัด) โภชนบาบัด และ
สมาธิบาบัด
ยกเว้น
− การสอน/ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการนวด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 85496
85496 กิจกรรมการเรียนการสอนนวด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การสอน/ฝึ กอบรมวิช าชีพด้านการนวด เช่น การนวดกดจุด การนวดคลายเส้ น การนวดฝ่าเท้า
การนวดแผนไทย ฯลฯ
ยกเว้น
− การสอน/ฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเสริมสวย ซึ่งอาจมีการสอนการนวดหน้าและนวดตัว เพื่อการ
เสริมสวยร่วมด้วย ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 85494
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85497 กิจกรรมการเรียนการสอนขับขี่ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การสอนขับรถยนต์
− การสอนขับ เครื่อ งบิ น ที่ ไม่ ได้ มอบใบประกาศนีย บั ตรวิช าชี พ หรือ ปริญ ญาบั ตรที่ ส ามารถเที ย บ
ระดับการศึกษาได้
85499 การศึกษาประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
− หลักสูตรทบทวนการสอบวัดความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
− การสอนการอ่านเร็ว
− การสอนด้านศาสนา
− การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต
− การฝึกทักษะเพื่อให้รอดชีวิต
− การฝึกอบรมการพูดในที่สาธารณะ
− การศึกษาอื่นๆ ที่ไม่สามารถเทียบระดับได้ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− โปรแกรมการเรี ยนที่ จัด ขึ้น ส าหรับ การศึก ษาผู้ ใหญ่ ในระดับ ประถมศึก ษา ได้จั ดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 85101
− การศึกษาด้านวัฒนธรรมที่ไม่ได้ออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาบัตรที่สามารถเทียบ
ระดับการศึกษาได้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8542
หมู่ใหญ่ 855 การบริการที่สนับสนุนการศึกษา
8550 85500 การบริการที่สนับสนุนการศึกษา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้บริการที่ไม่ใช่การสอน ที่สนับสนุนกระบวนการหรือระบบการศึกษา
• การบริการให้คาปรึกษาด้านการศึกษา
• การบริการแนะแนวการศึกษา
• การบริการประเมินผลทางการศึกษา
• การบริการทดสอบทางการศึกษา
• โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน/นักศึกษา
ยกเว้น
− การวิจัยและพัฒ นาเชิงทดลองด้านสั งคมศาสตร์และมนุษ ยศาสตร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่
722
หมู่ใหญ่ 856 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
8560

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ในหมู่ย่ อยนี้ ได้แก่ หลักสู ตรการเรียนการสอนที่มีความมุ่งหมายเพื่อแนะนาเด็กเล็กให้ คุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมในรูป แบบของโรงเรียน และเพื่อเชื่อมโยงบรรยากาศระหว่างบ้ านกับในโรงเรียน
รวมถึงการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ยกเว้น
− กิจกรรมการดูแลเด็กในเวลากลางวัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 88901
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85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส้าหรับเด็กทั่วไป ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การศึกษาส าหรับเด็กทั่วไปที่จัดให้ โดยโรงเรียนเตรียมอนุบาล โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเตรียม
ประถม โรงเรียนกินนอนสาหรับเด็กก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา ฯลฯ
ยกเว้น
− การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสาหรับเด็กพิการ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 85602
85602 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส้าหรับเด็กพิการ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การศึกษาส าหรับเด็กพิการที่จัดให้ โดยโรงเรียนเตรียมอนุบาล โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเตรียม
ประถม โรงเรียนกินนอนสาหรับเด็กก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษา ฯลฯ
ยกเว้น
− การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสาหรับเด็กทั่วไป ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 85601
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หมวดใหญ่ Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
(หมวดย่อย 86 – 88)
ในหมวดใหญ่นี้ได้แก่ การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ ซึ่ งครอบคลุมถึงกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ การดูแลสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพอื่นๆ ตลอดจน
กิจกรรมการดูแลในที่พักอาศัยซึ่งมีลักษณะของกิจกรรมการดูแลสุขภาพร่วมกับงานสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีบุคลากร
ทางการแพทย์มาให้การดูแลรักษา
หมวดย่อย 86 กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการดูแลสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวในโรงพยาบาลทั่วไปหรือ
โรงพยาบาลเฉพาะทาง (อายุรกรรม ศัลยกรรม จิตเวช) สถานพยาบาลรักษาโรคเรื้อรัง สถานพยาบาลรักษาวัณโรค
สถานดูแลและให้การพยาบาล สถานบาบัดทางจิต ศูนย์ฟื้นฟู บาบัด ศูนย์บาบัดโรคเรื้อน และสถาบันดูแลสุขภาพ
อื่น ๆ ซึ่ งมี สิ่ งอ านวยความสะดวกด้ านที่ พั ก และบริก ารตรวจวินิ จฉัย และรัก ษาทางการแพทย์ให้ แ ก่ผู้ ป่ ว ยใน
ตามสภาพของการเจ็บป่วยชนิดต่างๆ ตลอดจนให้คาปรึกษาและการรักษาทางการแพทย์ในด้านเวชศาสตร์ทั่วไป
และเฉพาะทาง โดยแพทย์เวชปฏิบั ติ แพทย์เฉพาะทาง และศัลยแพทย์ รวมถึงกิจกรรมด้านทันตกรรมทั่วไป
เฉพาะทางและทันตกรรมจัดฟัน นอกจากนี้รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์ที่ไม่ได้ดาเนินการโดยโรงพยาบาล
หรือแพทย์ แต่ดาเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ตามกฎหมาย
หมู่ใหญ่ 861 กิจกรรมโรงพยาบาล
8610

กิจกรรมโรงพยาบาล
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมโรงพยาบาลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่ให้บริการทางการแพทย์ การ
รักษาและตรวจวินิจฉัยของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จัดให้กับ
ผู้ป่วยในเป็นหลัก ภายใต้คาแนะนาของแพทย์ รวมถึงการบริการต่างๆ ดังนี้
− การบริการของคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
− การบริการในห้ องปฏิบัติการและสิ่ งอานวยความสะดวกทางด้านเทคนิค รวมถึงการบริการด้าน
รังสีวิทยาและวิสัญญีวิทยา
− การบริการห้องฉุกเฉิน
− การบริการห้องผ่าตัด การบริการด้านเภสัชกรรม ด้านอาหาร และด้านอื่นๆ ของโรงพยาบาล
− การบริการของศูนย์วางแผนครอบครัวที่ให้การดูแลทางการแพทย์ที่มีที่พัก เช่น การทาหมัน การ
ทาแท้ง
ยกเว้น
− การทดสอบและการตรวจวิเคราะห์ วั ต ถุ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทุ ก ชนิ ด ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (ยกเว้น ทาง
การแพทย์) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7120
− กิจกรรมการบริการรักษาสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 75000
− กิจกรรมการดูแลสุขภาพของกาลังพลในสนามรบ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 84220
− การทดสอบในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 86903
− กิจกรรมการขนส่งด้วยรถพยาบาล ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 86909
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86101 กิจกรรมโรงพยาบาล (ยกเว้นโรงพยาบาลเฉพาะทาง) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของโรงพยาบาลทั่วไปที่ให้ บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงโรคใด
โรคหนึ่งแก่ผู้ป่วยในเป็นหลัก เช่น โรงพยาบาลชุมชนและภูมิภาค โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลขององค์การที่ไม่แสวงหากาไร โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลใน
สังกัดทหาร โรงพยาบาลในเรือนจา
86102 กิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจ กรรมของโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่ใ ห้บ ริก ารตรวจวินิจ ฉัย และรัก ษาโรคเฉพาะแก่ผู้ป่ว ยใน
เป็ น หลั ก เช่ น โรงพยาบาลผู้ ป่ ว ยโรคจิ ต และผู้ ติ ด ยาเสพติ ด โรงพยาบาลผู้ ป่ ว ยโรคติ ด เชื้ อ
โรงพยาบาลแม่ แ ละเด็ ก โรงพยาบาลผู้ เป็ น โรคเรื้ อ รั ง โรงพยาบาลโรคทรวงอก รวมถึ ง
โรงพยาบาลทันตกรรม
ยกเว้น
− กิ จ กรรมด้ า นทั น ตกรรมทั่ ว ไปหรื อ เฉพาะทาง เช่ น ทั น ตกรรมรากฟั น ทั น ตกรรมส าหรั บ เด็ ก
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมจัดฟัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 86203
หมู่ใหญ่ 862 กิจกรรมทางการแพทย์และทันตกรรม
8620

กิจกรรมทางการแพทย์และทันตกรรม
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมทางการแพทย์และทันตกรรมที่ดาเนินงานในกิจการส่วนบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลในคลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และคลินิ กในบริษัท โรงเรียน บ้านพักคนชรา บ้านพัก
ผู้ป่วย องค์การด้านแรงงาน และองค์การอื่นๆ
ยกเว้น
− กิจกรรมโรงพยาบาลสาหรับผู้ป่วยใน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8610
− กิจกรรมของบุคลากรทางการแพทย์/ผู้ช่วยแพทย์ เช่น ผดุงครรภ์ พยาบาล และนักกายภาพบาบัด
ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8690
86201 กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การป้ อ งกั น การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การให้ ค าปรึ ก ษา และการรั ก ษาทางการแพทย์ โดยแพทย์ เวช
ปฏิบัติทั่วไปที่รักษาโรคทางกายและ/หรือทางจิต ในคลินิกผู้ป่วยนอก คลินิกในบริษัท คลินิก
ในโรงเรียน ฯลฯ ซึ่งการรักษาดังกล่าวนี้ ไม่ได้เจาะจงเพื่อรักษาความเจ็บป่วย โรค หรือส่วนใด
ของร่างกายที่เป็นลักษณะเฉพาะทาง
86202 กิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้ คาปรึก ษา การตรวจวินิจฉั ย และการรักษาทางการแพทย์ โดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง ในคลินิกผู้ป่วยนอก คลินิกในบริษัท คลินิกในโรงเรียน ฯลฯ
− การวินิ จฉัยและการแปลผลภาพทางการแพทย์ (ภาพถ่ายฟิล์ มเอ็กซ์เรย์ ภาพคลื่ นไฟฟ้ าหั วใจ
ภาพจากการใช้กล้องตรวจภายในอวัยวะ และที่คล้ายกัน)
− การให้คาปรึกษาทางกุมารเวช สูติ-นรีเวช ประสาทวิทยาและจิตเวช
− การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับศัลยกรรม
− การรั ก ษาในคลิ นิ ก ผู้ ป่ ว ยนอก เช่ น การล้ างไต การท าเคมี บ าบั ด การรั กษาโดยใช้ อิ น ซู ลิ น การ
รักษาโดยใช้เครื่องช่วยหายใจ การเอ็กซ์เรย์ และที่คล้ายกัน
− ศูนย์วางแผนครอบครัวที่ให้การดูแลทางการแพทย์ที่ไม่มีที่พัก เช่น การทาหมันและการทาแท้ง

407
ยกเว้น
− กิจกรรมของบุคลากรทางการแพทย์/ผู้ช่วยแพทย์ เช่น ผดุงครรภ์ พยาบาล และนักกายภาพบาบัด
ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8690
− การให้คาปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัวโดยไม่มีการดูแลรักษาทางการแพทย์ ได้จัดประเภท
ไว้ในกิจกรรม 88909
86203 กิจกรรมทางทันตกรรม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
232/ ทันตกรรมรากฟัน
− กิจกรรมทางทันตกรรมทั่ว ไปหรือเฉพาะทาง เช่น โรคเหงือก เอ็นโดดอนต์
ทันตกรรมสาหรับ เด็ก ศัลยศาสตร์ช่องปาก ฟื้นฟูสภาพในช่องปาก ฯลฯ ที่ให้บริการในคลินิก
สุขภาพ เช่น คลินิกในโรงเรียน บริษัท บ้านพักคนชรา และในห้องแพทย์ที่รับปรึกษา
233/ การสบเหลื่ อ ม
− กิ จ กรรมด้ า นทั น ตกรรมจั ด ฟั น เช่ น การรั ก ษาฟั น ยื่ น การสบฟั น แบบไขว้
แนวดิ่ง234/ ฯลฯ
− กิจกรรมด้านทันตกรรมในห้องผ่าตัด
− การวินิจฉัยและการรักษาโรคที่มีผลต่อผู้ ป่ว ย หรือความผิดปกติในช่องปาก และการบริการเพื่อ
การป้องกันโรคทางทันตกรรม
ยกเว้น
− การผลิตฟันปลอม เครื่องมือหรืออุปกรณ์สาหรับทาฟันปลอม โดยห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32502
หมู่ใหญ่ 869 กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพมนุษย์
8690

กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพมนุษย์
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจ กรรมด้านสุขภาพคนที่ไม่ได้ดาเนินการในโรงพยาบาลหรือโดยแพทย์ห รือ
ทันตแพทย์ เช่น กิจกรรมของพยาบาล ผดุงครรภ์ นักกายภาพบาบัด หรือบุคลากรทางการแพทย์
อื่นๆ ที่ปฏิบัติงานด้านทัศนมาตรศาสตร์ กิจกรรมบาบัด 235/ การนวดเพื่อการรักษาทางการแพทย์
ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต กิจกรรมรถพยาบาล กิจกรรมของห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ กิจกรรมของธนาคารเลือด ธนาคารอสุจิ และธนาคารปลูกถ่ายอวัยวะ ฯลฯ
กิจกรรมเหล่านี้ อาจดาเนินการในคลินิกด้านสุขภาพที่มีอยู่ในสถานที่ทางาน โรงเรียน บ้านพักคนชรา
องค์การแรงงาน และองค์การอื่นๆ หรือในสถานบริการสุขภาพอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ตลอดจน
ในสถานที่ให้ คาปรึกษาส่ วนตัว บ้านของผู้ป่วย หรื อที่อื่นๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่ านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาทางการแพทย์

232/ เอ็นโดดอนต์ (endodontic) เป็นสาขาวิชาเฉพาะทางที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่าง สรีรวิทยา และพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน และเนื้อเยื่อรอบราก

ฟันของมนุษย์ รวมถึงการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางคลินิก ประกอบด้วย ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟันในสภาพปกติ
สาเหตุ การวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาโรคและการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน และสภาพเนื้อเยื่อรอบรากฟันที่เกี่ยวข้อง (ที่มา: หลักสูตรการ
ฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
233/ การสบฟันแบบไขว้ (crossbite) คือ เมือ่ กัดฟันเข้าหากันตามปกติ ฟันบนไม่ลงมาอยู่ข้างหน้าฟันล่างเล็กน้อย
234/ การสบเหลื่อมแนวดิ่ง (overbite) บางครั้งเรียกว่า "ฟันกระต่าย" ซึ่งมีลักษณะฟันหน้าบนยื่นออกข้างหน้าอยู่เหนือฟันล่างมากเกินไป (ที่มา: ทันตกรรม
จัดฟันคืออะไร, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.colgateprofessional.co.th)
235/ กิจกรรมบาบัด (occupational therapy) เป็นการใช้กิจกรรมในการช่วยบุคคลที่มีปัญหาในการดาเนินชีวิตทุกเพศทุกวัย เนื่องมาจากความบกพร่อง
ด้านการเคลื่อนไหว ด้านจิตอารมณ์ ด้านทักษะในการเข้าสังคม หรือด้านความคิด ความเข้าใจ สติปัญญา ซึ่งกระ ทบต่อความสามารถในการทา
กิจกรรมการดูแลตนเอง กิจกรรมงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ กิจกรรมที่ชอบทาในยามว่าง ซึ่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากิจกรรมของ
บุคคลอาจมีได้หลายสาเหตุ เช่น ความเจ็บป่วย, อุบัติเหตุ, หรือ เป็นมาตั้งแต่เกิด ทั้งนี้บุคคลอาจมีความพิการหรือไม่ก็ได้

408
ยกเว้น
− กิจกรรมด้านโรงพยาบาล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8610
− การบริ ก ารที่ พั ก และสิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นการพยาบาล ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ นกิ จ กรรม
87100
86901 กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการดูแลรักษาพยาบาล (ที่ไม่มีที่พัก) การให้ คาปรึกษาแนะนา และการป้องกันในบ้าน
ผู้ป่วย รวมถึงกิจกรรมด้านการบริบาลมารดา สุขอนามัยเด็ก ฯลฯ ที่ดาเนินการโดยบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตที่นอกเหนือจากแพทย์
− กิจกรรมการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร รวมถึงการดูแลมารดาหลั งจากคลอด
บุตร ที่ดาเนินการโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตที่นอกเหนือจากแพทย์
ยกเว้น
− กิจ กรรมการบริ การด้ านการพยาบาลและผดุ งครรภ์ ที่ ให้ ก ารรัก ษาและตรวจวินิ จ ฉัย แก่ผู้ ป่ ว ย
ภายใต้คาแนะนาของแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 861
86902 กิจกรรมด้านกายภาพบ้าบัด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
236/ การบาบัดแบบ
− กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกายภาพบาบัด การบาบัดแบบเออร์โกเธอราพี
ไคโรแพรคติค237/ ฯลฯ ที่ดาเนินการโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตที่นอกเหนือจากแพทย์
ยกเว้น
− กิจกรรมการรักษาและตรวจวินิ จฉัยแก่ผู้ ป่ว ยด้านกายภาพบ าบัด ภายใต้ คาแนะน าของแพทย์
ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 861
86903 กิจกรรมของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลือด
− กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรังสีวินิจฉัย ที่ไม่มีการวิเคราะห์และแปลผลทางการแพทย์ เช่น การตรวจ
ด้วยเครื่องสนามแม่ เหล็กแรงสูง (MRI) การเอ็กซเรย์ การอัลตราซาวนด์ ฯลฯ ที่ดาเนินการ
โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตที่นอกเหนือจากแพทย์
ยกเว้น
− การทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่มิใช่ทางการแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7120
− กิจกรรมการทดสอบในสาขาสุขอนามัยอาหาร ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 71201
86909 กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการบริการที่ดาเนินงานโดยธนาคารเลื อด ธนาคารเก็บรักษาสายพันธุ์ ธนาคารเนื้อเยื่อ
ธนาคารอสุจิ ธนาคารปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงการเก็บและการทาบัญ ชีรายชื่อตัวอย่างที่เป็ น
ตัวแทนของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ การจับคู่ระหว่างตัวอย่างที่ได้รับบริจาคกับผู้ที่ต้องการรับบริจาค
ฯลฯ
− กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต ที่ดาเนินการโดยนักจิตวิเคราะห์ นักจิตวิทยา และนักจิตบาบัด

236/ การบาบัดแบบเออร์โกเธอราพี (ergotherapy) เป็นการบาบัดรักษาโรคด้วยการบริหารกล้ามเนื้อ
237/ การบาบัดแบบไคโรแพรคติค (chiropractic) เป็นการรักษาโรคด้วยวิธีการจัดกระดูกสันหลัง โดยการหาส่วนของกระดูกสันหลังที่กาลังบีบทับและ

รบกวนระบบประสาทมากที่สุด และใช้มือจัดกระดูกสันหลังเพื่อกาจัดการถูกรบกวนของประสาทส่วนนั้น

409
กิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพคน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ธาราบาบัด การรักษาโรคที่
เกี่ยวกับมือหรือเท้า การนวดเพื่อบาบัดโรค การบาบัดด้วยการฝังเข็ม การบาบัดด้วยกลิ่นหอม238/
การแก้ไขการพูด 239/ การบาบัดแบบโฮมิโอพาธี 240/ โภชนาการบ าบัด ฯลฯ ที่ดาเนินการโดย
บุคคลที่ได้รับอนุญาตที่นอกเหนือจากแพทย์
− กิจกรรมสนับสนุนด้านทันตกรรม เช่น นักบาบัดโรคด้านทันตกรรม พยาบาลด้านทันตกรรม และ
นักสุ ขวิทยาทัน ตกรรมในโรงเรียน ผู้ ซึ่งอาจท างานห่ างไกลจากทันตแพทย์ แต่อยู่ภ ายใต้การ
ควบคุมดูแลของทันตแพทย์เป็นระยะๆ
241/
− กิจกรรมของผู้ช่วยแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทัศนมาตรศาสตร์
− กิจ กรรมการขนส่ งและเคลื่ อ นย้ ายผู้ ป่ ว ยโดยรถพยาบาล ที่ ให้ บ ริ ก ารระหว่า งเกิด ภาวะฉุ ก เฉิ น
ทางการแพทย์ ซึ่งอาจจะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงการ
เคลื่อนย้ายทางเรือและทางอากาศ
ยกเว้น
− การผลิตฟันปลอม เครื่องมือหรืออุปกรณ์สาหรับทาฟันปลอม โดยห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 32502
− การเคลื่ อ นย้ ายผู้ ป่ ว ย โดยไม่ มี ทั้ ง อุ ป กรณ์ ส าหรั บ ช่ ว ยชี วิ ต และบุ ค ลากรทางการแพทย์ ได้ จั ด
ประเภทไว้ในหมวดย่อย 49, 50 และ 51 ตามประเภทของพาหนะที่ใช้ในการขนย้าย
− การบาบั ดด้ว ยการฝั งเข็ม ที่ให้ การรักษาและตรวจวินิจฉัยแก่ผู้ ป่ วยภายใต้ คาแนะนาของแพทย์
ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 861 และ 862
− กิจกรรมทางการแพทย์และทันตกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8620
− กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกายภาพบาบัด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 86902
− กิจกรรมสปาเพื่อสุขภาพ ที่ไม่เข้าข่ายการบาบัดรักษาโรค ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 96101
−

หมวดย่อย 87 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พัก
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การบริการที่จัดเป็นบ้านพักหรือที่อยู่อาศัยร่วมกับการให้การดูแลรักษาพยาบาล
หรือการดูแลประเภทอื่นๆ ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย ซึ่งที่พักและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เป็นส่วนสาคัญ
ในการให้บริการ การให้การดูแลในที่นี้ เป็นการผสมผสานระหว่างการบริการด้านสุขภาพกับการบริการทางสังคม
โดยที่การบริการด้านสุขภาพจะมุ่งเน้นทางด้านการพยาบาลเป็นหลัก

238/ การบาบัดด้วยกลิ่นหอม (aroma therapy) คือ การนาน้ามันหอมระเหยที่สกัดมาจากพืชและส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ดอก, ผล, เมล็ด, ก้าน, ลาต้น,

ราก และใบ มาใช้ประโยชน์สาหรับร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ตลอดจนความงาม เนื่องจาก กลิ่นหอมสามารถช่วยป้องกันและบรรเทาอาการ
เจ็บปวดได้ ในน้ามันหอมระเหยนี้ มีสรรพคุณช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย สร้างความกระปรี้กระเปร่า สดชื่น สดใสได้
239/ การแก้ไขการพูด (speech therapy) เป็นการบาบัดรักษา และแก้ไขความบกพร่องที่เกิดจากการใช้อวัยวะในการพูด หรือความบกพร่องทางสมอง
ในบางด้านที่ส่งผลกระทบต่อการพูด การได้ยิน และการออกเสียงที่ทาให้เด็กไม่สามารถพูดได้ตามพัฒนาการปกติของวัย
240/ การบาบัดแบบโฮมิโอพาธี (homeppathy) เป็นการรักษาโดยกระตุ้นร่างกายให้รักษาโรคด้วยตัวเอง ซึ่งนักบาบัดจะให้ยาหรือสารที่มีความใกล้เ คียง
กับอาการของโรคนั้นมาใช้ในการรักษา โดยนาสารเหล่านั้นมาเจือจางให้อ่อนที่สุด เพื่อควบคุมอาการของโรคโดยไม่ต้องพึ่งการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
และช่วยให้ผู้ป่วยมีอิสระในการดาเนินชีวิตและมีสุขภาพดีได้ ดังนั้นในการบาบัดด้วยศาสตร์นี้ จะให้ความสาคัญในการดูแลรักษาร่ างกายแบบ
องค์รวม คือเน้นถึงปัจจัยด้านจิตใจ อารมณ์ในลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับอาการทางกาย โดยมองไปที่สาเหตุจากภายในมากกว่าอาการแสดง
ภายนอก
241/ ทัศนมาตรศาสตร์ (optometry) เป็นการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาสายตาและระบบการมองเห็น ด้วยวิธีและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์
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หมู่ใหญ่ 871 สถานบริการด้านการพยาบาลที่ให้ที่พัก
8710 87100 สถานบริการด้านการพยาบาลที่ให้ที่พัก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของสถานบริการด้านการพยาบาลที่ให้ที่พักแก่ผู้ป่วย คนชรา และบุคคลอื่นๆ โดยให้การ
ดูแลรักษาพยาบาลเป็นหลัก เช่น บ้านพักคนชราที่ให้บริการพยาบาล สถานพักฟื้นสาหรับผู้ป่วย
สถานบริการดูแลผู้ป่วย เป็นต้น
ยกเว้น
− การให้ การดูแลในที่ อยู่ อาศัยที่จัดให้ โดยบุ คลากรทางการแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย
86
− บ้านพั กคนชราที่ ไม่มี การดูแลรักษาหรือมีก ารดู แลรักษาพยาบาลเล็ กน้ อย ได้จั ดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 87301
− กิ จกรรมงานสั งคมสงเคราะห์ ที่ ให้ ที่ พั ก เช่ น สถานเลี้ ย งเด็ ก ก าพร้ า บ้ า นและที่ พั ก อื่ น ๆ พร้อ ม
อาหารที่ให้บริการสาหรับเด็ก สถานสงเคราะห์ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8790
หมู่ใหญ่ 872 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้พิการทางสติปัญญา ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และผู้ติดยาเสพติด
8720

กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้พิการทางสติปัญญา ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และผู้ติดยาเสพติด
ในหมู่ ย่ อ ยนี้ ได้ แ ก่ การให้ ก ารดู แลที่ ให้ ที่ พั ก (ซึ่ งไม่ ใช่ ก ารดู แลของโรงพยาบาล) แก่ ผู้ พิ ก ารทาง
สติปัญญา มีปัญหาสุขภาพจิต หรือติดยาเสพติด โดยบริการที่จัดให้ ได้แก่ ห้องพัก อาหาร การเฝ้า
ระวัง การให้คาปรึกษาแนะนา และการดูแลสุขภาพบางส่วนร่วมด้วย รวมถึงการให้การดูแลและการ
รักษาที่ให้ที่พักแก่ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและผู้ใช้ติดยาเสพติด
ยกเว้น
− กิ จกรรมงานสั งคมสงเคราะห์ ที่ ให้ ที่ พั ก เช่ น สถานเลี้ ย งเด็ ก ก าพร้ า บ้ า นและที่ พั ก อื่ น ๆ พร้อ ม
อาหารที่ให้บริการสาหรับเด็ก สถานสงเคราะห์ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8790
87201 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้พิการทางสติปัญญา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา เช่น สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา
87202 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิ จ กรรมการให้ ก ารดู แ ลที่ ใ ห้ ที่ พั ก แก่ ผู้ ที่ มี อ าการป่ ว ยทางจิ ต หรื อ มี ปั ญ หาทางอารมณ์ เช่ น
บ้านพักฟื้น ส าหรับ ผู้ มีปั ญหาด้านสุขภาพจิต บ้านพักฟื้นส าหรับผู้มีปัญ หาทางอารมณ์ สถาน
สงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีที่ดูแลด้านสุขภาพจิต
ยกเว้น
− กิจกรรมการให้การดูแลแก่ผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาด้านสุขภาพจิต หรือมีปัญหา
การใช้ยาเสพติด ที่ดาเนินการโดยโรงพยาบาล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8610
87203 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้ติดยาเสพติด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการให้ ก ารดูแลที่ให้ ที่พั กแก่ผู้ ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์ เช่น สถานบริการที่ให้ การ
รักษาผู้ติดสุราเรื้อรังและผู้ติดยาเสพติด
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หมู่ใหญ่ 873 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
8730

กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การให้การดูแลที่ให้ที่พักและการบริการส่วนบุคคลแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ/หรือผู้ไม่สามารถอยู่ตามลาพังได้ โดยบริการที่จัดให้ ได้แก่ ห้องพัก
อาหาร การเฝ้ าระวั ง และการช่ว ยเหลือกิจวัตรประจาวัน เช่น งานบ้าน ฯลฯ ในบางกรณี ห น่ว ย
ดังกล่าวอาจจะให้การดูแลรักษาพยาบาลนอกสถานที่แก่ผู้รับบริการ
ยกเว้น
− กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ที่ให้ที่พักแก่บุคคลอื่น ซึ่งการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่ปัจจัยที่สาคัญ
เช่น สถานสงเคราะห์ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8790
87301 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจ กรรมการให้ ก ารดู แ ลและความช่ ว ยเหลื อ ทางสั ง คมที่ ให้ ที่ พั ก แก่ ผู้ สู งอายุ ตลอด 24 ชั่ ว โมง
เพื่อให้สามารถดาเนินกิจวัตรประจาวันได้ รวมถึงกิจกรรมการบริ การที่จัดให้โดยชุมชนที่ให้การ
ดู แ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งส าหรั บ ผู้ เกษี ย ณอายุ และบ้ า นพั ก ส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี ก ารดู แ ลรั ก ษา
พยาบาลหรือมีการดูแลรักษาพยาบาลเล็กน้อย
ยกเว้น
− บ้านพักคนชราที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลเป็นหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 87100
87302 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่เด็กและเยาวชนที่พิการ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการให้ การดูแลและความช่วยเหลื อทางสั งคมที่ให้ ที่พักแก่เด็กและเยาวชนที่พิการ เช่น
คนตาบอด คนหูหนวก และคนใบ้ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถดาเนินกิจวัตรประจาวันได้
ยกเว้น
− กิจกรรมการให้ การดูแลที่ให้ที่พักแก่เด็กและเยาวชนที่พิการทางสติปัญญา ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 87201
87303 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้ใหญ่ที่พิการ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการให้การดูแลและความช่วยเหลือทางสังคมที่ให้ที่พักแก่ผู้ใหญ่ที่พิการ เช่น คนตาบอด
คนหูหนวก และคนใบ้ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถดาเนินกิจวัตรประจาวันได้
ยกเว้น
− กิจกรรมการให้ การดูแ ลที่ ให้ ที่ พั กแก่ผู้ ใหญ่ ที่พิ ก ารทางสติ ปั ญ ญา ได้ จัด ประเภทไว้ ในกิจ กรรม
87201

หมู่ใหญ่ 879 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่บุคคลอื่นๆ
8790

กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่บุคคลอื่นๆ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่บุคคลทั่วไป (ยกเว้นผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ผู้ใช้ยาเสพติด ผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะทุพพลภาพ) ซึ่งไม่สามารถดูแลตนเองได้
หรือบุคคลที่ไม่สามารถอยู่ตามลาพั งได้ โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทางสังคมตลอด 24 ชั่วโมง
แก่เด็กและบุ คคลที่มีความสามารถจากัดในการดูแลตนเอง และอาจดาเนินการโดยรัฐ บาลหรือ
องค์การเอกชน ซึ่งการรักษาทางการแพทย์และการศึกษาไม่ใช่ปัจจัยที่สาคัญของกิจกรรมดังกล่าวนี้
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ยกเว้น
− การจัดหาเงินทุนและการบริห ารแผนการประกันสั งคมภาคบังคับ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
84300
− กิจกรรมของสถานบริการด้านพยาบาลที่ให้ที่พัก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 87100
− กิ จ กรรมของสถานสงเคราะห์ ร ะยะสั้ น ส าหรั บ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ นหมู่ ย่ อ ย
8890
87901 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่เด็กและเยาวชน (ยกเว้นที่พิการ มีปัญหาสุขภาพจิต และติด
ยาเสพติด) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิ จ กรรมการให้ ก ารดู แ ลและความช่ ว ยเหลื อ ทางสั ง คมที่ ให้ ที่ พั ก แก่ เด็ ก และเยาวชนตลอด 24
ชั่วโมง เช่น สถานเลี้ยงเด็กกาพร้า บ้านพักสาหรับเด็กที่ต้องการความคุ้มครอง ฯลฯ
ยกเว้น
− กิจกรรมการให้ การดูแลที่ ให้ ที่ พัก แก่เด็กและเยาวชนที่พิ การทางสติ ปัญ ญา มีปัญ หาสุ ขภาพจิ ต
และติดยาเสพติด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8720
− กิจกรรมการรับเป็นบุตรบุญธรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 88909
87902 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่หญิงที่ประสบปัญหาทางสังคม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการให้การดูแลและความช่วยเหลือทางสังคมที่ให้ที่พักแก่หญิงที่ประสบปัญหาครอบครัว
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกทาร้ายร่างกายและจิตใจ และประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ ตลอด 24
ชั่วโมง เช่น สถานที่พักพิงสาหรับหญิงที่ถูกทารุณกรรม บ้านพั กสาหรับแม่ที่เลี้ยงลูกตามลาพัง
เป็นต้น
87909 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่บุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการให้การดูแลและความช่วยเหลือทางสังคมแก่บุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่ วโมง เช่น สถานสงเคราะห์ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย สถานสงเคราะห์ บ้านกึ่งวิถี
สาหรับบุคคลที่มีปัญหาทางสังคมหรือปัญหาส่วนตัว สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีสาหรับเยาวชน
และบุคคลที่ทาผิดกฎหมาย สถานบริการด้านการฟื้นฟูทางสังคมอื่นๆ
ยกเว้น
− กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักผู้พิการทางสติปัญญา ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต และผู้ติดยาเสพติด
ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8720
− กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8730
หมวดย่อย 88 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การบริการช่วยเหลือทางด้านสังคมต่างๆ โดยตรงกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ซึ่งความช่วยเหลือในที่นี้ไม่รวมถึงการบริการที่พัก (ยกเว้นเป็นการให้พักชั่วคราว)
ยกเว้น
− กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พัก ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 87
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หมู่ใหญ่ 881 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
8810

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การบริการทางสังคม การให้คาปรึกษาแนะนา งานสวัสดิการ การบริการส่งต่องาน
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง และการบริการที่คล้ายคลึงกัน ที่จัดให้กั บผู้สูงอายุและผู้ พิการที่บ้านหรือที่อื่นๆ
โดยรั ฐ บาลหรื อ องค์ ก ารเอกชน องค์ ก ารช่ ว ยเหลื อ ตนเองในระดั บ ชาติ ห รื อ ท้ อ งถิ่ น และโดย
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านคาปรึกษาแนะนา
ยกเว้น
− การจัดหาเงินทุนและการบริห ารแผนการประกันสั งคมภาคบังคับ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
84300
88101 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทางสังคมที่ไม่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุในเวลากลางวัน รวมถึงการดูแล
และเยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้าน เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน
ยกเว้น
− กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ที่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 87301
88102 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พักแก่ผู้พิการ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการให้ ความช่วยเหลือทางสังคมที่ไม่ให้ที่พักแก่ผู้ พิการในเวลากลางวัน รวมถึงการดูแล
และเยี่ยมผู้พิการตามบ้าน และการฟื้นฟูอาชีพแก่ผู้พิการที่มีข้อจากัดทางการศึกษา (เน้นการให้
ความช่วยเหลือด้านสังคมเป็นหลัก)
ยกเว้น
− กิจกรรมการฟื้นฟูอาชีพที่เน้นด้านการศึกษาเป็นหลัก ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 85
− กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ที่ให้ที่พักแก่ผู้ใหญ่ที่พิการ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 87303
− กิจกรรมการดูแลเด็กพิการในเวลากลางวัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 88901

หมู่ใหญ่ 889 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์อื่นๆ ที่ไม่ให้ที่พัก
8890

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์อื่นๆ ที่ไม่ให้ที่พัก
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การบริการทางสังคม การให้คาปรึกษาแนะนา งานสวัสดิการ การบริการส่งต่องาน
ไปยังผู้ เกี่ย วข้อง และบริการที่คล้ ายกัน ที่จัดให้ กับบุคคลและครอบครัวที่บ้านหรือที่อื่น (ยกเว้น
ผู้ สู งอายุ แ ละผู้ พิ ก าร) โดยรั ฐ บาลหรื อ องค์ ก ารเอกชน องค์ ก ารบรรเทาภั ย พิ บั ติ แ ละช่ ว ยเหลื อ
ผู้ ป ระสบภั ย องค์ ก ารช่ ว ยเหลื อ ตนเองระดั บ ชาติ ห รือ ท้ อ งถิ่ น และผู้ เชี่ ย วชาญที่ ให้ บ ริ ก ารด้ า น
คาปรึกษาแนะนา
88901 กิจกรรรมการดูแลเด็กเวลากลางวัน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การให้ การดู แลเด็ก ปกติ ทั่ ว ไปและเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่อ งทั้ งด้ า นร่างกายและสติปั ญ ญาในเวลา
กลางวัน เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กเวลากลางวัน/เนอร์สเซอรี่และศูนย์ดูแลเด็กในเวลากลางวัน
88909 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์อื่นๆ ที่ไม่ให้ที่พัก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− งานสวัสดิการและการบริการคาปรึกษาแนะนาแก่เด็กและวัยรุ่น
− กิจกรรมการรับเป็น บุ ตรบุ ญ ธรรม/การอุ ปถั มภ์ และการป้อ งกัน การกระท าทารุณ กรรมต่อ เด็ ก
และผู้อนื่
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การบริการให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับงบประมาณของครัวเรือน สินเชื่อและหนี้สิน การแต่งงาน
และครอบครัว
− กิจกรรมการบริการชุมชนต่างๆ
− กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ประสบภัย ผู้ลี้ภัย ผู้อพยพ ฯลฯ รวมถึงการจัดหา
ที่พักชั่วคราวให้บุคคลเหล่านี้
− กิจกรรมการบริ ก ารฟื้ นฟู อ าชีพ แก่ ผู้ ว่างงานที่มี การศึ กษาจากั ด โดยเน้ นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ด้านสังคมเป็นหลัก
− การบริการกาหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการได้รับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ เงินช่วยค่าเช่า
บ้าน หรือคูปองอาหาร
− สถานบริการในเวลากลางวันสาหรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและกลุ่มที่อ่อนแอทางสังคมอื่นๆ
− กิจกรรมการกุศล เช่น การระดมเงินทุน หรือกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่องานสังคม
ยกเว้น
− กิจกรรมการให้คาปรึกษาแนะแนวด้านการศึกษา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 85500
− กิจกรรมการฟื้นฟูอาชีพที่เน้นด้านการศึกษาเป็นหลัก ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 85
− กิจกรรมการบริการฟื้นฟูอาชีพที่เน้นการให้ความช่วยเหลื อด้านสั งคมเป็นหลักแก่ผู้พิการ ได้จัด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 88102
− การจัดหาเงินทุนและการบริห ารแผนการประกันสั งคมภาคบังคับ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม
84300
− กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่บุคคลอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8790
−

415
หมวดใหญ่ R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
(หมวดย่อย 90 – 93)
ในหมวดใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ความบันเทิง และ
นันทนาการ สาหรับสาธารณชนทั่วไป รวมถึงการแสดงสด การดาเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถาน การเสี่ยงโชค
การกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ
หมวดย่อย 90 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง
หมู่ใหญ่ 900 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง
9000

กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกและการจัดหาบริการเพื่อตอบสนอง
ความสนใจด้านวัฒนธรรมและความบันเทิงของลูกค้า รวมถึงการผลิต การส่งเสริม และการมีส่วนร่วม
ในการแสดงสด เหตุการณ์ หรืองานนิทรรศการสาหรับสาธารณชน การจัดหาบริการเกี่ยวกับศิลปะ
การสร้างสรรค์ หรือทักษะด้านเทคนิคในการผลิตผลงานทางศิลปะและการแสดงสด
ยกเว้น
− การดาเนิน การเกี่ ยวกั บพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานทุ กประเภท สวนพฤกษชาติแ ละสวนสั ตว์ การอนุ รัก ษ์
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 91
− กิจกรรมด้านการกีฬา การบันเทิง และนันทนาการ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 93
− การให้ บริการด้านวัฒ นธรรม ความบันเทิง หรือนันทนาการ รวมถึงสถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวก เช่น
• การผลิตและการจาหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5911-5913
• การฉายภาพยนตร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 59140
• การแพร่ภาพกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 60
− กิจกรรมของตัวแทนในนามของศิลปินและนักแสดง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 74909
90001 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของนักประพันธ์เพลง ประติมากร จิตรกร ช่างปั้น ช่างแกะสลัก ช่างทาพิมพ์ ฯลฯ
− กิจกรรมของนักเขียนอิสระทุกสาขา รวมถึงการเขียนนวนิยาย บทความทางวิชาการ ฯลฯ
− กิจกรรมของนักหนังสือพิมพ์อิสระ นักข่าวอิสระ
− การบูรณะซ่อมแซมงานศิลปะ เช่น การทาสี ฯลฯ
ยกเว้น
− การบูรณะซ่อมแซมงานกระจกสี ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 23101
− การผลิ ต รู ป ปั้ น หิ น แกะสลั ก ที่ น อกเหนื อ จากงานศิ ล ปะต้ น ฉบั บ ได้ จั ด ประเภทไว้ ในกิ จ กรรม
23969
− การซ่อมออร์แกนหรือเครื่องดนตรีโบราณอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33190
− การบูรณะโบราณสถานหรืออาคารทางประวัติศาสตร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 41002
− การซ่อมเฟอร์นิเจอร์ (ยกเว้นประเภทพิพิธภัณฑ์) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95240
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90002 กิจกรรมด้านความบันเทิง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การแสดงละครเวที คอนเสิร์ต และโอเปร่าหรือระบา (ราฟ้อน) และการแสดงอื่นๆ
• กิจกรรมของกลุ่ม คณะกายกรรมหรือคณะผู้แสดง วงออเคสตราหรือวงดนตรี
• กิจกรรมของศิลปินเดี่ยว เช่น นักแสดง นักแสดงผาดโผน นักเต้น นักดนตรี นักพูดหรือ
นักบรรยาย ฯลฯ
− การแสดงละครสัตว์ หุ่นกระบอก
− กิจกรรมของนางแบบอิสระ
− กิจกรรมที่สนับสนุนการผลิต การจัดแสดง การส่งเสริม และการจัดการเกี่ยวกับการแสดงละครเวที
คอนเสิร์ต และโอเปร่าหรือระบา (ราฟ้อน) และการแสดงอื่นๆ
• ผู้อานวยการสร้าง ผู้ควบคุมเวที นักออกแบบและจัดฉาก/เวที ผู้ควบคุมแสงและเสียงบนเวที
ฯลฯ
− การดาเนินงานเกี่ยวกับสถานที่แสดงคอนเสิ ร์ต หอแสดงมหรสพ โรงละคร และสิ่งอานวยความ
สะดวกด้านความบันเทิงอื่นๆ รวมถึงการบริการจาหน่ายตั๋วการแสดงดังกล่าว
ยกเว้น
− การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5911 และ 5912
− การดาเนินงานเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 59140
− กิจกรรมการคัดเลือกนักแสดง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 78101
− กิจกรรมของบริษั ทตั ว แทนจาหน่ายตั๋ ว เพื่อ การเดิน ทางท่ องเที่ย ว ได้จัด ประเภทไว้ในกิจกรรม
79110
− กิจ กรรมการขายตั๋ว เข้ าชมภาพยนตร์ การกีฬ า และเหตุ การณ์ เพื่ อความเพลิ ด เพลิ น และความ
บันเทิงอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 79909
หมวดย่อย 91 กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ การดาเนินงานของพิพิธภัณฑสถาน
ทุกประเภท สวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ การดาเนินงานเกี่ยวกับแหล่ งโบราณสถาน และกิจกรรมการอนุรักษ์
ธรรมชาติ รวมถึงการอนุรักษ์และการจัดแสดงเกี่ยวกับวัตถุ สถานที่ ระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือการศึกษา (เช่น แหล่งมรดกโลก ฯลฯ)
ยกเว้น
− กิจกรรมด้านการกีฬา ความบั นเทิง และการนันทนาการ เช่น การดาเนินการเกี่ยวกับชายหาด
และอุทยานนันทนาการ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 93
หมู่ใหญ่ 910 กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ
9101

กิจกรรมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ
91011 กิจกรรมห้องสมุด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมด้านหนังสือ เอกสาร และข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดทุกประเภท ซึ่งให้บริการทั้งค้นคว้า
อ่าน ฟัง ฉายภาพ/แสดงภาพ สาหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม เช่น นักเรียน/
นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ พนักงาน สมาชิก ฯลฯ ได้แก่
• การจัดการและการเก็บรวบรวมเอกสารหรือหนังสืออย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นเอกสารหรือ
หนังสือเฉพาะเรื่องหรือไม่ก็ตาม
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•
•
•

การจัดทารายการเอกสารและหนังสือ
การบริการยืมคืนและการเก็บรักษาหนังสือ แผนที่ วารสาร ฟิล์ม แผ่นเสียง เทป งานศิลปะ
อื่นๆ ฯลฯ
กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามความต้องการของผู้ใช้ ฯลฯ

ยกเว้น
− การให้เช่าวิดีโอเทปและดีวีดี ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77220
− การให้เช่าหนังสือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77291
91012 กิจกรรมหอจดหมายเหตุ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการเก็บรวบรวม จัดทาบัญชี รายชื่อ ให้ยืม และสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับจดหมายเหตุต่างๆ
สาหรับ ประชาชนทั่วไปหรือผู้ ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม เช่น นักเรียน/นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์
พนักงาน สมาชิก ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมหอจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ 242/ และหอจดหมายเหตุ
ดิจิทัล
9102

กิจกรรมพิพิธภัณฑ์และการด้าเนินงานเกี่ยวกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์
91021 กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทุกประเภท (การจัดการและรักษาของสะสม การจัดแสดงของ
สะสม การจัดงานนิทรรศการของพิพิธภัณฑสถาน ฯลฯ)
• พิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะ เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแต่งกาย เซรามิก
เครื่องเงิน
• พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ รวมถึง
พิพิธภัณฑ์ทหาร
• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
• พิพิธภัณฑ์เฉพาะด้านอื่นๆ
ยกเว้น
− การขายปลีกและจัดแสดงผลงานของห้องแสดงผลงานศิลปะในเชิงพาณิชย์ ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 47699
− การบูรณะซ่อมแซมงานศิลปะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 90001
− กิจกรรมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9101
− กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 91031
91022 การด้าเนินงานเกี่ยวกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินงานเกี่ยวกับ โบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการอนุรักษ์ และการ
ให้บริการเข้าชมสถานที่ดังกล่าว
ยกเว้น
− การบูรณะและซ่อมแซมโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่
F (การก่อสร้าง)

242/ หอจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ (historical archives) เป็นหอจดหมายเหตุที่ใช้เก็บเอกสารที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป
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9103

กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
91031 กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
243/ และสวนสั ต ว์ ทั้ ง สั ต ว์ บ กและสั ต ว์ น้ า รวมถึ ง การ
− การด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ สวนพฤกษชาติ
อนุรักษ์ การบารุงรักษาและการให้บริการเข้าชมสถานที่ดังกล่าว
ยกเว้น
− การบริการวางแผนภูมิทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 81300
91032 กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ การคุ้มครองและอนุรักษ์สัตว์ป่า
− การดาเนินงานเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า รวมถึงการกากับ
ดูแล การอนุรักษ์ การบารุงรักษา และการให้บริการเข้าชมสถานที่ดังกล่าว
ยกเว้น
− การดาเนินการเกี่ยวกับกีฬาตกปลาและกีฬาล่าสัตว์เชิงอนุรักษ์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93199

หมวดย่อย 92 กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การดาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการเสี่ยงโชค เช่น บ่อน
คาสิโน สถานที่เล่นบิงโก และการบริการเสี่ยงโชค เช่น สลากกินแบ่งและสถานที่รับแทงม้า
หมู่ใหญ่ 920 กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค
9200

กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค
92001 การด้าเนินงานเกี่ยวกับสลากกินแบ่ง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินการในการออกลอตเตอรี่/สลากกินแบ่ง
− การขายลอตเตอรี่/สลากกินแบ่งทุกประเภท (ขายส่ง/ขายปลีก/ตัวแทนจาหน่าย) และทุกสถานที่
(ร้านค้า/แผง/เร่/อื่นๆ) รวมถึงลอตเตอรี่ออนไลน์
− การดาเนินงานเกี่ยวกับการรับแทงลอตเตอรี่
92009 กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชคอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินงานเกี่ยวกับการรับแทงม้า
− การดาเนินงานด้านคาสิโน รวมถึงคาสิโนลอยน้า
− การดาเนินงานเกี่ยวกับเครื่องเล่นการพนันชนิดหยอดเหรียญ
− กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชคแบบออนไลน์ทุกประเภท (ยกเว้นลอตเตอรี่ออนไลน์) รวมถึง
การดาเนินงานเกี่ยวกับเว็บไซต์เล่นการพนัน
ยกเว้น
− การดาเนินงานเกี่ยวกับลอตเตอรี่และลอตเตอรี่ออนไลน์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 92001
− การดาเนินงานเกี่ยวกับตู้เกมหยอดเหรียญ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93293

243/ "สวนพฤกษศาสตร์" หมายถึง สถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพรรณไม้ทุกชนิดไว้ในที่เดียวกันเพื่อการศึกษาทางพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ใช้เป็นสถานที่สาหรับพักผ่อนหย่อนใจไปด้วย พรรณไม้ที่นามาปลูก จะมีพรรณไม้ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ โดยแยกเป็น
หมวดหมู่ เป็นวงศ์ตามลาดับความสาคัญของชนิดไม้นั้นๆ เพื่อผู้สนใจหรือต้องการศึกษาหาความรู้จะได้ทราบว่า พรรณไม้นั้นอยู่ในวงศ์อะไร และเป็น
ชนิดพันธุ์ใด เป็นต้น (โดย... นายทนงศักดิ์ จงอนุรักษ์) (ที่มา: คาจากัดความเกี่ยวกับป่าไม้, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:: http://www.forest.go.th/
Research/Knowledge/B_forest1.html)
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หมวดย่อย 93 กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ
ในหมวดย่อยนี้ ได้แก่ กิจ กรรมด้านการนั นทนาการ ความบั นเทิง และการกีฬ า (ยกเว้นกิจกรรม
พิพิธภัณฑ์และการอนุรักษ์โบราณสถาน กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค)
ยกเว้น
− กิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะการละคร การดนตรี และศิลปะอื่นๆ เช่น การแสดงละครเวที คอนเสิร์ต
โอเปราหรือการเต้น และการแสดงบนเวทีอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 90
หมู่ใหญ่ 931 กิจกรรมด้านการกีฬา
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การดาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกด้านการกีฬา กิจกรรมของทีม
หรือสโมสรกีฬาที่มีส่ วนร่วมในการแข่งขัน กีฬา นักกีฬาอิสระที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา เจ้าของรถ คอกม้า
คอกสุนัข ฯลฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขัน การบริการจัดหาผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อสนับสนุนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ผู้ดาเนินงานเกี่ยวกับสนามแข่งขัน หรือสนามกีฬา กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือการบริหารจัดการ
แข่งขันกีฬา ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
9311

การด้าเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการกีฬา
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ การดาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวก/สถานที่สาหรับการเล่นกีฬ าในร่ม
หรือกลางแจ้ง ทั้งแบบเปิดโล่ง ปิดหรือมีหลังคาคลุม มีที่นั่งหรือไม่มีที่นั่งชมกีฬา
93111 การด้าเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการกีฬา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ สถานที่ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ กี ฬ าในร่ ม และกลางแจ้ ง
(ทั้งแบบเปิดโล่ง แบบปิด มีรั้วล้อมรอบหรือหลังคาคลุม มีที่นั่งหรือไม่มีที่นั่งชมกีฬา) เช่น สนาม
ฟุตบอล สนามฮอกกี้ สนามคริกเก็ต สนามเบสบอล สนามเทนนิส สนามกีฬาประเภทลู่และลาน
สนามมวย สนามกอล์ฟ ลานสเกต สระว่ายน้า ลานโบว์ลิ่ง
− การดาเนินงานเกี่ยวกับสนามแข่งรถ สุนัข และม้า
− การจัดการและการดาเนินงานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬากลางแจ้งหรือในร่ม สาหรับนักกีฬาอาชีพ
หรือสมัครเล่น โดยองค์การที่มีสถานที่หรือสิ่งอานวยความสะดวกของตนเอง
− การบริหารจัดการและการจัดหาบุคลากรเพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกเหล่านี้
ยกเว้น
− การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์เพื่อการนันทนาการและการกีฬา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77210
− การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ศู น ย์ ฟิ ต เนสและการออกก าลั ง กายเพื่ อ ฝึ ก ความยื ด หยุ่ น ของร่ า งกาย
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93112
− กิจกรรมสวนสาธารณะและชายหาด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93291
93112 การด้ า เนิ น งานของศู น ย์ ฟิ ต เนสและการออกก้ า ลั ง กายเพื่ อ ฝึ ก ความยื ด หยุ่ น ของร่ า งกาย
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินงานของศูนย์ฟิตเนส ทั้งด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกในการสร้างกล้ามเนื้อ
และเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง รวมถึงการเต้นแอโรบิก
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การดาเนินการเกี่ย วกับสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับออกกาลังกายเพื่อฝึกความ
ยืดหยุ่น ของร่างกาย การกาหนดลมหายใจเพื่อการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น โยคะ
พิลาทิส244/ ฟิตบอล245/ ไทชิ246/ บอดี้คอมแบท247/ ฯลฯ
ยกเว้น
− การสอนด้านการกีฬาโดยครูหรือผู้ฝึกสอนอิสระ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 85410
−

9312 93120 กิจกรรมสโมสรกีฬา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิ จ กรรมสโมสรกี ฬ า ไม่ ว่ า จะเป็ น สโมสรส าหรั บ นั ก กี ฬ าอาชี พ กึ่ ง อาชี พ หรื อ สมั ค รเล่ น ที่ ใ ห้
โอกาสสมาชิกในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น สโมสรฟุตบอล สโมสรโบว์ลิ่ง สโมสร
ว่ายน้า สโมสรกอล์ฟ สโมสรมวย สโมสรเพาะกาย สโมสรกีฬาฤดูหนาว สโมสรหมากกระดาน
สโมสรกีฬาประเภทลู่และลาน สโมสรยิงปืน ฯลฯ
ยกเว้น
− การสอนด้านการกีฬาโดยครูหรือผู้ฝึกสอนอิสระ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 85410
− การด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ สถานที่ แ ละสิ่ งอ านวยความสะดวกด้ า นการกี ฬ า ได้ จั ด ประเภทไว้ใ น
กิจกรรม 93111
− การจัดการและการดาเนินงานเกี่ยวกับกีฬากลางแจ้งหรือในร่ม สาหรับนักกีฬาอาชีพหรือสมัครเล่น
โดยสโมสรกีฬาที่มีสิ่งอานวยความสะดวกของตนเอง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93111
9319

กิจกรรมอื่นๆ ด้านการกีฬา
93191 กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของผู้ผลิตและผู้จัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งมีสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกหรือไม่ก็ตาม
เช่น ผู้จัดการแข่งขันกีฬาชกมวย ผู้จัดการแข่งขันฟุตบอล ผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟ ฯลฯ
ยกเว้น
− การจัด การและการด าเนินงานเกี่ยวกั บกีฬ ากลางแจ้งหรือกี ฬาในร่ม ส าหรับ นักกีฬ าอาชีพหรือ
สมัครเล่น โดยสโมสรกีฬาที่มีหรือไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกของตนเอง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย
9311 และ 9312 ตามลาดับ

244/ พิลาทิส (pilates) เป็นกีฬาที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ของโยคะ ยิมนาสติก ไทชิ และศิลปะการป้องกั นตัว คิดค้นขึ้นโดย Joseph H. Pilates หัวใจ

ของพิลาทิสอยู่ที่ “strength” (ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ) “flexibility” (ความยืดหยุ่นของร่างกาย) และ “mobility” (การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง)
พิลาทิสมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลาย โดยจะเน้นการออกกาลังช่วงลาตัว การยืดหยุ่ นกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อ ร่วมกับการกาหนดลมหายใจและ
การจัดสมดุลของร่างกาย(ที่มา: ฟิตหุ่นสวยด้วย 5 กีฬาอินเทรนด์, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.gnc.co.th/diet/index.php?page=nt12,
วันที่เข้าถึง 4 ส.ค. 2551)
245/ ฟิตบอล (fit ball) แต่เดิมฟิตบอลถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลังได้ออกกาลังกาย แต่ต่อมาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่
ผู้รักการออกกาลังกาย โดยระหว่างออกกาลังกายผู้เล่นจะใช้ลูกบอลรองรับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่นขา แผ่นหลัง สะโพก หน้าท้องไม่ ให้ได้รับ
การกระทบกระเทือน พร้อมกับจัดร่างกายให้สมดุลกับบอลและกาหนดลมหายใจควบคู่ไปด้วย การออกกาลังกายด้วยฟิตบอลจะทาให้กล้ามเนื้อ
ทุกส่วนได้เคลื่อนไหว ส่งผลให้รูปร่างกระชับได้สัดส่วนและยืดหยุ่น ฝึกการทรงตัว และเสริมสร้างบุคลิกภาพ
246/ ไทชิ (Tai Chi) เป็นศิลปะการต่อสู้ของจีนโบราณซึ่งผสมผสานระหว่างการใช้สมาธิและพลังภายใน โดยมีการฝึกฝนเพื่อปรับความสมดุลของร่างกาย
จิตใจ และอารมณ์ หลักการของไทชิมีแนวความคิดจากหลักพลังแห่งธรรมชาติหรือที่เรารู้จักกันคือ หยิน-หยาง ที่นามาดัดแปลงเป็นลักษณะการออก
ก าลั งกายรู ป แบบหนึ่ ง ซึ่ ง ผสมระหว่ า งโยคะกั บ การท าสมาธิ (ที่ ม า: Tai Chi ศิ ล ปะการต่ อ สู้ แ บบจี น โบราณ, [ออนไลน์ ] . เข้ า ถึ ง ได้ จ าก:
http://www.dailyworldtoday.com/columblank.php?colum_id=1734, วันที่เข้าถึง 4 ส.ค. 2551)
247/ บอดี้คอมแบท (body combat) เป็นการออกกาลังกายสาหรับคนที่รักศิลปะการต่อสู้ เสียงเพลง และการออกกาลั งกายแบบหนักหน่วงที่ผสมผสาน
ศิลปะการต่อสู้หลากหลายทั้งเทควันโด ไทชิ มวยไทย ยูโด และคาราเต้ นามารวมเข้ากับการเต้นแอโรบิคและเสียงเพลงเร้าใจอย่างลงตัว
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93192 กิจกรรมของสมาคม/สมาพันธ์กีฬา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของสมาคม/สมาพันธ์กีฬาและองค์กรที่กาหนดระเบียบข้อบังคับทางการกีฬา
93199 กิจกรรมอื่นๆ ด้านการกีฬา ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของนักกีฬาและนักกรีฑาอิสระ
− กิจกรรมของผู้ตัดสินกีฬา ผู้จับเวลา ฯลฯ
− กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาตกปลาและกีฬาล่าสัตว์เชิงอนุรักษ์
− กิจกรรมของไกด์/ผู้นาทางในการล่าสัตว์ การตกปลา และการปีนเขา
− กิจกรรมของคอกม้าและคอกม้าแข่ง คอกสุนัขและคอกสุนัขแข่ง
− กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสัตว์เพื่อการกีฬาและนันทนาการ
− กิจกรรมของอู่รถแข่ง
− กิจ กรรมการกระโดดร่ ม ร่ มร่ อ นและปี ก ร่อ น ด าน้ า และกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การกี ฬ า
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การเพาะพันธุ์ม้าแข่ง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 01420
− การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การกีฬา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77210
− กิจกรรมการฝึกสุนัขอารักขา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 80100
− กิจ กรรมของโรงเรี ยนการกี ฬ าและเกม รวมถึ งกิ จกรรมของครู ผู้ ฝึ ก สอนกี ฬ า และโค้ ช ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 85410
− กิจกรรมสวนสาธารณะและชายทะเล/ชายหาด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93291
หมู่ใหญ่ 932 กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมของหน่วยต่างๆ ที่ดาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกหรือการ
จัดหาบริการด้านนันทนาการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงสิ่งดึงดูดความสนใจต่างๆ เช่น เครื่องเล่น
ในสวนสนุกและสวนน้า เกม การแสดงโชว์ และสถานที่ปิคนิค
ยกเว้น
− กิจกรรมด้านการกีฬา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 931
− กิจกรรมด้านศิลปะ การละคร และความบันเทิงอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9000
9321 93210 กิจกรรมสวนสนุกและธีมปาร์ค ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของสวนสนุก ธีมปาร์ค และสวนน้า รวมถึงการดาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดความสนใจ
ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องเล่นในสวนสนุกและสวนน้า เกม การแสดงโชว์ และสถานที่ปิคนิค
9329

กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
93291 กิจกรรมสวนสาธารณะและชายหาด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิ จ กรรมของสวนสาธารณะและชายหาด รวมถึ ง การให้ เช่ า สิ่ ง อ านวยความสะดวก เช่ น เก้ า อี้
ห้องอาบน้า ตู้เก็บของ ฯลฯ ที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานเดียวกัน
ยกเว้น
− การบริการให้ เช่าเรือสาราญเพื่อตกปลาพร้อมผู้ควบคุม โดยทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
และทางน้าภายในประเทศ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 50112 และ 50212 ตามลาดับ
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−

−

−

−

การบริ ก ารพื้ น ที่ ว่ างและสิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า พั ก อาศั ย ชั่ ว คราว
ในสวนสาธารณะ ป่า และสถานที่ตั้งแคมป์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 55200
สถานที่จ อดรถพ่ วง สถานที่ตั้งค่ายพักแรม (campground) ค่ายพั กแรมเพื่อการนันทนาการ
ค่ายพั กแรมเพื่ อการล่ าสั ตว์ห รือ ตกปลา สถานที่ ตั้งแคมป์ ส าหรับ นั กท่ องเที่ ยวเข้าพั กอาศั ย
ชั่วคราว ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 55200
การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์เพื่อการนันทนาการและการกีฬา เช่น เรือสาราญ เรือแคนนู เรือใบ
เจ็ทสกี รถจักรยาน เก้าอี้ ร่มชายหาด ฯลฯ ที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานอื่นที่แยกออกจากกิจกรรม
สวนสาธารณะและชายหาด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77210
การบริการตู้เก็บของชนิดหยอดเหรียญ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 96303

93292 กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินงานเกี่ยวกับการแสดงโชว์ดอกไม้ไฟ แสงและเสียง
− การดาเนินงานเกี่ยวกับการแสดงมอเตอร์ไซค์ไต่ถัง การสู้วัว กระทิ ง การแสดงความสามารถ
ในการขี่ม้าและใช้ห่วงเชือกคล้องวัว และการแสดงอื่นๆ เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ
− กิจกรรมของผู้จัดการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ (ยกเว้นผู้จัดการแข่งขันกีฬา
และการแสดงศิลปะ) ซึ่งจะมีสิ่งอานวยความสะดวกหรือไม่ก็ตาม
ยกเว้น
− กิจกรรมด้านศิลปะ การละคร และความบันเทิง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9000
− กิจกรรมของผู้ จั ด การแข่งขั น กีฬ า ซึ่งมี ส ถานที่แ ละสิ่ งอ านวยความสะดวกหรือ ไม่ ก็ ตาม ได้ จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 93191
93293 กิจกรรมการด้าเนินงานร้านเกมและตู้เกมหยอดเหรียญ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การดาเนินงานร้านเกมทั้งออนไลน์และไม่ออนไลน์
− การดาเนินงานเกี่ยวกับตู้เกมหยอดเหรียญ
ยกเว้น
− การดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นการพนันชนิดหยอดเหรียญ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 92009
93299 กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่ น ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การดาเนินงานเกี่ยวกับสิ ่งอานวยความสะดวกในการขนส่งที่ใช้ในการนัน ทนาการ เช่น ท่าเรือ
มารีน่า248/
− การดาเนินการเกี่ยวกับสถานที่เต้นราหรือห้องเต้นรา
− การดาเนินการเกี่ยวกับดิสโก้เธคและสถานที่เต้นราที่ไม่มีบริการเครื่องดื่ม
− กิจกรรมด้านความบันเทิงและนันทนาการอื่นๆ (ยกเว้นสวนสนุก) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− กิจกรรมดิสโก้เทคที่ให้บริการเครื่องดื่ม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 56301
− กิจกรรมสวนสนุก ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93210

248/ ท่าเรือมารีนา (marina) ท่าเรือที่สร้างขึ้น เป็นพิเศษสาหรับจอดเรือยอร์ช เรือสาราญ เรือเจ็ทสกี บางแห่ งก็จะมีส โมสร และร้านค้า โรงซ่อมเรือ

สาหรับบริการลูกค้าที่มาจอดเรือ (ที่มา: [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://zedth.exteen.com/20060606/entry)
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หมวดใหญ่ S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
(หมวดย่อย 94 -96)
ในหมวดใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมขององค์การสมาชิก การซ่อมคอมพิวเตอร์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้
ในครัวเรือน และกิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดย่อย 94 กิจกรรมองค์การสมาชิก
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมขององค์การที่นาเสนอสิทธิประโยชน์เ ฉพาะกลุ่มหรือส่งเสริมแนวคิด
ให้สาธารณชนได้รู้จัก องค์การเหล่านี้โดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยกลุ่มของสมาชิก แต่การดาเนินกิจกรรมขององค์การ
อาจเกี่ยวข้องและเอื้อผลประโยชน์แก่บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกด้วยเช่นกัน ในหมวดย่อยนี้แบ่งกิจกรรมไปตามวัตถุประสงค์
ที่องค์การให้บริการ กล่าวคือ สิทธิประโยชน์ของกลุ่มนายจ้าง ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว และผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ
(หมู่ใหญ่ 941) สิท ธิป ระโยชน์ ของลู กจ้ าง (หมู่ใหญ่ 942) หรือการส่งเสริมแนวคิดและกิจกรรมทางด้านศาสนา
การเมือง วัฒนธรรม และนันทนาการ (หมู่ใหญ่ 949)
หมู่ใหญ่ 941 กิจกรรมองค์การทางธุรกิจ องค์การนายจ้าง และองค์การทางวิชาชีพ
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ กิจกรรมของหน่วยที่ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของสมาชิกในองค์การทางธุรกิจและ
องค์การนายจ้าง ในกรณีขององค์การทางวิชาชีพ จะรวมถึงกิจกรรมการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางวิชาชีพของสมาชิก
9411 94110 กิจกรรมองค์การทางธุรกิจและองค์การนายจ้าง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมขององค์การ ซึ่งมุ่งเน้นสิทธิประโยชน์ของสมาชิกด้านการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้า
ขององค์ก ารในแง่ของธุรกิจหรือ การค้าโดยเฉพาะ รวมถึงการท าฟาร์ม หรือมุ่งเน้น ด้านการ
ขยายตัวและสภาวะทางเศรษฐกิจในแต่ละเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือทางการเมือง โดยไม่คานึง
ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด
− กิจกรรมการรวมกลุ่มของสมาคม
− กิจกรรมของสภาหอการค้า สมาคม และองค์การที่คล้ายคลึงกัน
− การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเป็นตัว แทนเจรจากับรัฐบาล การประชาสั มพันธ์ และการเจรจา
ด้านแรงงานขององค์การทางธุรกิจและองค์การนายจ้าง
ยกเว้น
− กิจกรรมของสหภาพแรงงาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 94200
9412 94120 กิจกรรมองค์การทางวิชาชีพ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิ จกรรมขององค์ ก าร ซึ่ งมุ่ ง เน้ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องสมาชิ ก ในการด าเนิ น งานด้ านวิ ท ยาศาสตร์
ด้านวิชาชีพ หรือด้านเทคนิค เช่น สมาคมทางการแพทย์ (แพทยสมาคม) สมาคมทางกฎหมาย
สมาคมการบัญชี สมาคมวิศวกรรม สมาคมสถาปัตยกรรม ฯลฯ
− กิ จ กรรมของสมาคมผู้ ช านาญเฉพาะทางที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมด้ า นวั ฒ นธรรม เช่ น
สมาคมนักเขียน จิตรกร นักแสดงประเภทต่างๆ นักหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
− การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การก่อตั้งและการกากับดูแลมาตรฐานของการดาเนิ นงาน การเป็ น
ตัวแทนเจรจากับรัฐบาล และการประชาสัมพันธ์ขององค์การทางวิชาชีพ
− กิจกรรมของสมาคมนักปราชญ์
ยกเว้น
− การศึกษาที่จัดให้โดยองค์การทางวิชาชีพ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 85
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หมู่ใหญ่ 942 กิจกรรมสหภาพแรงงาน
9420 94200 กิจกรรมสหภาพแรงงาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของแรงงานในองค์การและลูกจ้างสหภาพ
− กิจกรรมของสมาคม ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างที่สนใจเป็นตัวแทนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เงินเดือนและสภาพการทางาน และร่วมกันแสดงบทบาทผ่านทางองค์การ
− กิจกรรมของสหภาพโรงงานเดีย ว สหภาพที่ ประกอบด้ว ยสาขาในเครือ และองค์การแรงงานที่
ประกอบด้วยสหภาพหลายแห่งในกลุ่มเดียวกัน ที่อยู่บนพื้นฐานของการค้า ภูมิภาค โครงสร้าง
ขององค์การ หรือกฎเกณฑ์อื่นๆ
ยกเว้น
− การศึกษาที่จัดให้โดยองค์การของสหภาพแรงงาน ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 85
หมู่ใหญ่ 949 กิจกรรมองค์การสมาชิกอื่นๆ
ในหมู่ใหญ่นี้ ได้แก่ กิจกรรมของหน่วยงานที่ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ (ยกเว้น
องค์การทางธุรกิจและองค์การนายจ้าง องค์การทางวิชาชีพ สหภาพแรงงาน)
9491 94910 กิจกรรมองค์การทางศาสนา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมขององค์การทางศาสนาหรือบุคคลซึ่งให้ บริการโดยตรงแก่ผู้ ประกอบศาสนกิจในโบสถ์
สุเหร่า วัด โบสถ์ศาสนายิว หรือสถานที่อื่นๆ
− กิจกรรมของสานักสงฆ์ สานักชี
− กิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติธรรมทางศาสนา
ยกเว้น
− การศึกษาที่จัดให้โดยองค์การทางศาสนา ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 85
− กิจกรรมด้านสุขภาพที่จัดให้โดยองค์การทางศาสนา ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 86
− กิจกรรมด้านงานสังคมสงเคราะห์ที่จัดให้โดยองค์การทางศาสนา ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย
87 และ 88
9492 94920 กิจกรรมองค์การทางการเมือง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมขององค์ การทางการเมืองและองค์การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง เช่น กลุ่ม
คนหนุ่มสาวที่ให้การสนับสนุนพรรคการเมือง องค์การเหล่านี้ส่วนใหญ่จะดาเนินการเกี่ยวกับการ
วางตัวสมาชิกหรือผู้ที่เห็นด้วยในแนวทางเดียวกันกับพรรคการเมืองเพื่อทางานในที่ทาการพรรค
และอาจเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การระดมเงินทุน ฯลฯ
9499

กิจกรรมองค์การสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
94991 กิจกรรมองค์การสิทธิมนุษยชน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิ จกรรมขององค์ ก ารสมาชิ ก ที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ งเสริม สิ ท ธิม นุ ษ ยชน ผ่ า นทางการเผยแพร่
ข้อมูล การมีส่วนร่วมทางการเมือง การระดมเงินทุน ฯลฯ เช่น การสร้างกลุ่มประชาชนหรือการ
เคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
− กิจกรรมขององค์การเพื่อการคุ้มครองและการยกฐานะกลุ่มชนพิเศษ เช่น กลุ่มชนชาติต่างๆ และ
ชนกลุ่ มน้ อย ผ่ านทางการศึกษา การมี ส่ วนร่วมทางการเมือง การสนั บ สนุ นสิ่ งอานวยความ
สะดวกในชุมชนและสังคม ฯลฯ
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94992 กิจกรรมสมาคมเยาวชน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของสมาคมเยาชนและเด็ก
249/
− กิจกรรมของสมาคมนักเรียน สโมสรนักเรียน และองค์กรภราดรภาพ/สมาคมนักศึกษา
− กิจกรรมของสมาคมลูกเสือและเนตรนารี ฯลฯ
94993 กิจกรรมองค์การด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจ กรรมขององค์ การสมาชิ ก ที่ มี วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม ผ่ านทางเผยแพร่ ข้ อ มู ล
การมีส่วนร่วมทางการเมือง การระดมเงินทุน ฯลฯ เช่น องค์การสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสัตว์ป่า การเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ฯลฯ
94994 กิจกรรมสมาคมด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− สมาคมเพื่อสืบสานกิจกรรมด้านวัฒนธรรมหรือนันทนาการ หรืองานอดิเรก (ยกเว้นกีฬาและเกม)
เช่น สโมสรกวีนิพนธ์ วรรณกรรม และหนังสือ สโมสรประวัติศาสตร์ สโมสรการทาสวน สโมสร
ภาพยนตร์และถ่ายภาพ สโมสรดนตรีและศิลปะ สโมสรหัตถกรรม/งานฝีมือและนักสะสม สโมสร
งานรื่นเริงเฉลิมฉลอง ฯลฯ
ยกเว้น
− กิจกรรมด้านศิลปะ การละคร และความบันเทิงอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9000
− กิจกรรมสโมสรกีฬา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93120
94999 กิจกรรมองค์การสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
250/ และสังคมอื่นๆ เช่น สมาคมผู้บริโภค สมาคมยานยนต์
− กิจกรรมขององค์การประชาคม
− สมาคมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสัมพันธภาพทางสังคม เช่น สโมสรโรตารี ฯลฯ
− กิจกรรมของสมาคมผู้รักชาติ รวมถึงสมาคมทหารผ่านศึก
− กิจกรรมขององค์การที่สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกในชุมชน สังคม และการศึกษา
− กิจกรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการล่าสัตว์และการดักสัตว์
− กิจกรรมขององค์การสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− กิจกรรมองค์การทางวิชาชีพ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 94120
หมวดย่อย 95

การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน

ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ การซ่อมและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น คอมพิวเตอร์ชนิด
ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แลปท๊อป คอมพิวเตอร์ลูกข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และเครื่องพิมพ์ รวมถึงการซ่อมอุปกรณ์
โทรคมนาคม (เช่น เครื่องโทรสาร วิทยุสื่อสารแบบสองทาง) เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน (เช่น วิทยุและ
โทรทัศน์) เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านและในสวน (เช่น เครื่องตัดหญ้าและเครื่องเป่าลม) รองเท้าและเครื่องหนัง
249/ องค์กรภราดรภาพ/สมาคมนักศึกษา (Fraternities) มีลักษณะเป็นสมาคมทางสังคมของทั้งหญิงและชาย บางมหาวิทยาลัยนักศึกษาที่เป็นสมาชิกของ

สมาคมนั้นๆ ถึงจะมีสิทธิ์เข้าพักได้ สมาคมประเภทนี้เหมาะกับนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการทากิจกรรมต่างๆ ของสมาคม และต้องการเรียนรู้วิถีชีวิต
แบบอเมริกัน(ที่มา: Foreign Student Advisor ของตนเอง, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://campus.sanook.com/oversea/voyage_00307.php)
250/ องค์กรประชาสังคม (civic organization) หมายถึง กลุ่มการรวมตัวซึ่งอาจเป็นองค์กรที่เป็นทางการ (นิติบุคคล) หรือไม่เป็นทางการก็ได้ เป็นกลุ่มที่
รวมตัวกันเฉพาะคราว เฉพาะเรื่องหรือต่อเนื่องก็ได้ สมาชิกของกลุ่มอาจเป็นบุคคลในภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือประชาชน หรือรวมกันอยู่ก็ได้ จานวน
สมาชิกไม่จากัด มีสมาชิกเพียง 2-3 คนก็ได้ รูปแบบที่เห็นได้มากที่สุด ก็คือ องค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มูลนิธิ
สมาคม ชมรม สมาพันธ์ ชุมนุม สหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มอื่นๆ (ที่มา: เอกสารประกอบ “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้หลักสูตร ป.บัณฑิต
(สาขาพัฒนาชุมชน))
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เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ าน เสื้อผ้าและอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี สิ่งของที่ใช้ในงาน
อดิเรก และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ
ยกเว้น
− การซ่อมเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์และตรวจวินิจฉัยโรค เครื่องอุปกรณ์ในการวัดและการ
สารวจ เครื่องอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องอุปกรณ์เรดาร์และโซนาร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่
ย่อย 3313
หมู่ใหญ่ 951 การซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
ในหมู่ใหญ่ นี้ได้แก่ การซ่อมและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง และอุปกรณ์ สื่อสาร
โทรคมนาคม
9511 95110 การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมและบารุงรักษาคอมพิวเตอร์
• คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แลปท๊อป คอมพิวเตอร์ชนิดเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์
มือถือ (เช่น พีดีเอ)
• คอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ทางานเฉพาะอย่าง
• คอมพิ วเตอร์ลูกข่ าย เช่ น เครื่องบริก ารถอนเงินอัต โนมัติ (ATM) เทอร์มิน อลสาหรับ เครื่อง
ชาระเงิน ณ จุดขาย (POS)
− การซ่อมและบารุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
• เครื่องอ่านหรือบันทึกข้อมูลบนจานแม่เหล็ก แฟลชไดรฟว์ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ
• เครื่องอ่านหรือบันทึกข้อมูลบนจานแสง เช่น ซีดีที่รองรับการเขียนและลบข้อมูลได้หลายๆ
ครั้ง (CD-RW) ซีดีรอม (CD-ROM) ดีวีดีรอม (DVD-ROM) ดีวีดีที่รองรับการเขียนและลบ
ข้อมูลได้หลายๆ ครั้ง (DVD-RW)
• เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์
• จอคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์
• เครื่องอ่านแถบรหัสแท่ง เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
• โมเด็มคอมพิวเตอร์ชนิดติดตั้งภายในและภายนอก
• เครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์ (computer projectors)
• หมวกฉายภาพเสมือนจริง
ยกเว้น
− การซ่อมและบารุงรักษาโมเด็ม (อุปกรณ์นาสัญญาณ) ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95120
9512 95120 การซ่อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคม
• โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์มือถือ
• โมเด็ ม ที่ เป็ น เครื่อ งอุ ป กรณ์ น าสั ญ ญาณ เช่ น โมเด็ ม ชนิ ด ใช้ ในโทรศั พ ท์ มื อถื อ (GPRS และ
UMTS) โมเด็มชนิดใช้ในเครื่องเล่น MP3 (iTouch)
• เครื่องโทรสาร
• เครื่องอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล (เช่น บริดจ์ เราเตอร์ และเกตเวย์)
• วิทยุสื่อสารแบบสองทาง
• กล้องโทรทัศน์และกล้องวิดีโอที่ใช้ในเชิงพาณิชย์
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หมู่ใหญ่ 952 การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่ การซ่อมและการให้บริการที่เกี่ยวกับของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน เช่น
เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รองเท้าและเครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
อื่นๆ
9521 95210 การซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน
• เครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุ รวมถึงวิทยุติดรถยนต์
• เครื่องบันทึกเทปวิดีโอ
• เครื่องเล่นซีดี ดีวีดี MP3 และ MP4
• กล้องวิดีโอชนิดใช้ในครัวเรือน
9522 95220 การซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์ส้าหรับบ้านและสวน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมและการให้บริการที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ในครัวเรือน
• ตู้เย็น เตาอบ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าแห้ง เครื่องปรับอากาศห้อง ฯลฯ
− การซ่อมและการให้บริการที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สาหรับบ้านและสวน
• เครื่องตัดหญ้า เครื่องแต่งขอบ เครื่องเป่าหิมะและใบไม้ ฯลฯ
ยกเว้น
− การซ่อมเครื่องมือกลที่ใช้งานด้วยมือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33121
− การซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศจากส่วนกลาง ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 43223
9523 95230 การซ่อมรองเท้าและเครื่องหนัง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมและบารุงรักษารองเท้า รองเท้าบูท รวมถึงการเปลี่ยนส้นรองเท้า
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องหนัง เช่น กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง และของที่คล้ายกัน
9524 95240 การซ่อมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การหุ้มเบาะและการแต่งสาเร็จเพื่อการซ่อมและการบารุงรักษาเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สานักงาน
− การบริการประกอบเฟอร์นิเจอร์สาเร็จรูปชนิดเคลื่อนย้ายได้
ยกเว้น
− การติ ด ตั้ ง ครั ว ชั้ น วางของ และของที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ชนิ ด ติ ด ตั้ ง อยู่ กั บ ที่ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กิจกรรม 43301
9529

การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ

ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการซ่อมนาฬิกา เครื่องประดับเพชรพลอยและรูปพรรณ เครื่องแต่งกาย
เครื่องดนตรี รถจักรยาน อุปกรณ์กีฬา และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ เช่น หนังสือ ของเล่น ฯลฯ
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95291 การซ่อมนาฬิกา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมนาฬิกาข้อมือ นาฬิกาแขวนหรือตั้ง และอะไหล่ของนาฬิกา เช่น โครงและกรอบนาฬิกา
ที่ทาจากวัสดุทกุ ชนิด ระบบกลไกนาฬิกา ระบบความเที่ยงตรงนาฬิกา251/ ฯลฯ
ยกเว้น
− การซ่ อ มเครื่ อ งบั น ทึ ก เวลาท างาน เครื่ อ งบั น ทึ ก เวลาและวั น ที่ และเครื่ อ งบั น ทึ ก เวลาอื่ น ๆ ที่
คล้ายคลึงกัน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33131
95292 การซ่อมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อม ดัดแปลง และแก้ไขเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ
ยกเว้น
− การซ่อม ดัดแปลง และแก้ไขเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ ที่ดาเนินการอยู่ใน
กิจการซักรีด ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 96201
95293 การซ่อมรถจักรยาน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมและดัดแปลงรถจักรยาน รวมถึงการปะยางรถจักรยาน
− การซ่อมรถสาหรับคนพิการ
ยกเว้น
− การบารุงรักษาและซ่อมจักรยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 45405
95294 การซ่อมเครื่องดนตรี ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องดนตรีไทยและสากล
− การปรับ/ตั้งเสียงเปียโนและการปรับ/ตั้งเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆ
ยกเว้น
− การซ่อมออร์แกนและเครื่องดนตรีโบราณอื่นๆ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33190
95295 การซ่อมเครื่องกีฬา ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การซ่อมและบ ารุงรักษากระดานเล่ น วินด์ เซิร์ฟ และกระดานโต้ คลื่ น อุปกรณ์ เล่ นสกี อุ ปกรณ์
เล่นสเก็ตน้าแข็งและสเก็ตลูกล้อ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน
− การซ่ อ มและบ ารุ งรั ก ษาอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ส าหรั บ กี ฬ ากลางแจ้ ง เช่ น ไม้ ก อล์ ฟ ไม้ แ บดมิ น ตั น ไม้
เทนนิส ฯลฯ
ยกเว้น
− การซ่อมปืนที่ใช้เพื่อการกีฬาและการนันทนาการ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33110
95299 การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− การซ่อมและแก้ไขดัดแปลงเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ รวมถึงเครื่องประดับตกแต่งที่ทาจาก
ของมีค่า
− การซ่อมหนังสือ
− การซ่อมของเล่นและสิ่งของที่คล้ายกัน
251/ ระบบความเที่ยงตรงนาฬิกา (chronometer) คือ นาฬิกาที่ได้ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงโดยการวางพลิก คว่า หงาย ฯลฯ ในตาแหน่งต่างๆ

และในสภาวะอุณหภูมิต่างๆ ที่กาหนดขึ้นเป็นระยะเวลา 15 วัน โดยมีความคลาดเคลื่อนของเวลาไม่เกิน 5 วินาทีต่อวัน จากสถาบันตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของนาฬิกาแห่งสวิสต์เซอร์แลนด์ (Controle Offficial Suisse Des Chronometres หรือ COSC)
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การปั๊มกุญแจ
− การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− การแกะสลักโลหะที่ดาเนินงานในลักษณะเป็นอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 25922
− การซ่อมเครื่องมือกลที่ใช้งานด้วยมือ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33121
− การซ่ อมเครื่อ งพิ น บอลและเกมชนิ ดหยอดเหรี ยญ รวมถึ งการซ่อ มเครื่ องเล่ น ส าหรับ สวนสนุ ก
ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 33190
− การบูรณะและซ่อมแซมงานศิลปะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 90001
−

หมวดย่อย 96

กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ

ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมบริการทั้งหมดที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ซึ่งรวมถึงบริการเหล่านี้ เช่น
การบริการซักรีดและซักแห้งผลิตภัณฑ์สิ่งทอและขนสัตว์ การแต่งผมและการเสริมสวยอื่นๆ การทาศพและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
หมู่ใหญ่ 961 กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)
9610

กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)
96101 กิจกรรมสปาและการนวด ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมสปาเพื่อสร้างความผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ และเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งกายและ
จิต โดยเน้นความสบายจากการผ่อนคลายที่เกิดจากรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส อาจมีโปรแกรม
โภชนาการ การออกกาลังกาย การฝึกโยคะ การฝึกสมาธิ การบารุงรักษาความงามร่วมด้วย
− กิจกรรมการนวด ซาวน่าและอบไอน้า และกิจกรรมที่คล้ายกัน
− กิจกรรมการนวดแผนโบราณ นวดแผนไทย จับเส้น และคลายกล้ ามเนื้อ (ยกเว้นเพื่อการบาบัด
รักษาโรค)
ยกเว้น
− กิ จ กรรมสปาที่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการให้ บ ริ ก ารของโรงแรม รี ส อร์ ท หรื อ ที่ พั ก ระยะสั้ น อื่ น ๆ ที่
คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5510
− กิจ กรรมสปาที่ เน้ น การบ าบั ดสุ ข ภาพที่ ด าเนิ น งานโดยแพทย์แ ผนปั จ จุบั น หรือ แพทย์ ท างเลื อ ก
ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8620
− กิจกรรมการนวดเพื่อการบาบัดรักษาโรค ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 86909
− การดาเนิน การของศูน ย์ฟิ ตเนสและการออกกาลั งกายเพื่ อฝึ ก ความยืด หยุ่น ของร่างกาย ได้จั ด
ประเภทไว้ในกิจกรรม 93112
− กิจกรรมสปาผมที่ดาเนินงานในร้านแต่งผม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 96103
96102 กิจกรรมบริการลดน้้าหนัก ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของสถานลดน้าหนัก ลดไขมันส่วนเกิน และกระชับสัดส่วน ที่ไม่ได้ดาเนินงานโดยแพทย์
ยกเว้น
− กิจกรรมการลดน้าหนักที่ดาเนินงานโดยแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 86
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96103 กิจกรรมการแต่งผม ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การสระ แต่ง ตัด เซท ย้อมสี แต่งสี ดัด ยืดผม และกิจกรรมที่คล้ายกัน
− การโกนและการแต่งหนวดและเครา
− กิจกรรมสปาผม
96104 กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการแต่งหน้า
− การบริการแต่งเล็บมือและเล็บเท้า
− การบริการดูแลผิวพรรณ รักษาสิว ฝ้า กระ จุดด่างดา ที่ไม่ได้ดาเนินงานโดยแพทย์
− การบริการให้คาปรึกษาด้านความงาม
ยกเว้น
− กิจกรรมการบริการดูแลผิวพรรณที่ดาเนินงานโดยแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 86
96109 กิจกรรมบริการอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− กิจกรรมการปลูกผม รักษาผมร่วง รวมถึงบริการทอผม ที่ไม่ได้ดาเนินงานโดยแพทย์
252/ การดูแลร่างกาย การกาจัด ขนบนร่างกาย การบาบัดด้ วย
− กิจกรรมด้านสุ ขวิทยาส่ ว นบุ คคล
รังสีอัลตราไวโอเล็ตและรังสีอินฟราเรด และการบริการด้านสุขวิทยาอื่นๆ
ยกเว้น
− กิจกรรมการบริการปลูกผม รักษาผมร่วง ที่ดาเนินงานโดยแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 86
หมู่ใหญ่ 962 การบริการซักรีดและซักแห้ง
9620

การบริการซักรีดและซักแห้ง
ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการซักรีดและซักแห้ง การอัดกลีบ การฟอกและย้อมสี ฯลฯ ของเสื้อผ้า
และสิ่งทอทุกประเภท (รวมถึงขนสัตว์) โดยใช้มือหรือเครื่องซักผ้า (รวมถึงเครื่องซัก ผ้าชนิดหยอด
เหรียญ) แก่สาธารณชนทั่วไป หรือผู้ใช้บริการในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
96201 การบริการซักรีดและซักแห้ง (ยกเว้นโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ) ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการซักรีดและทาความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และสิ่งทออื่นๆ เช่น ผ้าม่าน ผ้าที่ใช้
กับ โต๊ ะ ผ้ าที่ ใช้ กับ เตี ย ง พรมและเครื่องปู ล าด และเฟอร์นิ เจอร์ ทั้ งในและนอกสถานที่ ข อง
ผู้ใช้บริการ
− กิจกรรมการซักแห้งเครื่องแต่งกาย และของที่ทาจากสิ่งทอและขนสัตว์
− กิจกรรมการอัดกลีบเครื่องแต่งกายและของอื่นๆ ที่ทาด้วยสิ่ งทอ รวมทั้งผ้าที่ใช้กับเตียงและโต๊ะ
หลังจากผ่านกระบวนการทาความสะอาดแล้ว
− การรับและการส่งเสื้อผ้าเพื่อการซักรีด
− การจัดหาผ้า เครื่องแบบ และสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการซักรีด
− การซ่อม ดัดแปลง และแก้ไขเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ ที่ดาเนินการอยู่ในกิจการซักรีด

252/ สุขวิทยาส่วยบุคคล (personal hygiene) เป็นการดูแลตนเองในการรักษาความสะอาดของร่างกาย การอาบน้า การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย

การสวมใส่เสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัวเพื่อความสุขสบายของร่างกาย การรักษาความสะอาดของร่างกายในแต่ละบุคคล มีความแตกต่างกันตามความเชื่อ
คุณค่า และอุปนิสัยในการทาความสะอาดบางคนเข้มงวดต่อการรักษาความสะอาด แต่บางคนปล่อยปละละเลยต่อการรักษาความสะอาด สุขวิทยา
ส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดผิวหนัง ผม เล็บ ปาก ฟัน จมูก ตา หู และอวัยวะสืบพันธุ์
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ยกเว้น
− การให้ เช่ าเสื้ อ ผ้ าที่ น อกเหนื อจากเครื่ องแบบหรื อชุ ด ฟอร์ม ถึ งแม้ ว่าการท าความสะอาดสิ น ค้ า
เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 77299
− การซ่อ ม ดัด แปลง และแก้ไขเสื้ อผ้ า เครื่องแต่งกาย และผลิ ตภั ณ ฑ์สิ่ งทออื่นๆ ที่ด าเนิ นกิจ การ
อย่างอิสระ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95292
96202 การบริการซักรีดและซักแห้ง โดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมบริการซักผ้าหรือทาความสะอาดสิ่งทอ โดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ
96203 การบริการฟอกและย้อมสี ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมบริการฟอกและย้อมสี เครื่องแต่งกายและของอื่นๆ ที่ทาจากสิ่ งทอ ซึ่งไม่ได้ท าต่อเนื่อ ง
กับกระบวนการผลิตของของดังกล่าว
ยกเว้น
− กิจกรรมการฟอกและย้อมสีเส้ นด้ายและผ้ า รวมถึงเครื่องแต่งกายที่ทาต่อเนื่องจากกระบวนการ
ผลิต ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 13131
หมู่ใหญ่ 963 กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
9630

กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ในหมู่ ย่ อ ยนี้ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมการท าศพ การดู แ ลสั ต ว์ เลี้ ย ง การบริ ก ารด้ ว ยเครื่อ งหยอดเหรี ย ญ
โหราศาสตร์และไสยศาสตร์ การบริการอาบ อบ นวด และกิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
96301 การท้าศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการฝังและการเผาศพคนหรือสัตว์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
• การบริการจัดพิธีศพและพิธีฌาปนกิจ
• การเตรียมศพเพื่อฝังหรือเผา และการบริการฉีดยารักษาศพและการบริการของสัปเหร่อ
• การบริการเกี่ยวกับการฝังหรือเผา
• การให้เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ในโรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
• การขนส่งศพ
− การให้เช่าหรือขายที่ฝังศพ
− การจัดการและบารุงรักษาสถานที่ฝังศพ การดูแลสุสาน
ยกเว้น
− กิจกรรมการบริการจัดสวนบริเวณสุสาน ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 81300
− กิจกรรมการบริการฝังศพที่เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนา ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 94910
96302 กิจกรรมการดูแลสัตว์เลี้ยง ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสัตว์เลี้ยง
− การบริการจัดที่พักพร้อมอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยง
− การบริการที่พัก/คอกสาหรับสัตว์เลี้ยง
− การบริการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง
ยกเว้น
− กิจกรรมการทาฟาร์มสัตว์เลี้ยง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0149
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−
−

กิจกรรมการบริการรักษาสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 75000
กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสัตว์เพื่อการกีฬาและนันทนาการ ได้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 93199

96303 กิจกรรมบริการส่วนบุคคลด้วยเครื่องหยอดเหรียญ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิ จ กรรมบริ ก ารส่ ว นบุ ค คลด้ ว ยเครื่ อ งหยอดเหรี ย ญ เช่ น ตู้ ถ่ า ยภาพ เครื่ อ งชั่ ง น้ าหนั ก เครื่ อ ง
ตรวจวัดความดันเลือด ตู้เก็บของ เครื่องขัดรองเท้าชนิดหยอดเหรียญ ฯลฯ
ยกเว้น
− การขายปลีกสินค้าโดยเครื่องขายสินค้าชนิดหยอดเหรียญ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 47999
− การด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งเล่ น การพนั น ชนิ ด หยอดเหรี ย ญ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ นกิ จ กรรม
92009
− การดาเนินงานเกี่ยวกับตู้เกมหยอดเหรียญ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 93293
− กิจกรรมซักรีดโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 96202
96304 กิจกรรมโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมเกี่ยวกับโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ เช่น การดูดวง ดูฮวงจุ้ย กาหนดฤกษ์ยาม การทา
พิธีบวงสรวง การเข้าทรง ฯลฯ
96305 กิจกรรมบริการอาบ อบ นวด และบริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− การบริการอาบ อบ นวด
− การบริการของชาย/หญิงบริการ
− การบริการเป็นเพื่อนเข้าสังคม
96309 กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมเกี่ยวกับการนัดหมายและสานักงานจัดหาคู่
− กิจกรรมเกี่ยวกับการลาดับหรือสืบวงศ์ตระกูลหรือเครือญาติ
− การบริการสัก (tattoo) และเจาะตามร่างกาย
− การบริการขนของ ขัดรองเท้า ผู้ให้บริการการจอดรถ
− การบริการห้องน้าสาธารณะ
− การบริการตัดกุญแจ สะเดาะกุญแจ
− การบริการนารถไปจอด (valet parking)
− กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
− กิจกรรมการบริการสถานที่จอดยานพาหนะ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 52213
− การบริการปั๊มกุญแจ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 95299
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หมวดใหญ่ T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ท้าขึ้นเองเพื่อใช้
ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจ้าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
(หมวดย่อย 97 – 98)
หมวดย่อย 97 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
หมู่ใหญ่ 970 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
9700 97000 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของครัวเรือนส่วนบุคคลที่ จ้างลูกจ้างมาทางาน เช่น แม่บ้าน ผู้ประกอบอาหาร คนรับใช้
ส่วนตัว หัวหน้าผู้รับใช้ คนซักรีด คนสวน คนเฝ้าประตู คนเลี้ยงม้า คนขับรถ ผู้ดูแลบ้าน คนเลี้ยง
เด็ก ครูสอนพิเศษ ฯลฯ
การที่ครัวเรือนส่วนบุคคลจ้างลูกจ้างมาทางานในครัวเรือน ถือว่าเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นใน
ครัว เรือนของนายจ้าง โดยผลผลิ ตของกิจกรรมที่ ได้ จากการทางาน (อาจเป็ นสิ น ค้าและบริการ)
มีนายจ้างเป็นผู้บริโภค
ยกเว้น
− กิจกรรมการประกอบอาหาร การทาสวน การซักรีดเสื้อผ้า และการบริการอื่นๆ ที่ดาเนินการ
โดยผู้ให้บริการอิสระ (ไม่ได้ให้บริการกับครัวเรือนใดครัวเรือนหนึ่งโดยเฉพาะ อาจจัดตั้งในรูปของ
บริษัทหรือส่วนบุคคลก็ได้) ได้จัดประเภทตามชนิดของบริการนั้นๆ
หมวดย่อย 98 กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ท้าขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจ้าแนกกิจกรรม
ได้อย่างชัดเจน
ในหมวดย่อยนี้ได้แก่ กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการของครัวเรือนส่วนบุคคลเพื่อการยังชีพ ซึ่งจะ
เป็นครัวเรือนที่จัดประเภทไว้ในหมวดย่อยนี้ได้ ก็ต่อเมื่อครัวเรือนนั้นไม่สามารถกาหนดกิจกรรมหลักที่เป็นกิจกรรม
สาหรับใช้ในการยังชีพของครัวเรือนได้ แต่ถ้าครัวเรือนดาเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการเพื่อจาหน่ ายใน
ท้องตลาด ให้จัดประเภทตามลักษณะของกิจกรรมหลักนั้นๆ
หมู่ใหญ่ 981 กิจกรรมการผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจ้าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
9810 98100 กิ จ กรรมการผลิ ต สิ น ค้ า เพื่ อ ใช้ ใ นครั ว เรื อ น ซึ่ ง ไม่ ส ามารถจ้ า แนกกิ จ กรรมได้ อ ย่ า งชั ด เจน
ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมการผลิ ต สิ น ค้ าเพื่ อใช้ในครัว เรือน ซึ่งไม่ส ามารถจาแนกกิจ กรรมได้อ ย่างชั ดเจน ได้แ ก่
กิจกรรมในครัวเรือนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในการผลิตสินค้าเพื่อการยังชีพ
รวมถึงการล่ าสั ตว์แ ละการเก็ บ ของป่ า การเพาะปลู ก การสร้างที่ อยู่อ าศัย การผลิ ตเสื้ อผ้ า/
เครื่องนุ่งห่ม และสินค้าอื่นๆ ที่ผลิตขึ้นในครัวเรือนเพื่อการยังชีพ
ยกเว้น
− ครั ว เรื อ นที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า เพื่ อ จ าหน่ า ยในท้ อ งตลาด หรื อ ผลิ ต สิ น ค้ าอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งโดยเฉพาะ
ถึงแม้ว่าจะเพื่อการยังชีพก็ตาม ครัวเรือนดังกล่าวให้จัดประเภทไว้ในอุตสาหกรรมการผลิตตาม
ชนิดสินค้า
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หมู่ใหญ่ 982 กิจกรรมการบริการเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจ้าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
9820 98200 กิจกรรมการบริการเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจ้าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน ในกิจกรรมนี้
ได้แก่
− กิ จ กรรมการบริ ก ารเพื่ อ ใช้ ในครั ว เรื อ น ซึ่ ง ไม่ ส ามารถจ าแนกกิ จ กรรมได้ อ ย่ า งชั ด เจน ได้ แ ก่
กิจกรรมในครัวเรือนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในการบริการเพื่อการยังชีพ รวมถึง
การประกอบอาหาร การสอนหนังสือ การดูแลสมาชิกในครัวเรือน และบริการอื่นๆ ที่ผลิตขึ้น
ในครัวเรือนเพื่อการยังชีพ
ยกเว้น
− ครัวเรือนที่ผลิตสินค้าหลากหลายชนิดเพื่อการยังชีพ ได้จัดประเภทไว้ในกิจกรรม 98100
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หมวดใหญ่ U กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
(หมวดย่อย 99)
หมวดย่อย 99 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
หมู่ใหญ่ 990 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
9900

กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
99001 กิจกรรมของคณะผู้แทนทางการทูตและกงสุลจากประเทศต่างๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมของคณะผู้แทนทางการทูตและกงสุล จากประเทศต่างๆ ที่มาพานักอาศัย/ปฏิบัติห น้าที่
ในราชอาณาจักรไทย
99009 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิกอื่นๆ ในกิจกรรมนี้ได้แก่
− กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ที่มาพานักอาศัย/ปฏิบัติ
หน้ าที่ ในราชอาณาจั กรไทย เช่น องค์ การสหประชาชาติ และองค์การเฉพาะทางของระบบ
สหประชาชาติ องค์การภูมิภ าค ฯลฯ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก องค์การ
ศุลกากรโลก องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา องค์การประเทศผู้ส่งออก
น้ามัน ประชาคมยุโรป สมาคมเพื่อการค้าเสรีแห่งยุโรป ฯลฯ
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ความแตกต่างระหว่าง ISIC Rev.4 กับ ISIC Rev.3.0
1. วิธีการจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
แม้ว่าโครงสร้างของ ISIC Rev.4 จะเปลี่ยนแปลงจากของเดิมค่อนข้างมาก แต่วิธีการจัดจาแนกข้อมูล
ทั้งในแง่ของขอบเขต การพัฒนา และวิธีการใช้งานยังคงเหมือนเดิมเป็นส่วนใหญ่ โดยได้ขยายขอบเขตของกิจกรรม
ให้ครอบคลุมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น หมวดใหญ่ K (กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย) หมู่ย่อย 6420
(กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง) และ 6430 (ทรัสต์ กองทุน และกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่คล้ายกัน) เป็นการชี้ให้เห็น
ถึงความสาคัญของกิจกรรมดังกล่าวซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตภายใต้ระบบบัญชีประชาชาติ แต่อย่างไรก็ตาม
ในกรณีของประเทศที่ใช้ข้อมูลจากทะเบียน หน่วยเหล่านี้ จะถูกจัดจาแนกอยู่แล้วใน ISIC Rev.3.0 ถึงแม้ว่าจะไม่ได้
แยกออกมาเป็นหมู่ย่อยต่างหากที่ปรากฏชัดเหมือนกับใน ISIC Rev.4 นี้ก็ตาม
เกณฑ์ในการจัด ประเภทข้อมูลของ ISIC ยังคงเหมือนเดิม แม้ว่าน้าหนักของเกณฑ์ต่างๆ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปบ้างเพื่อให้มีความละเอียดมากขึ้น ซึ่งกฎการจัดจาแนกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ กรณี
ของการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายกิจกรรม ให้ใช้กฎของ “มูลค่าเพิ่ม” มาใช้กับการจัดจาแนกในทุกกรณี จึง
ทาให้ข้อยกเว้นที่เคยใช้กับการจัดจาแนกข้อมูลกิจกรรมในลักษณะแนวดิ่ง (vertically integrated activities) ก็จะ
ไม่มีอีกต่อไป
สาหรับกฎทั่วไปอื่นๆ ในการจัดประเภท เช่น การกาหนดกิจกรรมหลักโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์
“มูลค่าเพิ่มสูงสุด” ยังคงเดิม อย่างไรก็ตามกฎการจัดจาแนกข้อมูลของ ISIC Rev.4 ที่มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อเทียบ
กับ ISIC Rev.3.0 มี 2 ประการคือ



การกาหนดกิจกรรมหลักโดยใช้วิธีการแบบบนลงล่าง (top-down method)
การจัดจาแนกกิจกรรมในกรณีของการจ้างเหมาช่วงโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

2. โครงสร้างรหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างรหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงรายละเอียดของการจัดประเภทข้อมูลใน ISIC Rev.4 มี
การเปลี่ยนแปลงจากเดิมค่อนข้างมาก ในระดับหมวดใหญ่ได้มีการแตกประเภทให้มีรายละเอียดมากขึ้นเพื่อสะท้อน
ให้ เห็ น ความแตกต่างของรู ป แบบการผลิ ต และอุต สาหกรรมใหม่ ที่ เกิ ด ขึ้น แต่ ในขณะเดี ยวกัน ก็ พ ยายามรัก ษา
โครงสร้างของการจัดจาแนกที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไว้เหมือนเดิม
ในรายละเอียดของ ISIC Rev.4 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก ซึ่งไม่สามารถที่จะนามา
แสดงไว้ได้ทั้งหมดในที่นี้ แต่สาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสามารถสรุปได้ 3 ประการดังนี้
ก) แนวคิดใหม่ที่ต้องการจัดจาแนกข้อมูลสาคัญ ในระดับหมวดใหญ่ เช่น กิจกรรมข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสาร หรือกิจกรรมการจัดการและการบาบัดของเสีย
ข) นากิจกรรมนอกเหนือจากข้อ ก) มาจัดกลุ่มกิจกรรมใหม่
ค) ปรับปรุงเนื้อหาและคาอธิบายเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการจัดจาแนกในระดับ
ย่อยกว่าหมวดใหญ่เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับ ISIC Rev.3.0 ได้
จากแนวคิดในการเปลี่ ยนแปลงข้างต้นส่งผลให้ ISIC Rev.4 เปลี่ยนแปลงไปจาก ISIC Rev.3.0 ใน
ภาพรวมดังนี้
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ภาคเกษตรกรรมและการประมง
ภาคเกษตรกรรมและการประมงถูกจัดประเภทออกเป็น 2 หมวดใหญ่ (Section) ใน ISIC Rev.3.0
ถูกนามารวมเป็นหมวดใหญ่เดียวกันใน ISIC Rev.4 คือหมวดใหญ่ A (เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง) และ
มีการแตกรายละเอียดของกิจกรรมมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่ให้มีรายละเอียดของกิจกรรมในเรื่อง
ดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นส่วนที่มีความสาคัญอย่างมากในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
หลายประเทศ
ภาคการผลิต
มีหมวดย่อย (Division) ใหม่หลายหมวดย่อยที่เกิดขึ้นในภาคการผลิตทั้งที่แตกออกมาเป็นหมวดย่อย
ใหม่จากที่เคยรวมกับกิจกรรมอื่น หรือยกระดับความสาคัญจากที่เคยถูกจัดประเภทไว้ในระดับที่ต่ากว่า (หมู่ใหญ่)
อันเนื่องมาจากต้องการแสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมใหม่ที่สาคัญในระบบเศรษฐกิจ เช่น
 หมวดย่อย 21 (การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้
รักษาโรค)
 หมวดย่อย 26 (การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์)
ที่มีขอบเขตของกิจกรรมที่แตกต่างจากหมวดใหญ่ 30 (การผลิตเครื่องจักรสานักงาน เครื่องทา
บัญชี และเครื่องคานวณ) ของ ISIC Rev.3.0 ซึ่งทาให้เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ดีในการวิเคราะห์
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง
 หมวดย่อย 11 (การผลิตเครื่องดื่ม) และหมวดย่อย 31 (การผลิตเฟอร์นิเจอร์) ที่เกิดขึ้นจากการ
แยกออกมาจากที่เคยรวมกับกิจกรรมอื่นๆ พร้อมทั้ง ยกระดับความสาคัญของกิจกรรมจากที่เคย
จัดประเภทไว้ในระดับ หมู่ใหญ่ (Group) ใน ISIC Rev.3.0 มาเป็นระดับหมวดย่อย (Division)
ใน ISIC Rev.4
สาหรับหมวดย่อยอื่นๆ ยังคงเดิม เพื่อรักษาความสามารถในการเปรียบเทียบข้อมูลให้ได้มากที่สุด
ยกเว้นบางส่วนหรือทั้งหมดของหมวดย่อย 22 (การพิมพ์โฆษณา การพิมพ์ และการทาสาเนาสื่อบันทึก) และหมวด
ย่อย 37 (การนาผลิตภัณฑ์เก่ามาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่) ที่ถูกย้ายไปจัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่อื่นๆ ใน ISIC Rev.4
การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดประเภทไว้ภายใต้การผลิตตามชนิด
ของเครื่ อ งจั ก ร แต่ ใน ISIC Rev.4 ถู ก แยกออกมาให้ จั ด ประเภทไว้ ในหมวดย่ อ ย 33 (การซ่ อ มและการติ ด ตั้ ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์) และกิจกรรมการซ่อมเฉพาะด้านทั้งหมดได้ถูกจาแนกออกมาต่างหาก แม้ว่าจะไม่ได้ถูกแยก
ออกมาในระดับหมวดใหญ่ก็ตาม
การจัดหาน้า การจัดการ และการบ้าบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
ใน ISIC Rev.4 หมวดใหญ่ E (การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล)
เป็นหมวดใหญ่ที่เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากเป็นกลุ่มของกิจกรรมที่ได้รับความสนใจในเชิงนโยบายและมีอยู่เป็นจานวนมาก
ในหลายประเทศ จึงได้แตกรายละเอียดของกิจกรรมภายใต้หมวดใหญ่ดังกล่าวไว้มากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด
หมวดใหญ่ E นี้เป็นการรวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขอนามัย ซึ่งใน ISIC Rev.3.0 เคยจัดประเภทไว้ใน
หมวดย่อย 90 ส่วนกิจกรรมการกักเก็บน้าและการจ่ายน้าเคยจัดไว้ในหมวดย่อย 41 และกิจกรรมการนาผลิตภัณฑ์
เก่ามาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่เคยจัดไว้ในหมวดย่อย 37
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การก่อสร้าง
ใน ISIC Rev.4 มีหมวดย่อย “กิจกรรมงานก่อสร้างเฉพาะทาง” เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อทดแทน
โครงสร้างเดิม ใน ISIC Rev.3.0 ที่ ไม่ ได้แยกไว้อย่างชัดเจน เนื่ องจากต้องการเน้นให้ ค วามส าคัญ กับ ขั้นตอนของ
กระบวนการก่อสร้างให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ ในครัวเรือนซึ่งใน ISIC Rev.3.0 ได้จัดประเภทไว้ในหมวด
ใหญ่ G (การขายส่งและการขายปลีก; การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ) ได้ย้ายไปจัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 95
การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ใน ISIC Rev.4
สาหรับกิจกรรมการขายและการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ยังคงจัดประเภทไว้รวมกับกิจกรรม
การขายส่งและขายปลีกเหมือนเดิม เพือ่ รักษาความต่อเนื่องของข้อมูลและความสามารถในการเปรียบเทียบข้อมูล
กิจกรรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ใน ISIC Rev.4 มีการเพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมในหมวดใหญ่ I (กิจกรรมที่พักแรมและบริการด้าน
อาหาร) เพื่อให้เห็นลักษณะและความแตกต่างของกิจกรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น บริการด้านอาหาร มีหมู่ใหญ่ที่แยก
บริการด้านอาหารและบริการเครื่องดื่มออกจากกันอย่างชัดเจน
กิจกรรมข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
ใน ISIC Rev.4 มีหมวดใหญ่ J (ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร) เพิ่มขึ้นใหม่ เป็นการรวมกิจกรรมการ
ผลิต การเผยแพร่ และการจาหน่ ายข้อมูล ข่ าวสารและสินค้าวัฒ นธรรม การบริการเครื่องมือในการส่งผ่านหรือ
เผยแพร่สินค้า ข้อมูล หรือการสื่อสาร กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล และกิจกรรมบริการ
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ โดยองค์ประกอบหลักของหมวดใหญ่นี้ประกอบด้วย
 กิจกรรมการจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่ (หมวดย่อย 58) รวมถึงการจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และการบันทึกเสียง (หมวดย่อย 59)
 กิจกรรมการจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง (หมวดย่อย 60)
 กิจกรรมโทรคมนาคม (หมวดย่อย 61)
 กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หมวด 62)
 กิจกรรมบริการสารสนเทศ (หมวดย่อย 63)
กิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ใน ISIC Rev.3.0 ได้จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ D (การผลิต) หมวด
ใหญ่ I (การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม) หมวดใหญ่ K (กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และ
กิจกรรมทางธุรกิจ) และหมวดใหญ่ O (กิจกรรมด้านการบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ) จาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อการเปรียบเทียบข้อมูลกับ ISIC Rev.3.0 แต่การนากลุ่ม
กิจกรรมข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารมาจัดประเภทไว้ด้วยกัน ทาให้ สามารถสะท้อนให้ เห็ นถึงคุณลั กษณะของ
กิจกรรมทีด่ าเนินการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
ใน ISIC Rev.4 หมวดใหญ่ K (กิ จกรรมทางการเงิน และการประกั น ภัย ) มี การเพิ่ มหมู่ ย่อยอี ก 2
หมู่ย่อย ซึ่งที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะอยู่นอกขอบเขตของ ISIC ในแง่ของกิจกรรมการผลิตในเชิงเศรษฐกิจ
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ได้แก่ หมู่ย่อย 6420 (กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง) และหมู่ย่อย 6430 (ทรัสต์ กองทุน และกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ
ที่คล้ายกัน)
กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ
ใน ISIC Rev.3.0 หมวดใหญ่ K (กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุ รกิจ)
ได้แตกออกมาเป็น 3 หมวดใหญ่ ในขณะที่ ISIC Rev.4 กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้ถูกแยกออกมาเป็น 1 หมวด
ใหญ่ ได้แก่หมวดใหญ่ L (กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์) เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีความสาคัญในเชิง
เศรษฐกิจในระบบบัญชีประชาชาติ สาหรับกิจกรรมที่เหลือได้นามาจัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ M (กิจกรรมทาง
วิช าชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค ) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมวิชาชีพที่ต้องผ่ านการฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชาญ รวมถึง
ความรู้และทักษะเฉพาะทาง และหมวดใหญ่ N (กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน) ที่ครอบคลุมกิจกรรม
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจทั่วไปที่ไม่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางมากนัก
สาหรับกิจกรรมคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 72 ใน ISIC
Rev.3.0 ได้ย้ายไปจัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ J (ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร) ที่เพิ่มขึ้นใหม่ใน ISIC Rev.4 ยกเว้น
กิจกรรมการซ่อมคอมพิวเตอร์ ได้ถูกนาไปจัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 951 การซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้หมวดใหญ่ใหม่คือ หมวดใหญ่ S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
การศึกษา
ใน ISIC Rev.4 หมวดใหญ่ P (การศึกษา) มีการเปลี่ยนแปลงโดยการแตกรายละเอียดของกิจกรรม
มากขึ้ น เพื่ อให้ เห็ น กิจกรรมด้านการกีฬ า วัฒ นธรรม และการศึกษาเฉพาะด้านอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมสนั บสนุ น
การศึกษาอื่นๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ใน ISIC Rev.4 หมวดใหญ่ Q (กิจกรรมด้านสุ ขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ ) ได้แตกหมวดย่อย
ออกเป็น 3 หมวดย่อย ในขณะที่ใน ISIC Rev.3.0 มีเพียงหมวดย่อยเดียว และเพื่อต้องการเน้น ขอบเขตของกิจกรรม
“สุขภาพคน” ให้ชัดเจนเพื่อสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดความสาคัญของกิจกรรมดังกล่าวที่มีต่อเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น
จึงย้ายกิจกรรมการบริ การรักษาสั ตว์ไปจั ดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ M (กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และ
เทคนิค)
กิจกรรมด้านการบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
ใน ISIC Rev.3.0 หมวดใหญ่ O (กิจกรรมด้านการบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคล
อื่นๆ) ได้มีการย้ายบางกิจกรรมไปจัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ E (การจัดหาน้า การจั ดการ และการบาบัดน้าเสีย
ของเสีย และสิ่งปฏิกูล) และหมวดใหญ่ J (ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร) จึงทาให้กิจกรรมอื่นๆ ที่เหลืออยู่ถูกนาไป
จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ใหม่คือ หมวดใหญ่ R (ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ) และหมวดใหญ่ S (กิจกรรม
บริการด้านอื่นๆ) ดังนั้นจึงทาให้กิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลป์ กิจกรรมห้องสมุด และการพนันถูกยกระดับขึ้นเป็นระดับ
หมวดย่อย
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การจัดกลุ่มข้อมูลสถิติในด้านต่างๆ ตาม TSIC
การจั ดประเภทข้อมูลสถิติ เป็นสิ่ งที่ ช่ว ยให้ เกิด ความสมดุล ในแง่ของการวิเคราะห์ ข้อมูล ระหว่าง
กฎเกณฑ์สาหรับใช้ในทางทฤษฎีกับวิธีการที่ใช้ในทางปฏิบัติจริง ดังนั้นการจะจัดกลุ่มข้อมูลให้ตรงความต้องการของ
ผู้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยนาโครงสร้างของ TSIC เพียงระดับใดระดับหนึ่ง
เท่านั้นมาจัดกลุ่มของรหัส (เช่น จัดกลุ่มในระดับหมวดใหญ่ หมวดย่อย หรือหมู่ใหญ่ เป็นต้น ) จึงยังไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้
แต่เพื่อให้ได้กลุ่มข้อมูลสถิติที่เป็นมาตรฐานและตรงกับความต้องการเฉพาะในด้านต่างๆ โดยการนา
กลุ่มข้อมูลในโครงสร้างระดับต่างๆ ของ TSIC ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมาจัดกลุ่มรวมกัน เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการให้นาเสนอข้อมูลโดยจัดประเภทตาม ISIC เนื่องจากเป็นรายการข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ
ข้อ มู ล สถิ ติ ที่ จั ด ประเภทตาม TSIC ถึ งแม้ ว่ าจะจั ด ประเภทในระดั บ หมู่ ย่ อ ย (4 หลั ก ) อาจยั งไม่
สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนขึ้นอยู่กับการนาไปใช้งาน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะการจัดกลุ่มมักยึดตามโครงสร้างหลักของ TSIC ที่ถูกทาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลหรืออาจเป็น
เพราะข้อมูลที่ต้องการนั้นมีหลักเกณฑ์หรือแนวคิดที่แตกต่างไปจาก TSIC ซึ่งในกรณีเช่นนี้อาจใช้วิธีการจัดกลุ่มข้อมูล
ใหม่โดยไม่จาเป็นต้องใช้ตามโครงสร้างของ TSIC ในแต่ละระดับ แต่เลือกใช้เพียงบางส่วนของหมู่ย่อยก็ได้ โดยมีการ
เพิ่มเติมคาอธิบายเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นในกรณีที่ต้องเปรียบเทียบข้อมูล
ในส่วนนี้เป็นการอธิบายถึงการจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทั้งหมด 4 รูปแบบ บนพื้นฐาน
ของการจัดประเภทข้อมูลตาม TSIC ดังนี้
1. การจัดกลุ่มข้อมูลสถิติเพื่อการรายงานผลข้อมูล “ระบบบัญชีประชาชาติ (SNA)” ซึ่งเกิดจากการ
จัดกลุ่ม TSIC ให้มีจานวนรายการข้อมูลน้อยลงเพื่อให้เหมาะสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลระบบ
บัญชีประชาชาติ
2. การจัดกลุ่มข้อมูลสถิติ เพื่อการรายงานผลข้อมูล “เศรษฐกิจข้อมูลข่าวสาร (ICT Sector)” เป็น
การจัดกลุ่มรายการตามแนวคิดใหม่ คือ ภาค ICT รวมกับภาคเนื้อหาข้อมูล (Content) และสื่อ
โดยเลือกจัดกลุ่มข้อมูล TSIC ในระดับหมู่ย่อย
3. การจั ดกลุ่ม ข้อมูล สถิติ เพื่ อการรายงานผลข้อมูล “เศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Sector)”
เพื่อให้ เหมาะสาหรับ การวิเคราะห์ข้อมูล เศรษฐกิจนอกระบบมากขึ้น โดยเลื อกจัดกลุ่มข้อมูล
TSIC ในระดับหมู่ย่อย แต่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกหน่วยสถิติในหมู่ย่อย (ที่กาหนด) จะเป็นข้อมูล
เศรษฐกิจนอกระบบ จึงไม่ได้ห มายความว่าถ้านาหมู่ย่อยตามที่กาหนดมานาเสนอข้อมูลแล้ ว
จะเป็นการนาเสนอข้อมูลเศรษฐกิจนอกระบบ
4. การจั ด กลุ่ ม ข้ อ มู ล สถิ ติ เพื่ อ การรายงานผลข้ อ มู ล “องค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาก าไร (Non-profit
Institutions Sector)” เป็นการจัดกลุ่มกิจกรรมที่สาคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลภาคองค์กรที่ไม่
แสวงหากาไรไว้ด้วยกัน และเช่นเดียวกับการจัดกลุ่มข้อมูล เศรษฐกิจนอกระบบนั่นคือ ไม่ใช่
ทุกหน่วยสถิติในหมู่ย่อย (ที่กาหนด) จะเป็นข้อมูลองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร จึงไม่ได้หมายความว่า
ถ้านาหมู่ย่อยตามที่กาหนดมานาเสนอข้อมูลแล้ว จะเป็นการนาเสนอข้อมูล องค์กรที่ไม่แสวงหา
กาไร
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สาหรับการจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้หมู่ย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนของ TSIC ในที่นี้ขอนาเสนอเพียง 4 กลุ่ม
จากนั้นอาจมีเพิ่มเติมในภายหลังตามแต่ที่ผู้ใช้ต้องการซึ่งสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของ UNSD
1. การจัดกลุ่มข้อมูลสถิติเพื่อการรายงานผลข้อมูล “ระบบบัญชีประชาชาติ (SNA)”
การนาเสนอข้อมูล TSIC ในระดับ บนสุดคือระดับหมวดใหญ่ ได้แบ่งข้อมูลเป็นจานวนทั้งหมด 21
หมวดใหญ่ และในระดับรองลงมาคือระดับหมวดย่อย 88 หมวดย่อย แต่ผู้จัดทาบัญชีประชาชาติ ได้ให้ข้อเสนอว่า
ควรให้มีการรวมบางรายการเข้าด้วยกันเพื่อการนาเสนอรายงานสรุปกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน SNA ซึง่ สามารถทาได้
2 รูปแบบ คือการนาเสนอข้อมูลระดับ สูงให้นาเสนอ 10 รายการ และระดับกลางให้นาเสนอ 38 รายการ ซึ่งเป็น
จานวนที่เหมาะสมส าหรับ การน าเสนอรายงาน SNA ในภาพกว้างของประเทศ ซึ่งโครงสร้างการนาเสนอข้อมูล
ดังกล่าวเรียกว่า A*10 และ A*38 ตามที่อธิบายต่อไปนี้
การน้าเสนอข้อมูล SNA ตาม TSIC ระดับสูง
การจัดกลุ่มรายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีเกณฑ์ในการจัดกลุ่มหลายอย่างด้วยกัน เช่น
 ต้องการให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเศรษฐกิจในระดับสากลได้ในภาพกว้าง
 ต้อ งการแยกกิจ กรรมการผลิ ต สิ น ค้ า (ตั้ งแต่ ก ารผลิ ต วัต ถุ ดิบ ไปจนกระทั่ง ถึงการแปรรูป สิ น ค้า )
ออกจากกิจกรรมการบริการอย่างชัดเจน
 ต้ อ งการแยกการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จ าหน่ า ยในระบบตลาด (market
production) กับที่ไม่ใช่เพื่อจาหน่ายในระบบตลาด (non-market production) และการผลิต
สินค้าและบริการที่ทาขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน
แต่การจั ดกลุ่ มข้อมูล ในที่ นี้ ไม่ส ามารถที่จะแยกได้ทุกอย่างที่ต้องการภายใต้กรอบของ TSIC เช่น
ในส่วนของการผลิตสินค้าและบริก ารที่ไม่ใช่เพื่อการจาหน่ายในระบบตลาดนั้น จะมีแทรกอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งก็
จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ทาให้ไม่สามารถจาแนกออกจากกันได้อย่างชัดเจน ซึ่งการจัดกลุ่มการนาเสนอ
ข้อมูล SNA ตาม TSIC ในระดับสูงหรือที่เรียกว่า A*10 สามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้
ตาราง 1 การน้าเสนอข้อมูล SNA ตาม TSIC ระดับสูง (A*10)
หมวดใหญ่ TSIC
1
A
2
B, C, D และ E
2a C
3
F
4
G, H และ I
5
J
6
K
7
L
8
M และ N
9
O, P และ Q
10
R, S, T และ U

ค้าอธิบาย
เกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง
การผลิต เหมืองแร่และเหมืองหิน และกิจกรรมทางอุตสาหกรรมอื่นๆ
เฉพาะ: การผลิต
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคนิค การบริหาร และบริการสนับสนุน
กิจกรรมการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ การศึกษา สุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
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ในแง่ของการวิเคราะห์ขีดความสามารถการผลิต ค่าเช่าที่อยู่อาศัยที่เจ้าของอยู่อาศัยเองซึ่งได้จากการ
ประมาณค่ามักไม่นามาคิดรวมไว้ในข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามในแง่ของ SNA การบริการที่อยู่อาศัยที่เจ้าของเป็นผู้อาศัย
จะคิดรวมไว้ในหมวดใหญ่ L (กิจ กรรมอสั งหาริมทรัพ ย์) ของทั้ง A*10 และ A*38 โดยมูล ค่าดังกล่ าวจะต้ องถูก
ประมาณค่าขึ้น มาเนื่ องจากเป็ น บริการที่ไม่จาหน่ายสู่ระบบตลาด ประกอบกับ ไม่ มีค่าแรงงานอยู่ในระบบบัญ ชี
จึงทาให้นักวิเคราะห์หลายท่านเลือกที่จะไม่นาค่าเช่าที่ประมาณขึ้นมารวมไว้เมื่อต้องจัดทาข้อมูลขีดความสามารถใน
การผลิต
นักวิเคราะห์ขีดความสามารถในการผลิตและด้านอื่นๆ อาจไม่ต้องการที่จะนาการผลิตสินค้าและ
บริการที่ไม่ได้จาหน่ายในระบบตลาดมารวมไว้ แต่ต้องการมุ่งเน้นเฉพาะในส่วนของบริษัทห้างร้าน ซึ่งอาจทาได้โดย
จัดกลุ่มกิจกรรมที่โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการผลิตที่ไม่ได้จาหน่ายในระบบตลาดเข้าไว้ด้วยกัน เช่น การบริหารราชการ
การศึกษา สุขภาพ และงานด้านสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
สาหรับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในระยะสั้นและการจัดทารายงานบัญชีประชาชาติรายไตรมาส อาจมี
การจัดกลุ่มบางกลุ่มรวมกันหรือแตกบางกลุ่มออกได้เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบวงจรธุรกิจ
การน้าเสนอข้อมูล SNA ตาม TSIC ในระดับกลาง
การจัดกลุ่มรายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อนาเสนอข้อมูล SNA ในระดับกลาง เป็นการผสมผสาน
ระหว่าง TSIC ระดับหมวดใหญ่ 21 หมวดใหญ่ เข้ากับหมวดย่อย 88 หมวดย่อย โดยได้เป็นกลุ่มข้อมูลที่ แบ่งออกเป็น
38 รายการ ดังนี้
ตาราง 2 การน้าเสนอข้อมูล SNA ตาม TSIC ในระดับกลาง (A*38)
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัส A*38
A
B
CA
CB
CC
CD
CE
CF

9
10

CG
CH

11
12
13
14
15

CI
CJ
CK
CL
CM

16
17
18

D
E
F

ค้าอธิบาย
เกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง
เหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ การพิมพ์และการผลิตซ้าสื่อบันทึกข้อมูล
การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษา
โรค
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจากแร่อโลหะ
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและ
อุปกรณ์)
การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตยานยนต์ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน้า การจัดการและการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
การก่อสร้าง

รหัส TSIC
01 ถึง 03
05 ถึง 09
10 ถึง 12
13 ถึง 15
16 ถึง 18
19
20
21
22 + 23
24 + 25
26
27
28
29 + 30
31 ถึง 33
35
36 ถึง 39
41 ถึง 43
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ตาราง 2 การน้าเสนอข้อมูล SNA ตาม TSIC ในระดับกลาง (A*38) (ต่อ)
19
20
21
22

รหัส A*38
G
H
I
JA

23
24
25
26
27

JB
JC
K
L
MA

28
29

MB
MC

30
31
32
33
34
35
36
37

N
O
P
QA
QB
R
S
T2/

38

U3/

ค้าอธิบาย
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กิจกรรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กิจกรรมการจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่ กิจกรรมเกี่ยวกับภาพและเสียง และการ
แพร่ภาพกระจายเสียง
การโทรคมนาคม
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการสารสนเทศ
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 1/
กิ จ กรรมทางกฎหมาย การบั ญ ชี การบริ ห ารจั ด การ สถาปั ต ยกรรม วิ ศ วกรรม
การทดสอบ และการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิจัยและการพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์
การโฆษณาและการวิจัยตลาด กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ
การบริการรักษาสัตว์
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักและงานสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
กิจ กรรมการจ้างงานในครัวเรือ นส่ วนบุ ค คล กิ จ กรรมการผลิ ต สิ น ค้ าและบริ การ
ที่ทาขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก

รหัส TSIC
45 ถึง 47
49 ถึง 53
55 + 56
58 ถึง 60
61
62 + 63
64 ถึง 66
68
69 ถึง 71
72
73 ถึง 75
77 ถึง 82
84
85
86
87 + 88
90 ถึง 93
94 ถึง 96
97 + 98
99

การจัดกลุ่มดังกล่าวได้ให้ความสาคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของข้อมูล แม้ว่าจะมีข้อจากัดในแง่
ของการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก TSIC ซึ่งทั้ง 38 กลุ่ม ส่วนใหญ่เกิดจากการการแตกหมวดใหญ่ C (การผลิต)
และแตกบางส่วนในกิจกรรมบริการซึ่งเห็นว่าเป็นส่วนที่มีความสาคัญหรือเป็ นที่น่าสนใจในแง่ของนโยบาย สาเหตุที่
ให้ความสาคัญกับการแตกรายละเอียดในส่วนของการผลิตมี 3 ประการคือ






1/

ข้ อ มู ล ภาคการผลิ ต ทั้ งในด้ านของสิ น ค้ า และปริ ม าณการผลิ ต มี ค วามส าคั ญ ในแง่ข องการ
เปรียบเทียบข้อมูลในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการสาหรับใช้ในการวิเคราะห์มากกว่าภาค
การบริการ
ข้อมูลภาคการผลิตเป็นข้อมูลที่แสดงถึงอุตสาหกรรมปฐมภูมิและทุติยภูมิได้ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้
งานและเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ตามความแตกต่างของระดับการพัฒนาได้อย่างกว้างขวาง
สามารถคงความเป็นอนุกรมเวลาได้ดี ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใน TSIC มากพอสมควรก็ตาม

2/

รวมค่าเช่าของเจ้าของที่อยู่อาศัยโดยการประมาณค่า
กิจกรรมการบริการของครัวเรือนในหมวดย่อย 98 ไม่อยู่ในกรอบของ SNA

3/

กิจกรรมของหน่วยสถาบันไม่นับรวมไว้ในกิจกรรมของประเทศที่ไปตั้งหรือพานักอยู่

449
ภาคการผลิตใน TSIC มีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากใน ISIC Rev.3.0 คือในส่วนของกิจกรรมการ
จัดพิมพ์จาหน่ ายหรือเผยแพร่ไม่ได้จัดประเภทไว้ในภาคการผลิต แต่ นาไปจัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ J (ข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสาร) การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ ถูกย้ายออกจากภาคการผลิตไปจัดประเภทไว้ในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หมวดใหญ่ E (การจัดหาน้า การจัดการและการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล)
หมวดใหญ่ ที่ เกี่ย วข้อ งกั บ กิจกรรมการผลิ ต ผลิ ตภั ณ ฑ์ ท างเภสั ช กรรม คอมพิ ว เตอร์และอุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ถือเป็นกลุ่มกิจกรรมที่ได้รับความสนใจในเชิงนโยบายในแง่ของกลุ่มเทคโนโลยี
ขั้นสูง และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
หมวดใหญ่ J (ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ถูกแยกออกมาเนื่องจากเป็นหัวข้อ
ที่ได้รับการสนใจในเชิงนโยบายอย่างมากและต่อเนื่องมาโดยตลอดทั่วโลก กิจกรรมโทรคมนาคมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม
ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วที่สุดในแทบทุกประเทศ ซึ่งขอบเขตระหว่างบริการโทรคมนาคม การแพร่ภาพกระจาย
เสียง อินเทอร์เน็ต และบริการด้าน IT ในบางครั้งมีความเกี่ยวพันกันมากขึ้น และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก็ยังคง
มีอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจาแนกประเภทในหมวดใหญ่ J อาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะทาได้ในอนาคตหรือ
อาจต้องจาแนกด้ว ยวิธีอื่น ที่ต่างออกไป ดังนั้นจึงได้จัดกลุ่ ม ICT ไว้ในกลุ่ มหนึ่งต่างหากเช่นเดียวกันกับ การแยก
กิจกรรมเนื้อหาข้อมูลสารสนเทศไว้อีกกลุ่มหนึ่ง
กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นกิจกรรมที่แยกออกมาต่างหากไว้ในหมวดใหญ่ L ด้วยเหตุผลดังที่
อธิบายข้างต้นคือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ ขีดความสามารถในด้านการผลิต แม้ว่าจะต้องมีการประมาณค่าเช่า
ของเจ้าของที่อยู่อาศัยขึ้นมาก็ตาม
กิจกรรมด้านสุขภาพเป็นกิจกรรมสุดท้ายที่ถู กแยกออกมาเนื่องจากขนาดของกิจกรรมที่มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นและความสนใจในเชิงนโยบายด้านสุขภาพ กิจกรรมการบริการรักษาสัตว์ถูกแยกออกจากกิจกรรมสุขภาพคน
แล้วนาไปจัดประเภทไว้ภายใต้หมวดใหญ่ M (กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค)
2. การจัดกลุ่มข้อมูลสถิติ “เศรษฐกิจข้อมูลข่าวสาร (ICT Sector)”
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) และที่เรียกว่า “เนื้อหาข้อมูล (Content)” มีเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับ เศรษฐกิจ ข้อมูล ข่าวสารได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยของ TSIC หลายหมู่ ย่อยกระจายไปตามหมวดย่อยต่างๆ
สาหรับ การกาหนดขอบเขตของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นมีองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒ นา (The
Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการ
กาหนดมาตรฐานคานิยามของกิจกรรม ICT และ Content โดยมีข้อสรุปดังนี้
ความหมายของกิจกรรม ICT
กิจกรรม ICT หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าและบริการ ICT ซึ่งเป็น
“การผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถดาเนินการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศและทา
การสื่ อสารผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ รวมถึงการส่ งข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล ” กิจกรรมหรืออุตสาหกรรม ICT
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า ICT การขายสินค้า ICT และการบริการด้าน ICT ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจตาม TSIC ดังต่อไปนี้
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อุตสาหกรรมการผลิตสินค้า ICT
2610 การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2620 การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
2630 การผลิตอุปกรณ์สื่อสาร
2640 การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
2680 การผลิตสื่อแม่เหล็กและสื่อเชิงแสง
อุตสาหกรรมการค้าสินค้า ICT
4651 การขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์
4652 การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อุตสาหกรรมการบริการด้าน ICT
5820 การจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
61
การโทรคมนาคม
6110 การโทรคมนาคมแบบใช้สาย
6120 การโทรคมนาคมแบบไร้สาย
6130 การโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม
6190 การโทรคมนาคมอื่นๆ
62
การจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
6201 การจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
6202 การให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์แ ละการจั ด การสิ่ งอ านวยความสะดวกด้ า น
คอมพิวเตอร์
6209 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
631 การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการให้เช่าพื้นที่บนเครื่องแม่ข่าย (web hosting)
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเว็บท่า
6311 การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการให้เช่าพื้นที่บนเครื่องแม่ข่าย (web hosting)
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
6312 เว็บท่า
951 การซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
9511 การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
9512 การซ่อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
ความหมายของกิจกรรมเกี่ยวกับเนือหาข้อมูลและสื่อ
กิจกรรมเนื้อหาข้อมูลและสื่อ หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าและบริการ
ต่างๆ ที่มีวัตถุป ระสงค์ห ลั กเพื่อการให้ ข่าวสาร การศึกษา และ/หรือความบันเทิงผ่านทางสื่ อสารมวลชน ได้แก่
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การผลิ ต การจั ดทา เผยแพร่ และ/หรือจาหน่ายเนื้อหาข้อมูล (สินค้าเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสาร วัฒนธรรม และความบั นเทิง) ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลและสื่อที่จัดจาแนกตาม TSIC
ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
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581
5811
5812
5813
5819
591
5911
5912
5913
5914
5920
60
6010
6020
639
6391
6399

การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือ นิตยสาร และงานอื่นๆ
การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือ
การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและรายการชื่อ-ที่อยู่ทางไปรษณีย์
การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร
การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
การเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
การฉายภาพยนตร์
การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง
การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์
การบริการสารสนเทศอื่นๆ
กิจกรรมสานักข่าว
การบริการสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

3. การจัดกลุ่มข้อมูลสถิติ “เศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Sector)”
ครัวเรือนเป็นหน่วยวิสาหกิจนอกระบบที่ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ดังนั้นในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เห็นความแตกต่างของภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ต้องมีการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยทั้ง
ในด้านของการจ้างงานและขีดความสามารถที่ก่อให้เกิดรายได้ ข้อจากัด และคุณลักษณะอื่นๆ รวมถึงกาหนดวิธีการ
ดาเนิ น งานที่ เหมาะสม ซึ่งนั กจั ดท าแผนและนัก วิเคราะห์ มี ความต้องการข้อมูล ดั งกล่ าวเพื่ อหาโครงสร้างและ
องค์ประกอบของภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ในขณะที่ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ใช่เกณฑ์ที่ ใช้กาหนดว่าหน่วย
ดังกล่าวเป็นเศรษฐกิจนอกระบบหรือไม่ แต่เป็ นเพียงตัวแปรที่สาคัญตัวหนึ่งที่ใช้อธิบายลักษณะของข้อมูลสถิติและ
ใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูลเศรษฐกิจนอกระบบ
โดยส่วนใหญ่หรือบางส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบจะจัดประเภทอยู่ในหมวดใหญ่ A
(เกษตรกรรม การป่าไม้ และประมง) หมวดใหญ่ C (การผลิต) หมวดใหญ่ F (การก่อสร้าง) หมวดใหญ่ G (การขาย
ส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์) หมวดใหญ่ H (การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ) หมวด
ใหญ่ I (กิจกรรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร) และหมวดใหญ่ S (กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ)
กิจกรรมการผลิต การซ่อมแซม และการขาย เป็นกลุ่มที่มีความสาคัญมากในส่วนของเศรษฐกิจ
นอกระบบ กิจกรรมเหล่านี้ดาเนินงานในลักษณะของเศรษฐกิจนอกระบบโดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา ซึ่งจะมี
ความแตกต่างในแง่ของลักษณะและเพศของคนทางาน ดังนั้นในแง่ของการนาเสนอข้อมูลเมื่อต้องการจัดจาแนกข้อมูล
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ จึงแยกกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมข้างต้นออกจากกัน นอกจากนี้
ได้แยกกิจกรรมการผลิตออกมาเป็นกิจกรรมย่อยเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญ ในทานองเดียวกัน กิจกรรมการ
ขายปลีกที่ไม่ได้ขายในร้านค้า ได้แก่ ตามแผงลอยและตลาด การเร่ขายสินค้าตามถนนหรือตามบ้าน และการขายตรง
ด้วยวิธีอื่นๆ ก็ถูกแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งรายการเนื่องจากมีความสาคัญในเศรษฐกิจนอกระบบเช่นกัน
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การซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้จัดอยู่ในกลุ่มของรายการที่ 2 ร่วมกับกิจกรรม
การผลิตอื่นๆ เนื่องจากหน่วยที่ดาเนินกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ทากิจกรรม “การซ่อมแซมและบารุงรักษา” ซึ่งได้จัด
ประเภทไว้ในหมวดย่อย 95 สาหรับ การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ได้จัดประเภทไว้ใน
รายการที่ 5 ซึ่งในหมู่ย่อย 4540 (การขาย การบารุงรักษาและซ่อมจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง)
เป็นกิจกรรมที่รวมทั้งการขายและการซ่อมแซมไว้ด้วยกัน แต่ในข้อเท็จจริงของข้อมูลเศรษฐกิจนอกระบบนั้นกิจกรรม
การขายจักรยานยนต์มีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับกิจกรรมการซ่อมแซม
เนื่ องจากไม่ได้กาหนดคาจากัดความของภาคเศรษฐกิจนอกระบบไว้อย่างชัดเจนว่าประกอบด้วย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรบ้าง ซึ่งโดยหลักเกณฑ์แล้วทุกๆ กิจกรรมใน TSIC สามารถเป็นเศรษฐกิจนอกระบบได้
อย่างไรก็ตาม อาจมีบางหมวดใหญ่ที่ไม่น่าจะเป็นเศรษฐกิจนอกระบบได้ เช่น กิจกรรมการบริหารราชการ (หมวด
ใหญ่ O) รวมถึงกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก (หมวดใหญ่ U) ดังนั้นทั้งสองหมวดใหญ่นี้
จะไม่รวมอยู่ในตารางการนาเสนอข้อมูลเศรษฐกิจนอกระบบ
หน่วยสถิติที่จัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ T (กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการ
ผลิตสิน ค้าและบริการที่ทาขึ้น เองเพื่อใช้ ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน) ไม่รวมอยู่ใน
ขอบเขตของเศรษฐกิจนอกระบบ เนื่องจากหน่วยผลิตในเศรษฐกิจนอกระบบจะต้องสามารถหาผลผลิตที่เป็นสินค้า
หรือบริการที่ท าขึ้น มาเพื่ อขายหรื อเพื่ อแลกเปลี่ ยนได้ จึงท าให้ ห มวดใหญ่ T ไม่รวมอยู่ในตารางน าเสนอข้อมู ล
เศรษฐกิจนอกระบบ
จากตารางที่น าเสนอพบว่า หมวดใหญ่ของ TSIC โดยส่วนใหญ่จะมีอยู่ในตาราง ถึ งแม้ว่าจะไม่ใช่
ทั้งหมดของหมวดใหญ่ แต่เป็นเพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง (หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หรือหมู่ย่อย) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจนอกระบบก็นามารวมไว้ในตารางด้วย แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ในบางหมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่
หรือหมู่ย่อย จะไม่รวมอยู่ในตารางดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจกรรมการประกันภัย (หมวดย่อย 65) ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
ไม่ได้ดาเนิ น การโดยหน่ วยงานนอกระบบ แต่อย่างไรก็ตาม มีกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้ห มวดใหญ่ K (กิจกรรมทาง
การเงิน และการประกันภัย ) ที่ในบางครั้งดาเนินงานโดยหน่วยงานนอกระบบ ดังนั้นในตารางนาเสนอที่ เป็นการ
นาเสนอในระดับหมวดใหญ่เป็นหลัก จะมีหมวดใหญ่ K รวมถึงหมวดย่อย 65 อยู่ในตาราง และด้วยเหตุผลเดียวกัน
จึงทาให้หมู่ย่อย 6411 (ธนาคารกลาง) หรือหมู่ใหญ่ 942 (กิจกรรมสหภาพแรงงาน) รวมอยู่ในตารางด้วย
ตาราง 3 ตารางน้าเสนอข้อมูลเศรษฐกิจนอกระบบในระดับกว้างสุดประกอบด้วยรายการข้อมูลทังสิน 11 รายการ
รายการ

ค้าอธิบาย

2a
3
4

หมวดใหญ่ หมวดย่อย
เกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง
A
01-03
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน การผลิต ไฟฟ้า B, C, D, E 05-39
ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ
เฉพาะ : การผลิต
C
10-33
การก่อสร้าง
F
41-43
*
การขายส่งและการขายปลีก
G
45*, 46, 47

4a

เฉพาะ : การขายปลีกโดยไม่มีร้าน4/

1
2

G*

47*

TSIC
หมู่ใหญ่
011-032
051-390
101-332
410-439
451, 453, 461479
478, 479*

4/

ไม่รวมหมู่ย่อย 4791 การขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ และทางอินเทอร์เน็ต

*

บางส่วนของหมวดใหญ่ หมวดย่อย หรือหมู่ใหญ่

หมู่ย่อย
0111-0322
0510-3900
1011-3320
4100-4390
4510, 4530,
4610-4799
4781-4789,
4799
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ตาราง 3 ตารางน้าเสนอข้อมูลเศรษฐกิจนอกระบบในระดับกว้างสุดประกอบด้วยรายการข้อมูลทังสิน 11 รายการ
รายการ
5
6
7
7a
8
9
10
11

ค้าอธิบาย
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ การซ่อม
คอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้
ในครัวเรือน
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กิจกรรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
เฉพาะ: ภั ต ตาคาร การบริ ก ารอาหารแบบ
เคลื่อนที่ และบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
กิจกรรมอื่นๆ

หมวดใหญ่ หมวดย่อย
G*, S*
45*, 95

TSIC
หมู่ใหญ่
452, 454, 951952

หมู่ย่อย
4520, 4540,
9511-9529

H
I
I*

49-53
55-56
56*

491-532
551-563
561, 562*

4911-5320
5510-5630
5610-5621

M, N, R

69-82, 9093

691-829, 900932

6910-8299,
9000-9329

P, Q

85-88

851-889

8510-8890

S*
J, K, L, S*

96
58-68, 94

961-963
581-682, 941949

9610-9630
5811-6820,
9411-9499

ตารางเศรษฐกิจนอกระบบในระดับกว้างสุดที่นาเสนอข้างต้นนี้ เป็นเพียงเครื่องมือสาหรับช่วยให้การ
นาเสนอข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบเป็นมาตรฐาน แต่ไม่ใช่กรอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบ
ที่จัดจาแนกตาม TSIC แต่อย่างใด
4. การจัดกลุ่มข้อมูลสถิติ “องค์กรที่ไม่แสวงหาก้าไร (Non-profit Institutions Sector)”
คู่มือองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรในระบบบัญชีประชาชาติ เป็นผลงานเริ่มต้นที่สาคัญที่เป็นการดาเนินงาน
ร่ ว มกั น ระหว่ า ง United Nations Statistics Division (UNSD) กั บ Johns Hopkins Center for Civil Society
Studies เพื่อเป็นคู่มือสาหรับช่วยให้สานักงานสถิติของประเทศต่างๆ เข้าใจและเห็นภาพองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร
การทาบุญกุศล การให้ด้วยความสมัครใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในแง่มุมของสถิติเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในคู่มือได้ให้
คาจากัดความของคาว่า “องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร” คือ เพื่อวัตถุประสงค์ของบัญชีบริวารองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร
ซึง่ ความหมายขององค์กรที่ไม่แสวงหากาไรประกอบด้วย (ก) องค์กร (ข) ดาเนินงานทีไ่ ม่ใช่เพื่อผลกาไรไม่ว่าจะโดย
กฎหมายหรือด้วยวัตถุประสงค์ของตนเอง ไม่ได้แจกจ่ายผลกาไรที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมสั่งการ
(ค) เป็นหน่วยงานที่ดาเนินการแยกต่างหากออกจากภาครัฐ (ง) เป็นหน่วยงานที่ปกครองตนเอง (จ) เป็นไปด้วย
ความสมัครใจไม่ใช่การบังคับ
ปั จ จั ย ในการกาหนดสถานะของหน่ว ยงานว่าเป็น องค์กรที่ ไม่แสวงหากาไรหรือไม่ พิ จารณาจาก
คุณลักษณะทางกฎหมาย โครงสร้าง หรือการดาเนินงานของหน่วยงาน มากกว่าที่จะพิจารณาจากลักษณะทางด้าน
การผลิตหรือรายได้ ดังนั้นจึงทาให้ข้อมูลองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรไม่สามารถกาหนดออกมาเป็นชุดของหมู่ย่อยที่
จาแนกตาม TSIC ได้อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรจะมีอยู่มากในกิจกรรมการบริการบางอย่าง เช่น
การศึกษา สุขภาพคน และงานสังคมสงเคราะห์ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว องค์กรที่ไม่แสวงหากาไรสามารถพบได้ในทุกๆ
ที่ตามโครงสร้าง TSIC และยิ่งไปกว่านั้นคือ ไม่ได้หมายความว่าทุกๆ หน่วยงานในหมู่ย่อยใดหมู่ย่อยหนึ่งจะต้องเป็น
องค์กรที่ไม่แสวงหากาไรทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ของหมู่ย่อยนั้นก็ตาม
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เพื่อจาแนกองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรตามลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงได้แนะนาให้ใช้การจาแนก
เฉพาะส าหรั บ องค์ ก รที่ ไม่ แสวงหาก าไรคื อ การจั ด จาแนกองค์ ก รที่ ไม่ แ สวงหาก าไรตามมาตรฐานสากล (The
International Classification of Nonprofit Organizations: ICNPO) ซึ่งได้มีการใช้งานในโครงการด้านสถิติและ
การศึกษาเพื่อการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรมาอย่างต่อเนื่อง ประเทศส่วนใหญ่ใช้คู่มือองค์กรที่
ไม่แสวงหากาไรในระบบบัญชีประชาชาติ ในการปฏิบัติงานจะใช้ ICNPO ในการออกรายงานผลบัญชีบริวาร รวมถึง
โครงการด้านสถิติหลายโครงการ
ICNPO เป็นการมาตรฐานจัดประเภทที่จัดทาขึ้นและใช้งานร่วมกับคู่มือองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร
ในระบบบัญชีประชาชาติ เนื่องจาก ISIC Rev.3.0 มีรายละเอียดของกิจกรรมที่องค์กรที่ไม่แสวงหากาไรดาเนินงาน
อยู่น้อยมาก เช่น องค์กรสมาชิก งานสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก และกิจกรรมด้านอื่นๆ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ถึงแม้ว่าใน TSIC จะได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นจาก ISIC Rev.3.0 อยู่มาก อีกทั้งยังปรับปรุงให้ง่ายกับการเปรียบเทียบ
กับ ICNPO แล้วก็ตาม แต่ในการแตกรายละเอียดในระดับหมู่ย่อยภายใต้ 2 หมู่ใหญ่ใน TSIC ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ที่ไม่แสวงหากาไร คือ 889 (กิจกรรมสังคมสงเคราะห์อื่นๆ ที่ไม่ให้ที่พัก) กับ 949 (กิจกรรมองค์ก ารสมาชิกอื่นๆ)
ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เป็นถึงความแตกต่างหลักๆ ระหว่างประเภทขององค์กรที่ไม่แสวงหากาไรที่กาหนดไว้ใน
งานวิจัยที่ผ่านมา และไม่ละเอียดพอที่จะไม่เกิดปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างหมู่ย่อยของ TSIC กับ กลุ่มย่อยของ
ICNPO แบบ 1-M

ภาคผนวก ค.
ตารางเปรียบเทียบการจัดประเภท ISIC Rev. 3.0 กับ TSIC 2009

456

457

ตารางเปรียบเทียบการจัดประเภท ISIC Rev. 3.0 กับ TSIC 2009
ISIC Rev. 3.0 TSIC-2009
คาอธิบายเพิ่มเติม
0111
01111
0111
01112
0111
01113
0111
01114
0111
01115
0111
01121
0111
01122
0111
01139 การปลูกชูการ์บีต
0111
01140
0111
01150
0111
01161
0111
01169
0111
01191
0111
01192
0111
01199 การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
0111
01261
0111
01269 การปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆ ที่ให้น้ามัน (ยกเว้นการปลูกมะกอก)
0111
01289 การปลูกต้นฮอฟ พืชที่ใช้ในทางเภสัชกรรม หรือใช้ส้าหรับฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือ
วัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน
0111
01291
0111
01292
0111
01299 การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
0111
01630 การเตรียมใบยาสูบ
0112
01131
0112
01132
0112
01133
0112
01134
0112
01135
0112
01136
0112
01139 การปลูกพืชผักกินดอก เช่น แค โสน ขจร และพืชผักอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
0112
01193
0112
01194
0112
01199 การปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์เพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ เช่น เมล็ดบีต
0112
01251 การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้เพื่อเอาเมล็ด
0112
01252 การปลูกไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่มเพื่อเอาเมล็ด
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คาอธิบายเพิ่มเติม
0112
01259 การปลูกไม้ผลยืนต้นอื่นๆ เพื่อเอาเมล็ด
0112
01269 การปลูกมะกอก
0112
01281
0112
01282
0112
01289 การปลูกพืชที่ใช้ท้าเครื่องหอม (ยกเว้นพริก พริกไทย)
0112
01299 การปลูกต้นไม้เพื่อสกัดเอาน้าหล่อเลียง เช่น การปลูกต้นเมเปิล
0112
01301
0113
01210
0113
01221
0113
01222
0113
01223
0113
01224
0113
01225
0113
01226
0113
01227
0113
01228
0113
01229
0113
01231
0113
01239
0113
01241
0113
01249
0113
01251 การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้ (ยกเว้นเพื่อเอาเมล็ด)
0113
01252 การปลูกไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่ม (ยกเว้นเพื่อเอาเมล็ด)
0113
01259 การปลูกไม้ผลยืนต้นอื่นๆ (ยกเว้นเพื่อเอาเมล็ด)
0113
01262
0113
01271
0113
01272
0113
01279
0113
01289 การปลูกพืชที่ใช้เป็นเครื่องเทศ
0113
11021 การผลิตไวน์จากองุ่นที่ปลูกเอง
0113
11022 การผลิตไวน์จากผลไม้ที่ปลูกเอง
0113
11029 การผลิตไวน์จากพืชที่ปลูกเอง
0121
01411
0121
01412
0121
01419
0121
01420
0121
01441
0121
01442
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คาอธิบายเพิ่มเติม
0122
01430
0122
01450
0122
01461
0122
01462
0122
01463
0122
01469
0122
01491
0122
01492
0122
01493
0122
01494
0122
01495
0122
01496
0122
01499
0122
03219 การเลียงสัตว์เลือยคลานและกบทะเล
0122
03223
0122
03224
0122
03229 การเลียงสัตว์เลือยคลานน้าจืดอื่นๆ (ยกเว้นจระเข้)
0130
01500
0140
01611
0140
01612
0140
01619
0140
01621
0140
01629 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการเลียงสัตว์
0140
01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล
0140
01640
0140
81300 การบริการดูแลและบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์ (ยกเว้นบริการรดน้าหรือล้างสวน
สวนสาธารณะ ถนน ตลาด ฯลฯ)
0140
96302
0150
01700
0150
94999 กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมให้มีการล่าและดักจับสัตว์
0200
01299 การปลูกต้นสนและต้นสนที่ใช้ประดับในงานคริสต์มาส
0200
01302 การเพาะพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น (ยกเว้นกล้าไม้ป่า)
0200
02100
0200
02200
0200
02300
0200
02400
0500
03111
0500
03112

460
ISIC Rev. 3.0 TSIC-2009
คาอธิบายเพิ่มเติม
0500
03113
0500
03114
0500
03115
0500
03119
0500
03121
0500
03122
0500
03129
0500
03211
0500
03212
0500
03213
0500
03214
0500
03219 การเพาะเลียงสัตว์น้าทะเลอื่นๆ
0500
03221
0500
03222
0500
03225
0500
03229 การเพาะเลียงสัตว์น้าจืดอื่นๆ
1010
05100
1010
09900 บริการสนับสนุนการท้าเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง
1010
19209 การผลิตเชือเพลิงอัดแท่งจากถ่านหินคุณภาพสูง
1020
05200
1020
09900 บริการสนับสนุนการท้าเหมืองถ่านหินลิกไนต์
1020
19209 การผลิตเชือเพลิงอัดแท่งจากลิกไนต์
1030
08920
1030
09900 บริการสนับสนุนการขุดพีต
1110
06100
1110
06200
1110
09100 การเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลว และจากของเหลวให้กลับเป็น
ก๊าซ เพื่อการขนส่ง ที่ด้าเนินการ ณ แหล่งก๊าซ
1120
09100 กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
1200
07210
1200
09900 บริการสนับสนุนการท้าเหมืองสินแร่ยูเรเนียมและทอเรียม
1310
07100
1310
09900 บริการสนับสนุนการท้าเหมืองสินแร่เหล็ก
1320
07291
1320
07292
1320
07299
1320
07300
1320
09900 บริการสนับสนุนการท้าเหมืองสินแร่โลหะที่ไม่ใช่สินแร่เหล็ก
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คาอธิบายเพิ่มเติม
1410
08101 การท้าเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง
1410
08102
1410
08103
1410
08104
1410
09900 บริการสนับสนุนการท้าเหมืองทราย หิน และดิน
1421
08910
1421
09900 บริการสนับสนุนการท้าเหมืองแร่ที่ใช้ท้าเคมีภัณฑ์และปุ๋ย
1422
08931
1422
08932
1422
09900 บริการสนับสนุนการท้าเหมืองเกลือ
1429
08101 การท้าเหมืองหินชิสท (schist) ที่เป็นรูปทรง บด หรือแตก
1429
08991
1429
08999
1429
09900 บริการสนับสนุนการท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ
1511
10111
1511
10112
1511
10120
1511
10131
1511
10132
1511
10133
1511
10134
1511
10139
1512
10211
1512
10212
1512
10221
1512
10222
1512
10291
1512
10292
1512
10293
1512
10294
1512
10295
1512
10299
1512
10751 การผลิตอาหารส้าเร็จรูปแช่แข็งที่มีสัตว์น้าเป็นส่วนประกอบร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ
1512
10752 การผลิตอาหารส้าเร็จรูปบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศที่มีสัตว์น้าเป็น
ส่วนประกอบร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ
1513
10301
1513
10302
1513
10303
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คาอธิบายเพิ่มเติม
1513
10304
1513
10305
1513
10306
1513
10309 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ
1513
10751 การผลิตอาหารส้าเร็จรูปแช่แข็งที่มีผักและผลไม้เป็นส่วนประกอบร่วมกับวัตถุดิบ
อื่นๆ
1513
10752 การผลิตอาหารส้าเร็จรูปบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศที่มีผักและผลไม้
เป็นส่วนประกอบร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ
1514
10411
1514
10412
1514
10414
1514
10419
1514
10420
1514
10491
1514
10499
1520
10501
1520
10502
1520
10503
1520
10504
1520
10505
1520
10509
1531
10611
1531
10612
1531
10613
1531
10614
1531
10615
1531
10616
1531
10617
1531
10619
1532
10413
1532
10621
1532
10622
1532
10623
1532
10629
1533
10801
1533
10802
1541
10711
1541
10712
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คาอธิบายเพิ่มเติม
1541
10713
1542
10721
1542
10722
1542
10723
1543
10731
1543
10732
1543
10733
1543
10734
1543
10739
1544
10741
1544
10742
1544
10743
1544
10749
1544
10751 การผลิตอาหารส้าเร็จรูปแช่แข็งประเภทพาสต้า
1544
10752 การผลิตอาหารส้าเร็จรูปบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศประเภทพาสต้า
1549
10307
1549
10309 การผลิตเต้าหู้
1549
10751 การผลิตอาหารส้าเร็จรูปแช่แข็งที่มีเนือสัตว์เป็นส่วนประกอบร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ
เช่น พิซซ่าแช่แข็ง
1549
10752 การผลิตอาหารส้าเร็จรูปบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศที่มีเนือสัตว์เป็น
ส่วนประกอบร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ เช่น สตูกระป๋อง
1549
10761
1549
10762
1549
10769
1549
10771
1549
10772
1549
10773
1549
10774
1549
10779
1549
10791
1549
10792
1549
10793
1549
10794
1549
10795
1549
10796
1549
10799
1551
11011
1551
11012
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คาอธิบายเพิ่มเติม
1551
20114
1552
11021 การผลิตไวน์องุ่น
1552
11022 การผลิตไวน์ผลไม้ (ยกเว้นองุ่น)
1552
11029 การผลิตไวน์อื่นๆ
1553
11030
1554
11041
1554
11042
1554
11043
1554
11044
1554
11049
1600
12001
1600
12002
1600
12009
1711
13111
1711
13112
1711
13113
1711
13121
1711
13122
1711
13129 การทอผ้าจากเส้นใยอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
1712
13131
1712
13132
1712
13139 การแต่งส้าเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่นๆ
1712
95299 บริการพิมพ์บนสิง่ ทอแบบ “รอรับได้”
1721
13921
1721
13922
1721
13929 การผลิตสิ่งทอส้าเร็จรูปอื่นๆ (ยกเว้นเครื่องแต่งกาย)
1721
32501 การผลิตแผ่นคลุมผ่าตัด สายรัดทางศัลยกรรม และเข็มขัดรัดไส้เลื่อน
1721
33190 การซ่อมผลิตภัณฑ์ผ้าใบ ผ้าใบคลุมของ ถุงปุ๋ย และถุงเก็บเคมีภัณฑ์
1722
13930
1723
13940
1723
33190 การซ่อมเชือก เชือกเส้นใหญ่ ตาข่าย แห อวนที่ใช้ในการจับสัตว์น้า รวมถึงการ
ซ่อม ปะ ชุน
1729
13139 การกันน้าและเคลือบสิ่งทอ
1729
13991
1729
13992
1729
13999 การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
1729
17091 การผลิตแวดดิงที่ท้าจากสิ่งทอและสิ่งของที่ท้าจากแวดดิง เช่น กระดาษอนามัย
กระดาษแทมปอน ฯลฯ
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1730
13910
1730
14301
1730
14302
1810
13139 การกันน้าเครื่องแต่งกาย
1810
14111
1810
14112
1810
14113
1810
14114
1810
14115
1810
14116
1810
14120
1810
14131
1810
14139
1810
32903 การผลิตเสือผ้าป้องกันภัยและป้องกันไฟ
1820
14200
1820
15110 การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์
1911
15110 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก
1912
15121
1912
15122 การผลิตเครือ่ งลากเทียมสัตว์และของเล่นสัตว์
1912
15129 การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ท้าจากหนังฟอกหรือหนังอัด
1912
32903 การผลิตเข็มขัด/สายรัดนิรภัยส้าหรับช่างติดตังซ่อมแซมโทรศัพท์ และเข็มขัด/
สายรัดอื่นๆ ส้าหรับใช้ในทางวิชาชีพ
1920
15129 การผลิตเชือกรองเท้าที่ท้าจากหนัง
1920
15201
1920
15202
1920
15203
1920
15204
1920
15209
1920
16299 การผลิตส่วนประกอบของรองเท้าที่ท้าจากไม้ (เช่น ส้นรองเท้าและหุ่นท้ารองเท้า)
1920
22199 การผลิตส่วนประกอบของรองเท้าที่ท้าจากยาง เช่น พืนรองเท้ายาง แผ่นใย
สังเคราะห์/ซับในรองเท้า ฯลฯ
1920
22299 การผลิตส่วนประกอบของรองเท้าที่ท้าจากพลาสติก
1920
32309 การผลิตรองเท้าสกี
2010
16101
2010
16102
2021
16210
2022
16220
2023
16230
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2023
33190 การซ่อมหรือปรับปรุงพัลเลต ดรัม และถังไม้แบบบาร์เรลที่ใช้ในการขนส่ง
และสิ่งที่คล้ายกัน
2029
16291 การผลิตเครื่องใช้ในบ้านที่ท้าจากไม้และไม้ก๊อก
2029
16292
2029
16299 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากไม้และไม้ก๊อก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2029
32903 การผลิตเครื่องช่วยชีวิตที่ท้าจากไม้ก๊อก
2029
33190 การซ่อมผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ (ยกเว้นสินค้าในครัวเรือน) เช่น หลอดม้วนด้าย
กระสวย อะไหล่ของเครื่องจักรทอผ้า
2101
17011
2101
17012
2102
17020
2109
17091 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากกระดาษชนิดใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัย
2109
17092 การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ
2109
17099 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
2109
18112
2109
22299 การผลิตกระดาษปิดผนังที่ท้าจากพลาสติก
2211
32909 การผลิตลูกโลก
2211
58111
2211
58112
2211
58114
2211
58121
2211
59202 การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือดนตรีหรือหนังสือโน้ตเพลง
2212
58131
2212
58132 การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่วารสารและนิตยสารลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้น
ทางออนไลน์)
2212
58134
2213
59202 การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี (ยกเว้นทางออนไลน์)
2213
59203
2219
58132 การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ตารางเวลารายการโทรทัศน์หรือวิทยุ หรือ
ตารางเวลาอื่นที่คล้ายกัน (ยกเว้นทางออนไลน์)
2219
58191
2219
58193
2221
17092 การผลิตสมุดทะเบียน สมุดบัญชี ปกชนิดไบเดอร์ อัลบัม ฯลฯ
2221
18111
2221
18119 การพิมพ์อื่นๆ
2222
18121
2222
18122
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2230
18200
2310
19100
2320
19201
2320
19202
2320
19209 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
2330
20113 การเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมและทอเรียม
2330
21001 การผลิตสารที่ใช้ในการวินิจฉัยกัมมันตภาพรังสีในสิ่งมีชีวิต
2330
24209 การผลิตโลหะยูเรเนียมจากแร่พิทซ์เบลนด์หรือสินแร่อื่นๆ การถลุงและการท้าให้
ยูเรเนียมบริสุทธิ์
2330
38120 สถานีขนถ่ายเชือเพลิงนิวเคลียร์ (สถานที่จัดเก็บชั่วคราว)
2330
38221
2411
19100 การผลิตพิตช์และพิตช์โค้ก
2411
20111
2411
20112
2411
20113 การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์อื่นๆ ขันมูลฐาน
2411
20115
2412
20121
2412
20122
2412
38213 การผลิตปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์
2413
20131
2413
20132
2421
20210
2422
20221
2422
20222
2423
21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
2423
21002
2423
32501 การผลิตซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก
2423
32502 การผลิตวัสดุอุดฟันและซีเมนต์ทันตกรรม
2424
20231
2424
20232
2429
10775
2429
20113 การผลิตน้ากลั่นที่ใช้กับแบตเตอรี่
2429
20291 การผลิตวัตถุระเบิด
2429
20292
2429
20293
2429
20294
2429
20299
2429
26104 การผลิตแผ่นเวเฟอร์ของสารกึ่งตัวน้าแบบส้าเร็จรูปหรือกึ่งส้าเร็จรูป
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2429
26800
2429
28170 การผลิตตลับหมึก
2430
20300
2511
22111
2511
22112
2519
22191
2519
22192
2519
22193
2519
22199 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2519
22210 การผลิตกระเบืองยาง
2519
28120 การผลิตท่ออ่อนที่ท้าจากยางและอุปกรณ์ติดตังอุปกรณ์ควบคุมก้าลังของไหล
(ที่ไม่ใช่วาล์วหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน)
2519
32903 การผลิตอุปกรณ์เพื่อการป้องกันด้านความปลอดภัยที่ท้าจากยาง เช่น ถุงมือ
เสือชูชีพ ฯลฯ
2519
33190 การซ่อมผลิตภัณฑ์ยาง (ยกเว้นยางรถยนต์)
2520
22210 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ท้าจากพลาสติก
2520
22220
2520
22230
2520
22291
2520
22292
2520
22299 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2520
26109 การผลิต Technical laminates ที่ใช้ในการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์
2520
27330 การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้าที่ไม่น้ากระแสไฟฟ้าที่ท้าจากพลาสติก รวมถึง
กล่องชุมสายไฟฟ้าที่ท้าจากพลาสติก หน้ากากพลาสติก และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน
ที่ท้าจากพลาสติก
2520
32903 การผลิตหมวกพลาสติกแข็ง
2520
33149 การซ่อมอุปกรณ์การเดินสายไฟที่ไม่น้าไฟฟ้าที่ท้าจากพลาสติก (เช่น กล่องแยกสาย
หน้ากาก ฯลฯ)
2520
33190 การซ่อมผลิตภัณฑ์พลาสติก
2610
23101
2610
23102
2610
23103
2610
23109
2610
33190 การซ่อมแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว
2691
23923
2691
23931
2691
23932
2691
23933
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2691
23939
2692
23910
2693
23921
2693
23922
2693
23929
2694
23941
2694
23942
2695
23951
2695
23952
2695
23953
2695
23954
2695
23959
2696
23961
2696
23969
2699
13129 การผลิตเส้นใยคาร์บอน
2699
23991
2699
23992
2699
23999
2699
32903 การผลิตชุดป้องกันอัคคีภัยและเครื่องแต่งกายชนิดทนไฟที่ท้าจากแร่อโลหะ
2699
33190 การซ่อมหินโม่ หินบด หินขัด หินลับ และผลิตภัณฑ์ขัดถูกธรรมชาติหรือเทียม
2710
24101
2710
24102
2710
24103
2710
24109
2710
24311 การผลิตอุปกรณ์ติดตังหลอดและท่อที่ท้าจากเหล็กหล่อ
2710
24312 การผลิตอุปกรณ์ติดตังหลอดและท่อที่ท้าจากเหล็กกล้าหล่อ การผลิตหลอดและ
ท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บ โดยการหล่อแบบใช้แรงเหวี่ยง
2720
24201
2720
24202
2720
24203
2720
24204
2720
24209 การผลิตโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็กขันมูลฐาน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2731
24311
2731
24312
2732
24320
2811
25111
2811
25112
2811
25113
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2811
25119
2811
33110 การซ่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างโลหะ
2812
25121
2812
25122
2812
25129
2812
33110 การซ่อมถังน้า ที่เก็บน้า และภาชนะบรรจุที่ท้าจากโลหะ
2813
25130
2813
33110 การซ่อมเครื่องก้าเนิดไอน้า
2813
33200 การติดตังเครือ่ งก้าเนิดไอน้า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
2891
25910
2892
01629 กิจกรรมของช่างตีเหล็กใส่เกือกม้า
2892
18119 การพิมพ์บนโลหะ
2892
25921
2892
25922
2892
33110 การซ่อมด้วยการเชือ่ มโลหะ
2892
95299 บริการแกะสลักบนโลหะแบบ “รอรับได้”
2893
25931
2893
25932
2893
25939 การผลิตเครื่องมือทีใ่ ช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไปอื่นๆ
2893
33110 การซ่อมเครื่องมือทีใ่ ช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไป
2899
25941
2899
25949
2899
25951
2899
25952
2899
25991
2899
25992
2899
25993
2899
25999 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2899
28170 การผลิตกระดานไวท์บอร์ด และกระดานแสดงเครื่องหมาย
2899
32903 การผลิตเครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัยที่ท้าจากโลหะ
2899
33110 การซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์
2911
28110 การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน
2911
33121 การซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน (ยกเว้นอากาศยาน ยานยนต์ และ
จักรยานยนต์)
2911
33200 การติดตังเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน
2912
28110 การผลิตคาร์บูเรเตอร์
2912
28120 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ควบคุมก้าลังของไหล
2912
28131
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2912
28132
2912
33121 การซ่อมเครื่องอุปกรณ์ควบคุมก้าลังของไหล เครื่องสูบ คอมเพรสเซอร์ ก๊อก และ
วาล์วอื่นๆ
2912
33200 การติดตังเครื่องสูบชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
2913
28120 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฮดรอลิกส้าหรับใช้ในระบบส่งก้าลัง
2913
28140
2913
33121 การซ่อมตลับลูกปืน เกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน
2914
28150 การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่องพ่นหรือเครื่องฉีดเชือเพลิงของเตาเผา
(ยกเว้นการติดตังและซ่อมแซม)
2914
33121 การซ่อมเตาอบ เตาเผา และเครื่องพ่นหรือเครื่องฉีดเชือเพลิงของเตาเผา
2914
33200 การติดตังเตาอบและเตาเผา
2915
28160 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับยกและขนย้าย
2915
33121 การซ่อมเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับยกและขนย้าย (ยกเว้นลิฟต์และบันไดเลื่อน)
2915
33200 การติดตังเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับยกและขนย้าย (ยกเว้นลิฟต์และบันไดเลื่อน)
2919
28191 การผลิตเครื่องท้าความเย็น
2919
28199 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2919
32501 การผลิตเครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuges) ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ
2919
33121 การซ่อมเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไป
2919
33200 การติดตังเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไป
2921
28211
2921
28219
2921
33122 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้
2921
33200 การติดตังเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร
2922
27909 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อมและบัดกรี รวมถึงหัวแร้งไฟฟ้าส้าหรับใช้
บัดกรีที่ใช้งานด้วยมือ
2922
28180
2922
28199 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม การเป่าแล่น และการบัดกรีที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
2922
28221
2922
28229 การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ
2922
33122 การซ่อมเครื่องมือกล (ยกเว้นเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม การเป่าแล่น หรือ
บัดกรีชนิดใช้ไฟฟ้า)
2922
33149 การซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม การเป่าแล่น หรือการบัดกรีชนิดใช้ไฟฟ้า
2922
33200 การติดตังเครื่องมือกล (เช่น เครื่องอัดไฮดรอลิก)
2923
28230
2923
33122 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะกรรม
2923
33200 การติดตังเครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะกรรม
2924
28240
2924
33122 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการท้าเหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่อสร้าง
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2924
33200 การติดตังเครื่องจักรที่ใช้ในการท้าเหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่อสร้าง
2925
28250
2925
33122 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
2925
33200 การติดตังเครือ่ งจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
2926
28261 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียม ปั่น ทอ และถักนิตสิ่งทอ
2926
28269
2926
33122 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เสือผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง
2926
33200 การติดตังเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เสือผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง
2927
25201
2927
25209
2927
30300 การผลิตขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีป
2927
30400
2927
33110 การซ่อมอาวุธ
2929
25939 การผลิตหีบแบบหล่อและแบบหล่อ (ยกเว้นแบบหล่ออินกอต)
2929
27909 การผลิตเครื่องล้างด้วยคลืน่ เสียงความถี่สูง (ยกเว้นชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการและ
ทันตกรรม)
2929
28261 การผลิตเครื่องจักรส้าหรับเตรียม ผลิต อัดรีด ดึง ท้าให้เกิดผิวสัมผัส หรือตัดเส้นใย
สิ่งทอ วัสดุสิ่งทอ หรือด้ายสิ่งทอประดิษฐ์
2929
28291
2929
28292
2929
28299 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2929
33110 การซ่อมหีบแบบหล่อและแบบหล่อ (ยกเว้นแบบหล่ออินกอต)
2929
33122 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่นๆ (ยกเว้นเครื่องล้างด้วยคลื่นความถี่สูง)
2929
33149 การซ่อมเครื่องล้างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ยกเว้นชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการและ
ทางทันตกรรม)
2929
33200 การติดตังเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่นๆ
2930
27501
2930
27502
2930
27503
2930
28150 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ท้าความร้อนในครัวเรือนที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ชนิดติดตังถาวร
เตาเผาไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน
2930
28191 การผลิตพัดลมระบายอากาศใต้หลังคา (พัดลมติดหลังคา ลูกหมุนระบายอากาศ
บนหลังคา ฯลฯ)
3000
26109 การผลิตโมเด็มคอมพิวเตอร์ชนิดติดตังภายใน/ภายนอก
3000
26201
3000
26202
3000
26203
3000
26209
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3000
28170 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้ส้านักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง)
3000
33121 การซ่อมเครื่องจักรส้านักงาน เครื่องท้าบัญชี และเครื่องค้านวณ รวมถึงเครื่อง
คอมพิวเตอร์เมนเฟรม (ยกเว้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง)
3000
33200 การติดตังเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมและคอมพิวเตอร์อื่นที่คล้ายกัน และ
เครื่องจักรส้านักงานอื่นๆ
3110
26109 การผลิตตัวเหนี่ยวน้า (โช๊ค คอยล์ หม้อแปลง) ชนิดที่เป็นชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
3110
27101
3110
27102
3110
27909 การผลิตเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่ท้าจากสารกึ่งตัวน้า
3110
28110 การผลิตชุดเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าที่หมุนด้วยกังหัน
3110
33121 การซ่อมชุดเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าที่หมุนด้วยกังหัน
3110
33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
3110
33200 การติดตังมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า
3120
26109 การผลิตขัวต่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชันวางและแผง แผ่นวงจรพิมพ์ ฯลฯ และการ
ผลิตสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สวิตช์ความไวสูง สวิตช์แบบโยก สวิตช์กระดก ฯลฯ
ส้าหรับใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3120
27103
3120
27330 การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า
3120
27909 การผลิตเครื่องก้าจัดกระแสเชอร์จ
3120
33141 การซ่อมอุปกรณ์เพื่อการจ่ายและควบคุมกระแสไฟฟ้า
3130
26109 การผลิตสายสัญญาณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ สายสัญญาณเชื่อมต่อจอ สายสัญญาณ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ขัวต่อแหล่งจ่ายไฟ เป็นต้น
3130
27310 การผลิตเคเบิลใยแก้วน้าแสงส้าหรับส่งสัญญาณข้อมูล
3130
27320
3130
27909 การผลิตสายไฟส้าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟส้าหรับต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า และชุด
สายไฟอื่นๆ ที่ประกอบด้วยลวดที่หุ้มฉนวนและขัวต่อ
3130
33149 การซ่อมสายไฟและสายเคเบิลทังชนิดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นสายที่ใช้กับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
3140
27200
3140
33142 การซ่อมหม้อสะสมไฟฟ้าและแบตเตอรี่
3150
27401
3150
27409 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ส้าหรับให้แสงสว่าง
3150
27902 การผลิตเครื่องหมายที่ใช้ไฟฟ้า
3150
33149 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้แสงสว่าง
3190
25999 การผลิตแม่เหล็กถาวร
3190
26309 การผลิตระบบสัญญาณกันขโมยและระบบสัญญาณแจ้งอัคคีภัย
3190
26511 การผลิตเครื่องสร้างพัลส์
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3190
27330 การผลิตแผงสัญญาณ ท่อเดินสายไฟและข้อต่อของท่อดังกล่าวที่ท้าด้วยโลหะ
สามัญบุภายในด้วยวัตถุที่เป็นฉนวน
3190
27409 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ส้าหรับให้แสงสว่างที่ใช้ส้าหรับเครื่องอุปกรณ์ขนส่ง
(เช่น ยานยนต์ อากาศยาน เรือ)
3190
27901
3190
27902 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้สัญญาณ (ยกเว้นเครื่องหมายที่ใช้ไฟฟ้า)
3190
27909 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
3190
28229 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้เคลือบ/ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
3190
29302
3190
30200 การผลิตเครื่องอุปกรณ์กลและเครื่องกลไฟฟ้า ส้าหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย
และควบคุมการจราจร ส้าหรับทางรถไฟ ทางรถราง เส้นทางน้าภายในประเทศ
ถนน สถานที่จอดรถ สนามบิน ฯลฯ
3190
33131 การซ่อมเครื่องสร้างพัลส์
3190
33149 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
3210
26101
3210
26102
3210
26103
3210
26104 การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน้าและวงจรรวม
3210
26109 การผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
3210
27909 การผลิตเซลล์เชือเพลิง อุปกรณ์จ่ายพลังงาน (power supplies) อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ที่ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) เช่น ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ตัวต้านทาน ที่ไม่ใช่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3210
33149 การซ่อมเซลเชือเพลิง อุปกรณ์จ่ายพลังงาน (power supplies) อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ที่ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) เช่น ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ตัวต้านทาน ที่ไม่ใช่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3220
26301
3220
26302 การผลิตอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย
3220
26303
3220
26309 การผลิตอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ
3220
26511 การผลิตอุปกรณ์หาพิกัดบนพืนโลก (GPS)
3220
33131 การซ่อมอุปกรณ์หาพิกัดบนพืนโลก (GPS)
3220
33200 การติดตังเครื่องอุปกรณ์สื่อสาร
3220
95120 การซ่อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่น กล้องโทรทัศน์
3230
26109 การผลิตหัวอ่าน (ดึงข้อมูล บันทึกข้อมูล อ่าน/เขียนข้อมูล ฯลฯ) เข็มอ่านแผ่นเสียง
3230
26302 การผลิตเพจเจอร์/วิทยุติดตามตัว
3230
26309 การผลิตอุปกรณ์อินฟราเรด (เช่น เครื่องควบคุมระยะทางไกล)
3230
26401
3230
26402
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3230
26403
3230
26409 การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน
3230
26703 การผลิตกล้องดิจิทัล
3230
28170 การผลิตเครื่องบันทึกค้าสั่ง
3230
33121 การซ่อมเครื่องบันทึกค้าสั่ง
3230
33133 การซ่อมกล้องดิจิทัล
3230
95210 การซ่อมเครื่องขยายเสียงและชินส่วน
3311
26600
3311
32501 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์
3311
32502 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม
3311
32903 การผลิตหน้ากากป้องกันก๊าซ
3311
33132 การซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟ้าทางการแพทย์และทาง
กายภาพบ้าบัด
3311
33190 การซ่อมอุปกรณ์ทางศัลยศาสตร์กระดูกและอวัยวะเทียม หน้ากากป้องกันไอพิษ
3311
33200 การติดตังอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉายรังสีและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาด้วยไฟฟ้า
3312
26511 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การน้าร่อง และการควบคุม
(ยกเว้นที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม)
3312
26702 การผลิตเครื่องตังระยะสายตา
3312
28199 การผลิตเครื่องวัดระดับ สายวัด และเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือที่คล้ายคลึงกัน
3312
28299 การผลิตอุปกรณ์ก้าหนดแนวยางและวัดหาความสมดุลยาง อุปกรณ์วัดหาความ
สมดุล (ยกเว้นอุปกรณ์ตังศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์)
3312
32501 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ส้าหรับการกลั่นชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ
3312
33131 การซ่อมอุปกรณ์เพื่อการวัด การทดสอบ การน้าร่อง และการควบคุม
3312
33190 การซ่อมเครื่องฆ่าเชือชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ส้าหรับกลั่นชนิดใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ
3313
26512
3313
33131 การซ่อมอุปกรณ์ควบคุมชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
3313
33200 การติดตังอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
3320
26701
3320
26702 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้นเลนส์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์)
3320
26703 การผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์
3320
27310 การผลิตเคเบิลใยแก้วน้าแสงส้าหรับส่งสัญญาณการถ่ายทอดสด
3320
28299 การผลิตอุปกรณ์สร้างลายวงจรด้วยแสง (photolithography) ส้าหรับผลิตสารกึ่ง
ตัวน้า
3320
32501 การผลิตสินค้าเกี่ยวกับนัยน์ตา แว่นตา แว่นตากันแดด เลนส์แว่นตาตามใบสั่ง
แพทย์ คอนแทกเลนส์ แว่นตานิรภัย
3320
33133 การซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
3330
26521
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3330
26529
3330
32111 การผลิตสายนาฬิกาที่ท้าจากโลหะมีค่า
3330
32120 การผลิตสายนาฬิกาข้อมือที่ท้าจากโลหะ (ยกเว้นโลหะมีค่า)
3330
33190 การซ่อมเครื่องจ่ายเงินส้าหรับการจอดรถ เครื่องบันทึกเวลาท้างาน เครื่องบันทึก
เวลา/วันที่ นาฬิกาจับเวลา และอุปกรณ์จับเวลาที่คล้ายกัน
3410
29101
3410
29102
3410
29103
3410
29104
3410
29109
3420
29201
3420
29202
3420
29203
3420
33110 การซ่อมและบ้ารุงรักษาตู้คอนเทนเนอร์
3430
13929 การผลิตแผ่นบุหลังคารถยนต์ แผ่นบุประตูหน้าต่างรถยนต์ เข็มขัดนิรภัยที่ท้าจาก
สิ่งทอ
3430
28110 การผลิตลูกสูบ แหวนลูกสูบ ลินไอดีและลินไอเสีย ส้าหรับยานยนต์
3430
29309
3511
30110 การต่อเรือใหญ่และสิ่งก่อสร้างลอยน้า
3511
33151 การซ่อมและบ้ารุงรักษาเรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้า (ยกเว้นเรือที่ใช้เพื่อความ
ส้าราญ)
3512
30120
3512
33151 การซ่อมและบ้ารุงรักษาเรือที่ใช้เพื่อความส้าราญ
3520
30200 การผลิตหัวรถจักรและตู้ส้าหรับขนส่งทางรถไฟและรถราง (ยกเว้นการผลิตที่นั่ง
และสิ่งติดตังถาวรที่ให้แสงสว่างของรถไฟและการซ่อมแซม)
3520
33159 การซ่อมและบ้ารุงรักษาหัวรถจักรและรถที่วิ่งบนราง
3530
28110 การผลิตลูกสูบ แหวนลูกสูบ ลินไอดีและลินไอเสีย ส้าหรับอากาศยาน
3530
28299 การผลิตเครื่องปล่อยยานอวกาศ เครื่องดีดส่งเครื่องบิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3530
30300 การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ (ยกเว้นการผลิตที่นั่งและสิ่งติดตังถาวรที่ให้
แสงสว่างของอากาศยานและการซ่อมแซม)
3530
33152
3591
28110 การผลิตลูกสูบ แหวนลูกสูบ ลินไอดีและลินไอเสีย ส้าหรับจักรยานยนต์
3591
30911
3591
30912
3591
30921
3591
30922 การผลิตรถส้าหรับคนพิการ
3599
28160 การผลิตรถเข็นมือและรถเข็นเล็กมีล้อเดียวส้าหรับบรรทุกของไม่หนัก
3599
30990
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3599
31009 การผลิตรถเข็นที่ตกแต่งแล้วชนิดใช้ในร้านอาหาร เช่น รถเข็นขนมหวาน รถเข็น
อาหาร
3599
33122 การซ่อมรถเข็นมือและรถเข็นเล็กมีล้อเดียวส้าหรับบรรทุกของไม่หนัก
3599
33159 การซ่อมรถลากเทียมด้วยสัตว์
3610
22199 การผลิตที่นอนน้าที่ท้าจากยาง
3610
22299 การผลิตที่นอนน้าที่ท้าจากพลาสติก
3610
28170 การผลิตกระดานด้า
3610
29301
3610
30110 การผลิตที่นั่งส้าหรับเรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้า
3610
30200 การผลิตที่นั่งส้าหรับรถไฟ
3610
30300 การผลิตที่นั่งส้าหรับอากาศยาน
3610
31001
3610
31002
3610
31003
3610
31009 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ท้าจากวัสดุอื่นๆ (ยกเว้น การผลิตรถเข็นที่ตกแต่งแล้ว
ชนิดใช้ในร้านอาหาร)
3610
95240 การซ่อมเฟอร์นิเจอร์
3691
32111 การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยและโลหะมีค่า (ยกเว้นสายนาฬิกาข้อมือที่ท้าจาก
โลหะมีค่า)
3691
32112
3691
32113
3692
32201
3692
32209
3692
33190 การซ่อมออร์แกนและเครื่องดนตรีโบราณอื่นๆ
3693
32301
3693
32302
3693
32303
3693
32309 การผลิตเครื่องกีฬาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้นรองเท้าสกี)
3693
32903 การผลิตที่อุดหูและอุดเสียง (เช่น ส้าหรับว่ายน้าและป้องกันเสียง)
3694
26409 การผลิตวีดิโอเกมคอนโซล
3694
28299 การผลิตเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิ่งอัตโนมัติ (เช่น เครื่องตังพิน)
3694
32401
3694
32402
3694
32409
3694
33122 การซ่อมเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิ่งอัตโนมัติ (เช่น เครื่องตังพิน)
3694
33190 การซ่อมเครื่องพินบอลและเกมชนิดหยอดเหรียญ
3699
13999 การผลิตพัฟทาแป้งและถุงมือมิตต์
3699
15122 การผลิตแส้และแส้ขี่ม้า
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3699
16291 การผลิตด้ามร่ม ไม้เท้า และสิ่งของที่คล้ายกัน
3699
16299 การผลิตแม่พิมพ์ส้าหรับผลิตกล้องยาเส้น
3699
17099 การผลิตของที่ใช้ในการแสดงที่ท้าจากกระดาษ
3699
20291 การผลิตไม้ขีดไฟ
3699
22199 การผลิตหวี ปิ่นปักผม ที่ม้วนผม และแปรงที่ท้าจากยางแข็ง
3699
22210 การผลิตเสื่อน้ามัน
3699
22299 การผลิตหวี ที่ม้วนผม ของที่ใช้ในการแสดงที่ท้าจากพลาสติก
3699
25999 การผลิตเหยือกและขวดโลหะสุญญากาศ ป้ายเครื่องหมาย หวี กรอบรูป ฯลฯ
ที่ท้าจากโลหะ
3699
28299 การผลิตม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่องเล่นอื่นๆ ในสวนสนุก
3699
30922 การผลิตรถเข็นเด็ก
3699
32120 การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นสายนาฬิกา
ข้อมูลที่ท้าจากโลหะ (ยกเว้นโลหะมีค่า))
3699
32901
3699
32902
3699
32904
3699
32909 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
3699
33122 การซ่อมม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่องเล่นอื่นๆ ในสวนสนุก
3710
38300 การน้าวัสดุประเภทโลหะที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
3720
38300 การน้าวัสดุประเภทอโลหะที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
4010
35101
4010
35102
4020
35201
4020
35202
4030
35301
4030
35302
4100
36001
4100
36002
4100
36003
4100
36009
4510
09900 การเจาะทดสอบและการเจาะหลุมทดสอบเพื่อการท้าเหมืองแร่และเหมือนหิน
4510
39000 การกู้กับระเบิดและสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
4510
43110
4510
43120 การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
4520
41001
4520
41002
4520
42101
4520
42102
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4520
42201
4520
42202
4520
42901
4520
42909 การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
4520
43901
4520
43909 การประกอบและการแยกชินส่วนนั่งร้าน การมุงหลังคา การท้างานใต้ดิน
4530
43210
4530
43221
4530
43222
4530
43223
4530
43291
4530
43299 การติดตังสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
4530
43301 การติดตังเฟอร์นิเจอร์
4530
43909 งานก่อสร้างเพื่อป้องกันความชืนหรือน้า เช่น การป้องกันความชืนจากน้าในดิน
4540
33200 การติดตังอุปกรณ์โยนลูกโบว์ลิ่ง เช่น เลนโยนโบว์ลิ่ง ฯลฯ
4540
43299 การติดตังประตูอัตโนมัติและประตูหมุน
4540
43301 การติดตังส่วนประกอบอาคารและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
4540
43302
4540
43303
4540
43309
4540
43909 การท้าความสะอาดด้วยไอน้า การพ่นทราย และกิจกรรมที่คล้ายกันส้าหรับ
ภายนอกอาคาร
4550
43120 การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างชนิดใช้ในการเตรียมสถานที่
ก่อสร้าง โดยมีผู้ควบคุม
4550
43901 การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างฐานราก โดยมีผู้ควบคุม
4550
43909 การให้เช่าเครนโดยมีผู้ควบคุม การให้เช่าเครื่องจักรเกลี่ยคอนกรีต เครื่องจักร
ปรับพืนผิวคอนกรีต ฯลฯ โดยมีผู้ควบคุม
5010
45101
5010
45102
5010
45103
5010
45104
5020
45201
5020
45202
5020
45203
5020
52214
5030
45301
5030
45302
5030
45303
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5040
45401
5040
45402
5040
45403
5040
45404
5040
45405
5050
47300
5110
46101
5110
46102
5110
46103
5110
46104
5110
46105
5110
46106
5110
46107
5110
46108
5110
46109
5121
46201
5121
46202
5121
46203
5121
46204
5121
46205
5121
46206
5121
46209
5122
46311
5122
46312
5122
46313
5122
46314
5122
46315
5122
46316
5122
46317
5122
46318
5122
46319
5122
46321
5122
46322
5122
46323
5131
46411
5131
46412
5131
46413
5131
46414

คาอธิบายเพิ่มเติม
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5131
46415
5139
46421
5139
46422
5139
46431
5139
46432
5139
46433
5139
46434
5139
46439
5139
46441
5139
46442
5139
46443
5139
46491
5139
46492
5139
46493
5139
46494
5139
46495
5139
46499
5139
46639 การขายส่งกระดาษปิดผนัง พรม และสิ่งปูพืน
5141
46611
5141
46612
5141
46613
5141
46614
5142
46621
5142
46622
5143
46631
5143
46632
5143
46633
5143
46634
5143
46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
5149
46691
5149
46692
5149
46693
5149
46694
5149
46695
5149
46699
5150
46510
5150
46521
5150
46522
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5150
46530
5150
46591
5150
46592
5150
46593
5150
46594
5150
46599
5190
46900
5211
47111
5211
47112
5211
47113
5211
47114
5219
47190
5220
47211
5220
47212
5220
47213
5220
47214
5220
47215
5220
47219
5220
47221
5220
47222
5220
47230
5231
47721
5231
47722
5231
47723
5232
47511
5232
47512
5232
47513
5232
47711
5232
47712
5232
47713
5233
47420
5233
47530 ร้านขายปลีกม่าน ม่านตาข่ายหรือม่านโปร่ง
5233
47591
5233
47592
5233
47593
5233
47594
5233
47595
5233
47599
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5233
47620
5234
47521
5234
47522
5234
47523
5234
47524
5234
47525
5239
47411
5239
47412
5239
47413
5239
47530 ร้านขายปลีกพรม สิ่งปูพืน และกระดาษปิดผนัง
5239
47611
5239
47612
5239
47630
5239
47640
5239
47691
5239
47699
5239
47731
5239
47732
5239
47733
5239
47734
5239
47735
5239
47739
5240
47741
5240
47742
5240
47743
5240
47744
5240
47745
5240
47749
5240
64925
5251
47911
5251
47912 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
5252
47811
5252
47812
5252
47813
5252
47821
5252
47822
5252
47891
5252
47892
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5252
47893
5252
47894
5252
47895
5252
47896
5252
47897
5252
47899
5259
47912 การขายปลีกโดยการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
5259
47991
5259
47999
5260
33133 การซ่อมกล้อง (ยกเว้น กล้องดิจิทัล)
5260
80200 ช่างกุญแจ
5260
95120 การซ่อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมชนิดใช้ในครัวเรือน เช่น โทรศัพท์มือถือ
5260
95210 การซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน
5260
95220
5260
95230
5260
95240 การซ่อมเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือนและของตกแต่งบ้าน
5260
95291
5260
95292
5260
95293
5260
95294
5260
95295
5260
95299 การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
5510
55101
5510
55102
5510
55103
5510
55109
5510
55200
5510
55901
5510
55909
5520
56101
5520
56102
5520
56103
5520
56210
5520
56291
5520
56292
5520
56299
5520
56301
5520
56302

485
ISIC Rev. 3.0 TSIC-2009
คาอธิบายเพิ่มเติม
5520
56303
5520
56304
6010
49110
6010
49120
6010
52211 การสับรางรถไฟรางแยกส้าหรับหยุดรถไฟ
6021
49201
6021
49202
6021
49203
6021
49204
6021
49209
6021
49310
6022
49321
6022
49322
6022
49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
6023
49331
6023
49332
6023
49333
6023
49334
6023
49339
6030
49400
6110
50111
6110
50112
6110
50119
6110
50121
6110
50122
6120
50211
6120
50212
6120
50219
6120
50221
6120
50222
6210
51101
6210
51201
6220
51102
6220
51202
6301
52241
6301
52242
6302
52101
6302
52102
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6302
52109
6303
33159 การบ้ารุงรักษาและซ่อม rolling stock เล็กๆ น้อยๆ
6303
52211 กิจกรรมการบริการที่สนับสนุนการขนส่งทางรถไฟ (ยกเว้นการสับรางรถไฟรางแยก
ส้าหรับหยุดรถไฟ)
6303
52212
6303
52213
6303
52219
6303
52221
6303
52229
6303
52231
6303
52239
6304
79110
6304
79120
6304
79901
6304
79909 การบริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การบริการส้ารองที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
การบริการธุรกิจการจัดสรรแบ่งเวลาในการเข้าใช้ที่พัก
6309
52291
6309
52292
6309
52293
6309
52299
6309
74909 การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและการแจ้งอัตราค่าขนส่ง
6411
53100
6411
82199 การให้เช่าตู้เก็บเอกสารส่วนตัว
6412
53200
6420
61101
6420
61102
6420
61109 การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบใช้สาย (ยกเว้นบริการโทรศัพท์แบบหยอดเหรียญหรือ
ช้าระเงินก่อนใช้)
6420
61201
6420
61202
6420
61209
6420
61301
6420
61302
6420
61900
6511
64110
6519
64191
6519
64192
6519
64193
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6519
64194
6519
64195 สหกรณ์ที่เป็นตัวกลางทางการเงิน (ยกเว้น กิจกรรมการออกใบสั่งจ่ายเงิน)
6591
64911
6591
64912
6591
64913
6592
64921
6592
64922
6592
64923
6592
64924
6592
64929
6592
64991 กิจกรรมแฟคตอริ่ง
6599
64201
6599
64202
6599
64301
6599
64302
6599
64309
6599
64991 การให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืม (ยกเว้นกิจกรรมแฟคตอริ่ง)
6599
64992
6599
64999
6599
66199 การบริการของผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับมอบหมายอ้านาจหรือทรัพย์สิน โดยได้รับ
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
6599
77400
6599
94991 กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยองค์การสิทธิมนุษยชน
6599
94992 กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยสมาคมเยาวชน
6599
94993 กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยองค์การด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
6599
94994 กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยสมาคมด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ
6599
94999 กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยองค์การสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
6601
65110 การประกันชีวิต
6601
65200 การประกันภัยต่อด้านประกันชีวิต
6602
65300
6602
66302
6603
65110 การประกันภัยส้าหรับความพิการ
6603
65120
6603
65200 การประกันภัยต่อด้านประกันวินาศภัย
6711
66111
6711
66112
6711
66113
6712
66121
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6712
66122
6712
66301
6719
64195 กิจกรรมการออกใบสั่งจ่ายเงิน
6719
66123
6719
66191
6719
66192
6719
66193
6719
66199 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
6720
66210
6720
66221
6720
66222
6720
66290
7010
42909 การพัฒนาที่ดิน (เช่น จัดท้าถนนและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม) และจัดสรร
แบ่งขาย
7010
68101
7010
68102
7010
68103 การให้เช่าและการด้าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่า
จากผู้อื่น เพื่อการอยู่อาศัย ที่ไม่ได้ด้าเนินการโดยภาครัฐ
7010
68104 การให้เช่าและการด้าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่า
จากผู้อื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย ที่ไม่ได้ด้าเนินการโดยภาครัฐ
7020
68201 กิจรรมของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ที่ไม่ได้ด้าเนินการโดยภาครัฐ
7020
68202 การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ที่ไม่ได้ด้าเนินการโดยภาครัฐ
7020
81100
7111
77101
7111
77109
7111
77301
7112
77302
7113
77303
7121
77304
7122
77305
7123
77306
7129
77309
7130
77210
7130
77220
7130
77291
7130
77299

489
ISIC Rev. 3.0 TSIC-2009
คาอธิบายเพิ่มเติม
7130
77306 การให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ส้านักงาน เฟอร์นิเจอร์สถาบัน
7210
62021
7220
58201 การจัดท้าซอฟต์แวร์เกมส้าเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส้าเร็จรูปออนไลน์)
7220
58202 การจัดท้าซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส้าเร็จรูป และซอฟต์แวร์
ส้าเร็จรูปออนไลน์)
7220
58203
7220
62011
7220
62012
7220
62022
7230
62023
7230
63111
7230
63112
7240
58113
7240
58122
7240
58133
7240
58192
7240
58201 การจัดท้าซอฟต์แวร์เกมส้าเร็จรูปออนไลน์
7240
58202 การจัดท้าซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูปออนไลน์
7240
59202 การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรีออนไลน์
7240
60102
7240
60203
7240
63120
7250
33121 การซ่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้ส้านักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง)
7250
95110
7290
62090
7310
72101
7310
72102
7310
72109
7310
72200 การวิจัยและพัฒนาเชิงสหวิทยาการที่เน้นด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7320
72200
7411
69100
7412
69200
7413
73200
7414
70100
7414
70201
7414
70202
7414
70209
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7414
74909 นักปฐพีวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์การเกษตร
7414
85500 การบริการทดสอบด้านการศึกษา
7421
09100 บริการส้ารวจที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะปิโตรเลียมและก๊าซ
7421
09900 การบริการส้ารวจเหมือง (ยกเว้นการขุดเจาะปิโตรเลียมและก๊าซ)
7421
71101
7421
71102
7421
71103
7421
74109 การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์
7421
74902
7421
74909 กิจกรรมการพยากรณ์อากาศ นักส้ารวจปริมาณงาน การให้ค้าปรึกษาด้านเทคนิค
ที่นอกเหนือจากด้านวิศวกรรม
7422
71201
7422
71202
7422
71209
7430
73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา (ยกเว้น การสาธิตสินค้า การตกแต่งหุ่นแสดงแบบ)
7430
73102
7491
78109
7491
78200
7491
78300
7492
74909 การให้ค้าปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย
7492
80100
7492
80200 การบริการระบบรักษาความปลอดภัย การเฝ้าติดตามแบบทั่วไปและแบบทางไกล
7492
80300
7493
81210
7493
81291
7493
81292
7493
81293
7493
81299 การบริการท้าความสะอาดส้าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น (ยกเว้นการกวาดถนน การก้าจัดหรือเคลื่อนย้ายหิมะและน้าแข็งออก)
7494
74200
7494
96303 การบริการถ่ายภาพแบบหยอดเหรียญ
7495
82920
7499
63990
7499
73101 การสาธิตสินค้า การตกแต่งหุ่นแสดงแบบ
7499
74101
7499
74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ (ยกเว้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์)
7499
74200 การแปลงภาพและเอกสารให้อยู่ในรูปของไมโครฟิล์ม
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7499
74901
7499
74909 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
7499
82110
7499
82191
7499
82199 การเตรียมเอกสาร และกิจกรรมสนับสนุนการด้าเนินงานส้านักงานเฉพาะด้านอื่นๆ
7499
82200
7499
82301
7499
82302
7499
82911
7499
82912
7499
82990
7499
85500 โครงการเกี่ยวกับแผนการแลกเปลี่ยนนักเรียน/นักศึกษาและให้ค้าปรึกษาด้าน
การศึกษา
7511
84111
เป็นรหัส 84111 (กิจกรรมการบริหารราชการโดยรวม) ของฉบับปรับปรุงโดย สสช.
7511
84112
7511
84113
7512
84121
7512
84122
7512
84123
7512
84124
7513
79909 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
7513
84131
7513
84132
7513
84133
7513
84134
7513
84135
7513
84136
7513
84137
7514
68103 การให้เช่าและการด้าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่า
จากผู้อื่น เพื่อการอยู่อาศัย ที่ด้าเนินการโดยภาครัฐ
7514
68104 การให้เช่าและการด้าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่า
จากผู้อื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย ที่ด้าเนินการโดยภาครัฐ
7514
68201 กิจรรมของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ที่ด้าเนินการโดยภาครัฐ
7514
68202 การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ที่ด้าเนินการโดยภาครัฐ
7514
84114
7514
91012 การด้าเนินงานหอจดหมายเหตุของรัฐ
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7521
84210
7521
88909 การให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ประสบภัย ผู้ลีภัย ผู้อพยพ ฯลฯ
7522
84220
7523
71209 ห้องปฏิบัติการต้ารวจ
7523
84231
7523
84232
7523
84233
7530
84300
8010
85101
8010
85102
8010
85103 การศึกษาระดับประถมศึกษาที่ไม่ได้สอนในชันเรียนปกติ (ยกเว้นการศึกษาผู้ใหญ่
ในระดับประถมศึกษา)
8010
85601
8010
85602
8021
85211
8021
85212
8021
85213 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษาที่ไม่ได้สอนในชันเรียนปกติ
(ยกเว้นการศึกษาผู้ใหญ่ในระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา)
8022
85220 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ยกเว้น การศึกษาผู้ใหญ่ในระดับ
มัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา โรงเรียนสอนการขับขี่เพื่อเป็นผู้ขับขี่วิชาชีพ)
8030
85301
8030
85302
8030
85303
8090
85103 การศึกษาผู้ใหญ่ในระดับประถมศึกษา
8090
85213 การศึกษาผู้ใหญ่ในระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา
8090
85220 การศึกษาผู้ใหญ่ในระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา โรงเรียนสอนการขับขี่
เพื่อเป็นผู้ขับขี่วิชาชีพ
8090
85422
8090
85423
8090
85429
8090
85491
8090
85492
8090
85493
8090
85494
8090
85495
8090
85496
8090
85497
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8090
85499 การศึกษาประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้นการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต)
8511
86101
8511
86102
8512
86201
8512
86202
8512
86203
8519
86901
8519
86902
8519
86903
8519
86909
8519
87100
8519
87201 การดูแลผู้พิการทางสติปัญญาที่ให้บริการห้องพัก อาหาร การเฝ้าระวัง การให้
ค้าปรึกษาแนะน้า และการดูแลสุขภาพบางส่วนร่วมด้วย โดยศูนย์พักฟื้นผู้พิการ
ทางสติปัญญาหรือสถานที่อื่นที่คล้ายกัน (ยกเว้นโรงพยาบาล)
8519
87202 การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่ให้บริการห้องพัก อาหาร การเฝ้าระวัง การให้
ค้าปรึกษาแนะน้า และการดูแลสุขภาพบางส่วนร่วมด้วย โดยศูนย์พักฟื้นผู้มีปัญหา
สุขภาพจิต หรือสถานที่อื่นที่คล้ายกัน (ยกเว้นโรงพยาบาล)
8519
87203 การดูแลผู้ติดยาเสพติด ที่ให้บริการห้องพัก อาหาร การเฝ้าระวัง การให้
ค้าปรึกษาแนะน้า และการดูแลสุขภาพบางส่วนร่วมด้วย โดยศูนย์พักฟื้นผู้ติดยา
เสพติดหรือสถานที่อื่นที่คล้ายกัน (ยกเว้นโรงพยาบาล)
8519
87301 กิจกรรมการบริการที่จัดให้โดยชุมชนที่ให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง ส้าหรับผู้
เกษียณอายุ
8520
75000
8531
87201 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้พิการทางสติปัญญา
8531
87202 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
8531
87203 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้ติดยาเสพติด
8531
87301 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุ
8531
87302
8531
87303
8531
87901
8531
87902
8531
87909
8532
56101 บริการจัดส่งอาหารส้าหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องได้รับการดูแลในที่พักอาศัย
8532
85500 การบริการปรึกษาแนะน้าด้านการศึกษา
8532
88101
8532
88102
8532
88901
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8532
88909 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์อื่นๆ ที่ไม่ให้ที่พัก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
(ยกเว้นผู้สูงอายุและผู้พิการ)
9000
37000
9000
38110
9000
38120 การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตราย
9000
38211
9000
38212
9000
38213 การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชีวภาพ
9000
38219
9000
38222
9000
39000 กิจกรรมการบ้าบัดและบริการจัดการของเสีย
9000
81299 การกวาดถนน การก้าจัดหรือเคลื่อนย้ายหิมะและน้าแข็งออก
9000
81300 บริการรดน้าสวน สวนสาธารณะ หรือล้างถนน ตลาด ฯล
9111
94110
9112
94120
9120
94200
9191
94910
9192
94920
9199
94991 กิจกรรมองค์การสิทธิมนุษยชน
9199
94992 กิจกรรมสมาคมเยาวชน
9199
94993 กิจกรรมองค์การด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
9199
94994 กิจกรรมสมาคมด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ
9199
94999 กิจกรรมองค์การสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
9211
59111
9211
59121
9211
59122
9211
59129 กิจกรรมอื่นๆ ภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้นกิจกรรมของห้องสมุดเก็บฟิล์มภาพยนตร์ที่ตัด
เป็นตอนหรือเป็นช่วง)
9211
59131
9211
59132
9212
59140
9213
59112
9213
59201 การผลิตรายการวิทยุที่ไม่ใช่รายการสด
9213
60101
9213
60201
9213
60202
9214
79909 การขายตั๋วการแสดงละคร
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9214
90001 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ
9214
90002 กิจกรรมด้านความบันเทิง
9219
79909 การขายตั๋วงานมหรสพและงานบันเทิง
9219
85421
9219
90002 การแสดงละครสัตว์ หุ่นกระบอก
9219
93210
9219
93292 กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิง
9219
93299 การด้าเนินการเกี่ยวกับดิสโก้เธคและสถานที่เต้นร้าหรือห้องเต้นร้าที่ไม่มีบริการ
เครื่องดื่ม และกิจกรรมด้านความบันเทิงอื่นๆ
9220
63911
9220
63912
9220
74200 กิจกรรมของช่างภาพสื่อมวลชนอิสระ
9220
90001 กิจกรรมของนักหนังสือพิมพ์อิสระ
9231
59129 กิจกรรมของห้องสมุดเก็บฟิล์มภาพยนตร์ที่ตัดเป็นตอนหรือเป็นช่วง
9231
91011
9231
91012 กิจกรรมหอจดหมายเหตุ (ยกเว้นการด้าเนินงานหอจดหมายเหตุของรัฐ)
9232
91021
9232
91022
9233
91031
9233
91032
9241
49329 การด้าเนินงานลิฟต์สกี
9241
79909 การขายตั๋วงานแข่งขันกีฬา
9241
85410 การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ การสอนกิจกรมนันทนาการ เช่น การสอน
การเล่นไพ่บริดจ์
9241
85499 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต
9241
93111
9241
93112
9241
93120
9241
93191
9241
93192
9241
93199 กิจกรรมอื่นๆ ด้านการกีฬา ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
9241
93299 การด้าเนินงานสถานที่เล่นสกี
9249
59201
9249
78101
9249
92001
9249
92009
9249
93199 กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาตกปลาและบริการที่เกี่ยวข้อง
9249
93291
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9249
93292 กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อการนันทนาการ
9249
93293
9249
93299 การด้าเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอ้านวยความสะดวกในการขนส่งที่ใช้ในการนันทนาการ
เช่น ท่าเรือมารีน่า และกิจกรรมด้านการนันทนาการอื่นๆ
9301
96201
9301
96202
9301
96203
9302
96103
9302
96104
9303
96301
9309
61109 บริการโทรศัพท์แบบหยอดเหรียญหรือช้าระเงินก่อนใช้
9309
85410 กิจกรรมการเรียนการสอนโยคะ
9309
96101
9309
96102
9309
96109
9309
96303
9309
96304
9309
96305
9309
96309
9500
97000
n/a
98100 กิจกรรมเหล่านีเคยเป็นส่วนหนึ่งในหมวดใหญ่อื่นๆ เช่น หมวดใหญ่ A, D และ F
เป็นต้น ที่ได้เป็นค่าประมาณ
n/a
98200 กิจกรรมเหล่านีไม่เคยถูกจัดประเภทไว้ใน ISIC Rev.3.0
9900
99001
9900
99009

ภาคผนวก ง.
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คาอธิบายเพิ่มเติม
01111
0111
01112
0111
01113
0111
01114
0111
01115
0111
01121
0111
01122
0111
01131
0112
01132
0112
01133
0112
01134
0112
01135
0112
01136
0112
01139
0111
การปลูกชูการ์บีต
01139
0112
การปลูกพืชผักกินดอก เช่น แค โสน ขจร และพืชผักอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ใน
ที่อื่น
01140
0111
01150
0111
01161
0111
01169
0111
01191
0111
01192
0111
01193
0112
01194
0112
01199
0111
การปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์เพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ เช่น เมล็ดบีต
01199
0112
การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
01210
0113
01221
0113
01222
0113
01223
0113
01224
0113
01225
0113
01226
0113
01227
0113
01228
0113
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01229
0113
01231
0113
01239
0113
01241
0113
01249
0113
01251
0112
01251
0113
01252
0112
01252
0113
01259
0112
01259
0113
01261
0111
01262
0113
01269
0111
01269
0112
01271
0113
01272
0113
01279
0113
01281
0112
01282
0112
01289
0111
01289
01289
01291
01292
01299
01299
01299
01301
01302
01411
01412
01419
01420
01430
01441
01442

0112
0113
0111
0111
0111
0112
0200
0112
0200
0121
0121
0121
0121
0122
0121
0121

คาอธิบายเพิ่มเติม

การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้เพื่อเอาเมล็ด
การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้ (ยกเว้นเพื่อเอาเมล็ด)
การปลูกไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่มเพื่อเอาเมล็ด
การปลูกไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่ม (ยกเว้นเพื่อเอาเมล็ด)
การปลูกไม้ผลยืนต้นอื่นๆ เพื่อเอาเมล็ด
การปลูกไม้ผลยืนต้นอื่นๆ (ยกเว้นเพื่อเอาเมล็ด)
การปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆ ที่ให้น้ามัน (ยกเว้นการปลูกมะกอก)
การปลูกมะกอก

การปลูกต้นฮอฟ พืชที่ใช้ในทางเภสัชกรรม หรือใช้ส้าหรับฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือ
วัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน
การปลูกพืชที่ใช้ท้าเครื่องหอม (ยกเว้นพริก พริกไทย)
การปลูกพืชที่ใช้เป็นเครื่องเทศ
การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การปลูกต้นไม้เพื่อสกัดเอาน้าหล่อเลียง เช่น การปลูกต้นเมเปิล
การปลูกต้นสนและต้นสนที่ใช้ประดับในงานคริสต์มาส
การเพาะพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น (ยกเว้นกล้าไม้ป่า)

501
TSIC-2009 ISIC Rev. 3.0
01450
0122
01461
0122
01462
0122
01463
0122
01469
0122
01491
0122
01492
0122
01493
0122
01494
0122
01495
0122
01496
0122
01499
0122
01500
0130
01611
0140
01612
0140
01619
0140
01621
0140
01629
0140
01629
2892
01630
0111
01630
0140
01640
0140
01700
0150
02100
0200
02200
0200
02300
0200
02400
0200
03111
0500
03112
0500
03113
0500
03114
0500
03115
0500
03119
0500
03121
0500
03122
0500
03129
0500
03211
0500
03212
0500

คาอธิบายเพิ่มเติม

กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการเลียงสัตว์
กิจกรรมของช่างตีเหล็กใส่เกือกม้า
การเตรียมใบยาสูบ
กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล
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03213
0500
03214
0500
03219
0122
03219
0500
03221
0500
03222
0500
03223
0122
03224
0122
03225
0500
03229
0122
03229
0500
05100
1010
05200
1020
06100
1110
06200
1110
07100
1310
07210
1200
07291
1320
07292
1320
07299
1320
07300
1320
08101
1410
08101
1429
08102
1410
08103
1410
08104
1410
08910
1421
08920
1030
08931
1422
08932
1422
08991
1429
08999
1429
09100
1110
09100
09100
09900
09900

1120
7421
1010
1020

คาอธิบายเพิ่มเติม
การเลียงสัตว์เลือยคลานและกบทะเล
การเพาะเลียงสัตว์น้าทะเลอื่นๆ

การเลียงสัตว์เลือยคลานน้าจืดอื่นๆ (ยกเว้นจระเข้)
การเพาะเลียงสัตว์น้าจืดอื่นๆ

การท้าเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง
การท้าเหมืองหินชิสท (schist) ที่เป็นรูปทรง บด หรือแตก

การเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลว และจากของเหลวให้กลับเป็นก๊าซ
เพื่อการขนส่ง ที่ด้าเนินการ ณ แหล่งก๊าซ
กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
บริการส้ารวจที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะปิโตรเลียมและก๊าซ
บริการสนับสนุนการท้าเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง
บริการสนับสนุนการท้าเหมืองถ่านหินลิกไนต์
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09900
1030
09900
1200
09900
1310
09900
1320
09900
1410
09900
1421
09900
1422
09900
1429
09900
4510
09900
7421
10111
1511
10112
1511
10120
1511
10131
1511
10132
1511
10133
1511
10134
1511
10139
1511
10211
1512
10212
1512
10221
1512
10222
1512
10291
1512
10292
1512
10293
1512
10294
1512
10295
1512
10299
1512
10301
1513
10302
1513
10303
1513
10304
1513
10305
1513
10306
1513
10307
1549
10309
1513
10309
1549
10411
1514

คาอธิบายเพิ่มเติม
บริการสนับสนุนการขุดพีต
บริการสนับสนุนการท้าเหมืองสินแร่ยูเรเนียมและทอเรียม
บริการสนับสนุนการท้าเหมืองสินแร่เหล็ก
บริการสนับสนุนการท้าเหมืองสินแร่โลหะที่ไม่ใช่สินแร่เหล็ก
บริการสนับสนุนการท้าเหมืองทราย หิน และดิน
บริการสนับสนุนการท้าเหมืองแร่ที่ใช้ท้าเคมีภัณฑ์และปุ๋ย
บริการสนับสนุนการท้าเหมืองเกลือ
บริการสนับสนุนการท้าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ
การเจาะทดสอบและการเจาะหลุมทดสอบเพื่อการท้าเหมืองแร่และเหมือนหิน
การบริการส้ารวจเหมือง (ยกเว้นการขุดเจาะปิโตรเลียมและก๊าซ)

การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ
การผลิตเต้าหู้
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10412
1514
10413
1532
10414
1514
10419
1514
10420
1514
10491
1514
10499
1514
10501
1520
10502
1520
10503
1520
10504
1520
10505
1520
10509
1520
10611
1531
10612
1531
10613
1531
10614
1531
10615
1531
10616
1531
10617
1531
10619
1531
10621
1532
10622
1532
10623
1532
10629
1532
10711
1541
10712
1541
10713
1541
10721
1542
10722
1542
10723
1542
10731
1543
10732
1543
10733
1543
10734
1543
10739
1543
10741
1544
10742
1544

คาอธิบายเพิ่มเติม
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10743
1544
10749
1544
10751
1512
10751
1513
10751
1544
10751
1549
10752

1512

10752

1513

10752
10752

1544
1549

10761
10762
10769
10771
10772
10773
10774
10775
10779
10791
10792
10793
10794
10795
10796
10799
10801
10802
11011
11012
11021
11021
11022
11022

1549
1549
1549
1549
1549
1549
1549
2429
1549
1549
1549
1549
1549
1549
1549
1549
1533
1533
1551
1551
0113
1552
0113
1552

คาอธิบายเพิ่มเติม
การผลิตอาหารส้าเร็จรูปแช่แข็งที่มีสัตว์น้าเป็นส่วนประกอบร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ
การผลิตอาหารส้าเร็จรูปแช่แข็งที่มีผักและผลไม้เป็นส่วนประกอบร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ
การผลิตอาหารส้าเร็จรูปแช่แข็งประเภทพาสต้า
การผลิตอาหารส้าเร็จรูปแช่แข็งที่มีเนือสัตว์เป็นส่วนประกอบร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ
เช่น พิซซ่าแช่แข็ง
การผลิตอาหารส้าเร็จรูปบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศที่มีสัตว์น้าเป็น
ส่วนประกอบร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ
การผลิตอาหารส้าเร็จรูปบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศที่มีผักและผลไม้
เป็นส่วนประกอบร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ
การผลิตอาหารส้าเร็จรูปบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศประเภทพาสต้า
การผลิตอาหารส้าเร็จรูปบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศที่มีเนือสัตว์เป็น
ส่วนประกอบร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ เช่น สตูกระป๋อง

การผลิตไวน์จากองุ่นที่ปลูกเอง
การผลิตไวน์องุ่น
การผลิตไวน์จากผลไม้ที่ปลูกเอง
การผลิตไวน์ผลไม้ (ยกเว้นองุ่น)
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11029
0113
11029
1552
11030
1553
11041
1554
11042
1554
11043
1554
11044
1554
11049
1554
12001
1600
12002
1600
12009
1600
13111
1711
13112
1711
13113
1711
13121
1711
13122
1711
13129
1711
13129
2699
13131
1712
13132
1712
13139
1712
13139
1729
13139
1810
13910
1730
13921
1721
13922
1721
13929
1721
13929
3430
13930
13940
13991
13992
13999
13999
14111
14112
14113

1722
1723
1729
1729
1729
3699
1810
1810
1810

คาอธิบายเพิ่มเติม
การผลิตไวน์จากพืชที่ปลูกเอง
การผลิตไวน์อื่นๆ

การทอผ้าจากเส้นใยอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตเส้นใยคาร์บอน
การแต่งส้าเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่นๆ
การกันน้าและเคลือบสิ่งทอ
การกันน้าเครื่องแต่งกาย

การผลิตสิ่งทอส้าเร็จรูปอื่นๆ (ยกเว้นเครื่องแต่งกาย)
การผลิตแผ่นบุหลังคารถยนต์ แผ่นบุประตูหน้าต่างรถยนต์ เข็มขัดนิรภัยที่ท้าจาก
สิ่งทอ

การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตพัฟทาแป้งและถุงมือมิตต์
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14114
1810
14115
1810
14116
1810
14120
1810
14131
1810
14139
1810
14200
1820
14301
1730
14302
1730
15110
1820
15110
1911
15121
1912
15122
1912
15122
3699
15129
1912
15129
1920
15201
1920
15202
1920
15203
1920
15204
1920
15209
1920
16101
2010
16102
2010
16210
2021
16220
2022
16230
2023
16291
2029
16291
3699
16292
2029
16299
1920
16299
2029
16299
3699
17011
2101
17012
2101
17020
2102
17091
1729
17091

2109

คาอธิบายเพิ่มเติม

การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์
การฟอกและตกแต่งหนังฟอก
การผลิตเครื่องลากเทียมสัตว์และของเล่นสัตว์
การผลิตแส้และแส้ขี่ม้า
การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ท้าจากหนังฟอกหรือหนังอัด
การผลิตเชือกรองเท้าที่ท้าจากหนัง

การผลิตเครื่องใช้ในบ้านที่ท้าจากไม้และไม้ก๊อก
การผลิตด้ามร่ม ไม้เท้า และสิ่งของที่คล้ายกัน
การผลิตส่วนประกอบของรองเท้าที่ท้าจากไม้ (เช่น ส้นรองเท้าและหุ่นท้ารองเท้า)
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากไม้และไม้ก๊อก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตแม่พิมพ์ส้าหรับผลิตกล้องยาเส้น

การผลิตแวดดิงที่ท้าจากสิ่งทอและสิ่งของที่ท้าจากแวดดิง เช่น กระดาษอนามัย
กระดาษแทมปอน ฯลฯ
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากกระดาษชนิดใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัย
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17092
2109
การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ
17092
2221
การผลิตสมุดทะเบียน สมุดบัญชี ปกชนิดไบเดอร์ อัลบัม ฯลฯ
17099
2109
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น
17099
3699
การผลิตของที่ใช้ในการแสดงที่ท้าจากกระดาษ
18111
2221
18112
2109
18119
2221
การพิมพ์อื่นๆ
18119
2892
การพิมพ์บนโลหะ
18121
2222
18122
2222
18200
2230
19100
2310
19100
2411
การผลิตพิตช์และพิตช์โค้ก
19201
2320
19202
2320
19209
1010
การผลิตเชือเพลิงอัดแท่งจากถ่านหินคุณภาพสูง
19209
1020
การผลิตเชือเพลิงอัดแท่งจากลิกไนต์
19209
2320
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
20111
2411
20112
2411
20113
2330
การเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมและทอเรียม
20113
2411
การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์อื่นๆ ขันมูลฐาน
20113
2429
การผลิตน้ากลั่นที่ใช้กับแบตเตอรี่
20114
1551
20115
2411
20121
2412
20122
2412
20131
2413
20132
2413
20210
2421
20221
2422
20222
2422
20231
2424
20232
2424
20291
2429
การผลิตวัตถุระเบิด
20291
3699
การผลิตไม้ขีดไฟ
20292
2429
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20293
2429
20294
2429
20299
2429
20300
2430
21001
2330
การผลิตสารที่ใช้ในการวินิจฉัยกัมมันตภาพรังสีในสิ่งมีชีวิต
21001
2423
การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
21002
2423
22111
2511
22112
2511
22191
2519
22192
2519
22193
2519
22199
1920
การผลิตส่วนประกอบของรองเท้าที่ท้าจากยาง เช่น พืนรองเท้ายาง แผ่นใย
สังเคราะห์/ซับในรองเท้า ฯลฯ
22199
2519
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
22199
3610
การผลิตที่นอนน้าที่ท้าจากยาง
22199
3699
การผลิตหวี ปิ่นปักผม ที่ม้วนผม และแปรงที่ท้าจากยางแข็ง
22210
2519
การผลิตกระเบืองยาง
22210
2520
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ท้าจากพลาสติก
22210
3699
การผลิตเสื่อน้ามัน
22220
2520
22230
2520
22291
2520
22292
2520
22299
1920
การผลิตส่วนประกอบของรองเท้าที่ท้าจากพลาสติก
22299
2109
การผลิตกระดาษปิดผนังที่ท้าจากพลาสติก
22299
2520
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
22299
3610
การผลิตที่นอนน้าที่ท้าจากพลาสติก
22299
3699
การผลิตหวี ที่ม้วนผม ของที่ใช้ในการแสดงที่ท้าจากพลาสติก
23101
2610
23102
2610
23103
2610
23109
2610
23910
2692
23921
2693
23922
2693
23923
2691
23929
2693
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23931
2691
23932
2691
23933
2691
23939
2691
23941
2694
23942
2694
23951
2695
23952
2695
23953
2695
23954
2695
23959
2695
23961
2696
23969
2696
23991
2699
23992
2699
23999
2699
24101
2710
24102
2710
24103
2710
24109
2710
24201
2720
24202
2720
24203
2720
24204
2720
24209
2330
การผลิตโลหะยูเรเนียมจากแร่พิทซ์เบลนด์หรือสินแร่อื่นๆ การถลุงและการท้าให้
ยูเรเนียมบริสุทธิ์
24209
2720
การผลิตโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็กขันมูลฐาน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
24311
2710
การผลิตอุปกรณ์ติดตังหลอดและท่อที่ท้าจากเหล็กหล่อ
24311
2731
24312
2710
การผลิตอุปกรณ์ติดตังหลอดและท่อที่ท้าจากเหล็กกล้าหล่อ การผลิตหลอดและ
ท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บ โดยการหล่อแบบใช้แรงเหวี่ยง
24312
2731
24320
2732
25111
2811
25112
2811
25113
2811
25119
2811
25121
2812
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25122
2812
25129
2812
25130
2813
25201
2927
25209
2927
25910
2891
25921
2892
25922
2892
25931
2893
25932
2893
25939
2893
25939
2929
25941
2899
25949
2899
25951
2899
25952
2899
25991
2899
25992
2899
25993
2899
25999
2899
25999
3190
25999
3699
26101
26102
26103
26104
26104
26109
26109
26109
26109

3210
3210
3210
2429
3210
2520
3000
3110
3120

26109

3130

26109
26109

3210
3230

คาอธิบายเพิ่มเติม

การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไปอื่นๆ
การผลิตหีบแบบหล่อและแบบหล่อ (ยกเว้นแบบหล่ออินกอต)

การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตแม่เหล็กถาวร
การผลิตเหยือกและขวดโลหะสุญญากาศ ป้ายเครื่องหมาย หวี กรอบรูป ฯลฯ
ที่ท้าจากโลหะ

การผลิตแผ่นเวเฟอร์ของสารกึ่งตัวน้าแบบส้าเร็จรูปหรือกึ่งส้าเร็จรูป
การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน้าและวงจรรวม
การผลิต Technical laminates ที่ใช้ในการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์
การผลิตโมเด็มคอมพิวเตอร์ชนิดติดตังภายใน/ภายนอก
การผลิตตัวเหนี่ยวน้า (โช๊ค คอยล์ หม้อแปลง) ชนิดที่เป็นชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตขัวต่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชันวางและแผง แผ่นวงจรพิมพ์ ฯลฯ และการผลิต
สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สวิตช์ความไวสูง สวิตช์แบบโยก สวิตช์กระดก ฯลฯ
ส้าหรับใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
การผลิตสายสัญญาณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ สายสัญญาณเชื่อมต่อจอ สายสัญญาณ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ขัวต่อแหล่งจ่ายไฟ เป็นต้น
การผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
การผลิตหัวอ่าน (ดึงข้อมูล บันทึกข้อมูล อ่าน/เขียนข้อมูล ฯลฯ) เข็มอ่านแผ่นเสียง
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26201
3000
26202
3000
26203
3000
26209
3000
26301
3220
26302
3220
26302
3230
26303
3220
26309
3190
26309
3220
26309
3230
26401
3230
26402
3230
26403
3230
26409
3230
26409
3694
26511
3190
26511
3220
26511
3312
26512
26521
26529
26600
26701
26702
26702
26703
26703
26800
27101
27102
27103
27200
27310
27310
27320

3313
3330
3330
3311
3320
3312
3320
3230
3320
2429
3110
3110
3120
3140
3130
3320
3130

คาอธิบายเพิ่มเติม

การผลิตอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย
การผลิตเพจเจอร์/วิทยุติดตามตัว
การผลิตระบบสัญญาณกันขโมยและระบบสัญญาณแจ้งอัคคีภัย
การผลิตอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ
การผลิตอุปกรณ์อินฟราเรด (เช่น เครื่องควบคุมระยะทางไกล)

การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน
การผลิตวีดิโอเกมคอนโซล
การผลิตเครื่องสร้างพัลส์
การผลิตอุปกรณ์หาพิกัดบนพืนโลก (GPS)
การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การน้าร่อง และการควบคุม
(ยกเว้นที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม)

การผลิตเครื่องตังระยะสายตา
การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้นเลนส์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์)
การผลิตกล้องดิจิทัล
การผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์

การผลิตเคเบิลใยแก้วน้าแสงส้าหรับส่งสัญญาณข้อมูล
การผลิตเคเบิลใยแก้วน้าแสงส้าหรับส่งสัญญาณการถ่ายทอดสด

513
TSIC-2009 ISIC Rev. 3.0
คาอธิบายเพิ่มเติม
27330
2520
การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้าที่ไม่น้ากระแสไฟฟ้าที่ท้าจากพลาสติก รวมถึง
กล่องชุมสายไฟฟ้าที่ท้าจากพลาสติก หน้ากากพลาสติก และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน
ที่ท้าจากพลาสติก
27330
3120
การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า
27330
3190
การผลิตแผงสัญญาณ ท่อเดินสายไฟและข้อต่อของท่อดังกล่าวที่ท้าด้วยโลหะสามัญ
บุภายในด้วยวัตถุที่เป็นฉนวน
27401
3150
27409
3150
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ส้าหรับให้แสงสว่าง
27409
3190
การผลิตเครื่องอุปกรณ์ส้าหรับให้แสงสว่างที่ใช้ส้าหรับเครื่องอุปกรณ์ขนส่ง (เช่น
ยานยนต์ อากาศยาน เรือ)
27501
2930
27502
2930
27503
2930
27901
3190
27902
3150
การผลิตเครื่องหมายที่ใช้ไฟฟ้า
27902
3190
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้สัญญาณ (ยกเว้นเครื่องหมายที่ใช้ไฟฟ้า)
27909
2922
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อมและบัดกรี รวมถึงหัวแร้งไฟฟ้าส้าหรับใช้
บัดกรีที่ใช้งานด้วยมือ
27909
2929
การผลิตเครื่องล้างด้วยคลื่นเสียงความถี่ สูง (ยกเว้นชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการและ
ทันตกรรม)
27909
3110
การผลิตเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่ท้าจากสารกึ่งตัวน้า
27909
3120
การผลิตเครื่องก้าจัดกระแสเชอร์จ
27909
3130
การผลิตสายไฟส้าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟส้าหรับต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า และชุด
สายไฟอื่นๆ ที่ประกอบด้วยลวดที่หุ้มฉนวนและขัวต่อ
27909
3190
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
27909
3210
การผลิตเซลล์เชือเพลิง อุปกรณ์จ่ายพลังงาน (power supplies) อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ที่ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) เช่น ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ตัวต้านทาน ที่ไม่ใช่อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
28110
2911
การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน
28110
2912
การผลิตคาร์บูเรเตอร์
28110
3110
การผลิตชุดเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าที่หมุนด้วยกังหัน
28110
3430
การผลิตลูกสูบ แหวนลูกสูบ ลินไอดีและลินไอเสีย ส้าหรับยานยนต์
28110
3530
การผลิตลูกสูบ แหวนลูกสูบ ลินไอดีและลินไอเสีย ส้าหรับอากาศยาน
28110
3591
การผลิตลูกสูบ แหวนลูกสูบ ลินไอดีและลินไอเสีย ส้าหรับจักรยานยนต์
28120
2519
การผลิตท่ออ่อนที่ท้าจากยางและอุปกรณ์ติดตังอุปกรณ์ควบคุมก้าลังของไหล
(ที่ไม่ใช่วาล์วหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน)
28120
2912
การผลิตเครื่องอุปกรณ์ควบคุมก้าลังของไหล
28120
2913
การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฮดรอลิกส้าหรับใช้ในระบบส่งก้าลัง
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28131
2912
28132
2912
28140
2913
28150
2914
การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่องพ่นหรือเครื่องฉีดเชือเพลิงของเตาเผา
(ยกเว้นการติดตังและซ่อมแซม)
28150
2930
การผลิตเครื่องอุปกรณ์ท้าความร้อนในครัวเรือนที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ชนิดติดตังถาวร
เตาเผาไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน
28160
2915
การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับยกและขนย้าย
28160
3599
การผลิตรถเข็นมือและรถเข็นเล็กมีล้อเดียวส้าหรับบรรทุกของไม่หนัก
28170
2429
การผลิตตลับหมึก
28170
2899
การผลิตกระดานไวท์บอร์ด และกระดานแสดงเครื่องหมาย
28170
3000
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้ส้านักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง)
28170
3230
การผลิตเครื่องบันทึกค้าสั่ง
28170
3610
การผลิตกระดานด้า
28180
2922
28191
2919
การผลิตเครื่องท้าความเย็น
28191
2930
การผลิตพัดลมระบายอากาศใต้หลังคา (พัดลมติดหลังคา ลูกหมุนระบายอากาศบน
หลังคา ฯลฯ)
28199
2919
การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในงานทั่วไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
28199
2922
การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม การเป่าแล่น และการบัดกรีที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
28199
3312
การผลิตเครื่องวัดระดับ สายวัด และเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือที่คล้ายคลึงกัน
28211
2921
28219
2921
28221
2922
28229
2922
การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ
28229
3190
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้เคลือบ/ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
28230
2923
28240
2924
28250
2925
28261
2926
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียม ปั่น ทอ และถักนิตสิ่งทอ
28261
2929
การผลิตเครื่องจักรส้าหรับเตรียม ผลิต อัดรีด ดึง ท้าให้เกิดผิวสัมผัส หรือตัดเส้นใย
สิ่งทอ วัสดุสิ่งทอ หรือด้ายสิ่งทอประดิษฐ์
28269
2926
28291
2929
28292
2929
28299
2929
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
28299
3312
การผลิตอุปกรณ์ก้าหนดแนวยางและวัดหาความสมดุลยาง อุปกรณ์วัดหาความสมดุล
(ยกเว้นอุปกรณ์ตังศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์)

515
TSIC-2009 ISIC Rev. 3.0
คาอธิบายเพิ่มเติม
28299
3320
การผลิตอุปกรณ์สร้างลายวงจรด้วยแสง (photolithography) ส้าหรับผลิตสารกึ่ง
ตัวน้า
28299
3530
การผลิตเครื่องปล่อยยานอวกาศ เครื่องดีดส่งเครื่องบิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
28299
3694
การผลิตเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิ่งอัตโนมัติ (เช่น เครื่องตังพิน)
28299
3699
การผลิตม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่องเล่นอื่นๆ ในสวนสนุก
29101
3410
29102
3410
29103
3410
29104
3410
29109
3410
29201
3420
29202
3420
29203
3420
29301
3610
29302
3190
29309
3430
30110
3511
การต่อเรือใหญ่และสิ่งก่อสร้างลอยน้า
30110
3610
การผลิตที่นั่งส้าหรับเรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้า
30120
3512
30200
3190
การผลิตเครื่องอุปกรณ์กลและเครื่องกลไฟฟ้า ส้าหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย
และควบคุมการจราจร ส้าหรับทางรถไฟ ทางรถราง เส้นทางน้าภายในประเทศ
ถนน สถานที่จอดรถ สนามบิน ฯลฯ
30200
3520
การผลิตหัวรถจักรและตู้ส้าหรับขนส่งทางรถไฟและรถราง (ยกเว้นการผลิตที่นั่งและ
สิ่งติดตังถาวรที่ให้แสงสว่างของรถไฟและการซ่อมแซม)
30200
3610
การผลิตที่นั่งส้าหรับรถไฟ
30300
2927
การผลิตขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีป
30300
3530
การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ (ยกเว้นการผลิตที่นั่งและสิ่งติดตังถาวรที่ให้
แสงสว่างของอากาศยานและการซ่อมแซม)
30300
3610
การผลิตที่นั่งส้าหรับอากาศยาน
30400
2927
30911
3591
30912
3591
30921
3591
30922
3591
การผลิตรถส้าหรับคนพิการ
30922
3699
การผลิตรถเข็นเด็ก
30990
3599
31001
3610
31002
3610
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31003
3610
31009
3599
การผลิตรถเข็นที่ตกแต่งแล้วชนิดใช้ในร้านอาหาร เช่น รถเข็นขนมหวาน รถเข็น
อาหาร
31009
3610
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ท้าจากวัสดุอื่นๆ (ยกเว้น การผลิตรถเข็นที่ตกแต่งแล้ว
ชนิดใช้ในร้านอาหาร)
32111
3330
การผลิตสายนาฬิกาที่ท้าจากโลหะมีค่า
32111
3691
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยและโลหะมีค่า (ยกเว้นสายนาฬิกาข้อมือที่ท้าจาก
โลหะมีค่า)
32112
3691
32113
3691
32120
3330
การผลิตสายนาฬิกาข้อมือที่ท้าจากโลหะ (ยกเว้นโลหะมีค่า)
32120
3699
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นสายนาฬิกา
ข้อมูลที่ท้าจากโลหะ (ยกเว้นโลหะมีค่า))
32201
3692
32209
3692
32301
3693
32302
3693
32303
3693
32309
1920
การผลิตรองเท้าสกี
32309
3693
การผลิตเครื่องกีฬาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้นรองเท้าสกี)
32401
3694
32402
3694
32409
3694
32501
1721
การผลิตแผ่นคลุมผ่าตัด สายรัดทางศัลยกรรม และเข็มขัดรัดไส้เลื่อน
32501
2423
การผลิตซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก
32501
2919
การผลิตเครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuges) ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ
32501
3311
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์
32501
3312
การผลิตเครื่องอุปกรณ์ส้าหรับการกลั่นชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ
32501
3320
การผลิตสินค้าเกี่ยวกับนัยน์ตา แว่นตา แว่นตากันแดด เลนส์แว่นตาตามใบสั่งแพทย์
คอนแทกเลนส์ แว่นตานิรภัย
32502
2423
การผลิตวัสดุอุดฟันและซีเมนต์ทันตกรรม
32502
3311
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม
32901
3699
32902
3699
32903
1810
การผลิตเสือผ้าป้องกันภัยและป้องกันไฟ
32903
1912
การผลิตเข็มขัด/สายรัดนิรภัยส้าหรับช่างติดตังซ่อมแซมโทรศัพท์ และเข็มขัด/สายรัด
อื่นๆ ส้าหรับใช้ในทางวิชาชีพ
32903
2029
การผลิตเครื่องช่วยชีวิตที่ท้าจากไม้ก๊อก
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32903
2519
การผลิตอุปกรณ์เพื่อการป้องกันด้านความปลอดภัยที่ท้าจากยาง เช่น ถุงมือ
เสือชูชีพ ฯลฯ
32903
2520
การผลิตหมวกพลาสติกแข็ง
32903
2699
การผลิตชุดป้องกันอัคคีภัยและเครื่องแต่งกายชนิดทนไฟที่ท้าจากแร่อโลหะ
32903
2899
การผลิตเครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัยที่ท้าจากโลหะ
32903
3311
การผลิตหน้ากากป้องกันก๊าซ
32903
3693
การผลิตที่อุดหูและอุดเสียง (เช่น ส้าหรับว่ายน้าและป้องกันเสียง)
32904
3699
32909
2211
การผลิตลูกโลก
32909
3699
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
33110
2811
การซ่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างโลหะ
33110
2812
การซ่อมถังน้า ที่เก็บน้า และภาชนะบรรจุที่ท้าจากโลหะ
33110
2813
การซ่อมเครื่องก้าเนิดไอน้า
33110
2892
การซ่อมด้วยการเชื่อมโลหะ
33110
2893
การซ่อมเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไป
33110
2899
การซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์
33110
2927
การซ่อมอาวุธ
33110
2929
การซ่อมหีบแบบหล่อและแบบหล่อ (ยกเว้นแบบหล่ออินกอต)
33110
3420
การซ่อมและบ้ารุงรักษาตู้คอนเทนเนอร์
33121
7250
การซ่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้ส้านักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง)
33121
2911
การซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน (ยกเว้นอากาศยาน ยานยนต์ และ
จักรยานยนต์)
33121
2912
การซ่อมเครื่องอุปกรณ์ควบคุมก้าลังของไหล เครื่องสูบ คอมเพรสเซอร์ ก๊อก และ
วาล์วอื่นๆ
33121
2913
การซ่อมตลับลูกปืน เกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน
33121
2914
การซ่อมเตาอบ เตาเผา และเครื่องพ่นหรือเครื่องฉีดเชือเพลิงของเตาเผา
33121
2915
การซ่อมเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับยกและขนย้าย (ยกเว้นลิฟต์และบันไดเลื่อน)
33121
2919
การซ่อมเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไป
33121
3000
การซ่อมเครื่องจักรส้านักงาน เครื่องท้าบัญชี และเครื่องค้านวณ รวมถึงเครื่อง
คอมพิวเตอร์เมนเฟรม (ยกเว้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง)
33121
3110
การซ่อมชุดเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าที่หมุนด้วยกังหัน
33121
3230
การซ่อมเครื่องบันทึกค้าสั่ง
33122
2921
การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้
33122
2922
การซ่อมเครื่องมือกล (ยกเว้นเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม การเป่าแล่น หรือ
บัดกรีชนิดใช้ไฟฟ้า)
33122
2923
การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะกรรม
33122
2924
การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการท้าเหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่อสร้าง
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33122
2925
33122
2926
33122
2929
33122
3599
33122
3694
33122
3699
33131
3190
33131
3220
33131
3312
33131
3313
33132
3311
33133
33133
33133
33141
33141
33142
33149

3230
3320
5260
3110
3120
3140
2520

33149
33149

2922
2929

33149

3130

33149
33149
33149

3150
3190
3210

33151

3511

33151
33152
33159
33159
33159
33190

3512
3530
3520
3599
6303
1721

คาอธิบายเพิ่มเติม
การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เสือผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง
การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่นๆ (ยกเว้นเครื่องล้างด้วยคลื่นความถี่สูง)
การซ่อมรถเข็นมือและรถเข็นเล็กมีล้อเดียวส้าหรับบรรทุกของไม่หนัก
การซ่อมเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิ่งอัตโนมัติ (เช่น เครื่องตังพิน)
การซ่อมม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่องเล่นอื่นๆ ในสวนสนุก
การซ่อมเครื่องสร้างพัลส์
การซ่อมอุปกรณ์หาพิกัดบนพืนโลก (GPS)
การซ่อมอุปกรณ์เพื่อการวัด การทดสอบ การน้าร่อง และการควบคุม
การซ่อมอุปกรณ์ควบคุมชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
การซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟ้าทางการแพทย์และทาง
กายภาพบ้าบัด
การซ่อมกล้องดิจิทัล
การซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
การซ่อมกล้อง (ยกเว้นกล้องดิจิทัล)
การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
การซ่อมอุปกรณ์เพื่อการจ่ายและควบคุมกระแสไฟฟ้า
การซ่อมหม้อสะสมไฟฟ้าและแบตเตอรี่
การซ่อมอุปกรณ์การเดินสายไฟที่ไม่น้าไฟฟ้าที่ท้าจากพลาสติก (เช่น กล่องแยกสาย
หน้ากาก ฯลฯ)
การซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม การเป่าแล่น หรือการบัดกรีชนิดใช้ไฟฟ้า
การซ่อมเครื่องล้างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ยกเว้นชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการและ
ทางทันตกรรม)
การซ่อมสายไฟและสายเคเบิลทังชนิดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นสายที่ใช้กับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับให้แสงสว่าง
การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
การซ่อมเซลเชือเพลิง อุปกรณ์จ่ายพลังงาน (power supplies) อุปกรณ์ไฟฟ้า
(ที่ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) เช่น ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ตัวต้านทาน ที่ไม่ใช่อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
การซ่อมและบ้ารุงรักษาเรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้า (ยกเว้นเรือที่ใช้เพื่อความ
ส้าราญ)
การซ่อมและบ้ารุงรักษาเรือที่ใช้เพื่อความส้าราญ
การซ่อมและบ้ารุงรักษาหัวรถจักรและรถที่วิ่งบนราง
การซ่อมรถลากเทียมด้วยสัตว์
การบ้ารุงรักษาและซ่อม rolling stock เล็กๆ น้อยๆ
การซ่อมผลิตภัณฑ์ผ้าใบ ผ้าใบคลุมของ ถุงปุ๋ย และถุงเก็บเคมีภัณฑ์
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33190
1723
การซ่อมเชือก เชือกเส้นใหญ่ ตาข่าย แห อวนที่ใช้ในการจับสัตว์น้า รวมถึงการซ่อม
ปะ ชุน
33190
2023
การซ่อมหรือปรับปรุงพัลเลต ดรัม และถังไม้แบบบาร์เรลที่ใช้ในการขนส่ง
และสิ่งที่คล้ายกัน
33190
2029
การซ่อมผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ (ยกเว้นสินค้าในครัวเรือน) เช่น หลอดม้วนด้าย กระสวย
อะไหล่ของเครื่องจักรทอผ้า
33190
2519
การซ่อมผลิตภัณฑ์ยาง (ยกเว้นยางรถยนต์)
33190
2520
การซ่อมผลิตภัณฑ์พลาสติก
33190
2610
การซ่อมแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว
33190
2699
การซ่อมหินโม่ หินบด หินขัด หินลับ และผลิตภัณฑ์ขัดถูกธรรมชาติหรือเทียม
33190
3311
การซ่อมอุปกรณ์ทางศัลยศาสตร์กระดูกและอวัยวะเทียม หน้ากากป้องกันไอพิษ
33190
3312
การซ่อมเครื่องฆ่าเชือชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ส้าหรับกลั่นชนิดใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ
33190
3330
การซ่อมเครื่องจ่ายเงินส้าหรับการจอดรถ เครื่องบันทึกเวลาท้างาน เครื่องบันทึก
เวลา/วันที่ นาฬิกาจับเวลา และอุปกรณ์จับเวลาที่คล้ายกัน
33190
3692
การซ่อมออร์แกนและเครื่องดนตรีโบราณอื่นๆ
33190
3694
การซ่อมเครื่องพินบอลและเกมชนิดหยอดเหรียญ
33200
2813
การติดตังเครื่องก้าเนิดไอน้า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
33200
2911
การติดตังเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน
33200
2912
การติดตังเครื่องสูบชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
33200
2914
การติดตังเตาอบและเตาเผา
33200
2915
การติดตังเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับยกและขนย้าย (ยกเว้นลิฟต์และบันไดเลื่อน)
33200
2919
การติดตังเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไป
33200
2921
การติดตังเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร
33200
2922
การติดตังเครื่องมือกล (เช่น เครื่องอัดไฮดรอลิก)
33200
2923
การติดตังเครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะกรรม
33200
2924
การติดตังเครื่องจักรที่ใช้ในการท้าเหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่อสร้าง
33200
2925
การติดตังเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
33200
2926
การติดตังเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เสือผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง
33200
2929
การติดตังเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่นๆ
33200
3000
การติดตังเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมและคอมพิวเตอร์อื่นที่คล้ายกัน และ
เครื่องจักรส้านักงานอื่นๆ
33200
3110
การติดตังมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า
33200
3220
การติดตังเครื่องอุปกรณ์สื่อสาร
33200
3311
การติดตังอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉายรังสีและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาด้วยไฟฟ้า
33200
3313
การติดตังอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
33200
4540
การติดตังอุปกรณ์โยนลูกโบว์ลิ่ง เช่น เลนโยนโบว์ลิ่ง ฯลฯ
35101
4010
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35102
4010
35201
4020
35202
4020
35301
4030
35302
4030
36001
4100
36002
4100
36003
4100
36009
4100
37000
9000
38110
9000
38120
2330
38120
9000
38211
9000
38212
9000
38213
2412
38213
9000
38219
9000
38221
2330
38222
9000
38300
3710
38300
3720
39000
4510
39000
9000
41001
4520
41002
4520
42101
4520
42102
4520
42201
4520
42202
4520
42901
4520
42909
4520
42909
7010
43110
43120
43120

4510
4510
4550

คาอธิบายเพิ่มเติม

สถานีขนถ่ายเชือเพลิงนิวเคลียร์ (สถานที่จัดเก็บชั่วคราว)
การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตราย
การผลิตปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์
การบ้าบัดและการก้าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชีวภาพ

การน้าวัสดุประเภทโลหะที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
การน้าวัสดุประเภทอโลหะที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
การกู้กับระเบิดและสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
กิจกรรมการบ้าบัดและบริการจัดการของเสีย

การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การพัฒนาที่ดิน (เช่น จัดท้าถนนและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม ) และจัดสรร
แบ่งขาย
การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างชนิดใช้ในการเตรียมสถานที่
ก่อสร้าง โดยมีผู้ควบคุม
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43210
4530
43221
4530
43222
4530
43223
4530
43291
4530
43299
4530
43299
4540
43301
4530
43301
4540
43302
4540
43303
4540
43309
4540
43901
4520
43901
4550
43909
4520
43909
4530
43909
4540
43909

4550

45101
45102
45103
45104
45201
45202
45203
45301
45302
45303
45401
45402
45403
45404
45405
46101
46102
46103

5010
5010
5010
5010
5020
5020
5020
5030
5030
5030
5040
5040
5040
5040
5040
5110
5110
5110

คาอธิบายเพิ่มเติม

การติดตังสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การติดตังประตูอัตโนมัติและประตูหมุน
การติดตังเฟอร์นิเจอร์
การติดตังส่วนประกอบอาคารและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน

การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างฐานราก โดยมีผู้ควบคุม
การประกอบและการแยกชินส่วนนั่งร้าน การมุงหลังคา การท้างานใต้ดิน
งานก่อสร้างเพื่อป้องกันความชืนหรือน้า เช่น การป้องกันความชืนจากน้าในดิน
การท้าความสะอาดด้วยไอน้า การพ่นทราย และกิจกรรมที่คล้ายกันส้าหรับ
ภายนอกอาคาร
การให้เช่าเครนโดยมีผู้ควบคุม การให้เช่าเครื่องจักรเกลี่ยคอนกรีต เครื่องจักรปรับ
พืนผิวคอนกรีต ฯลฯ โดยมีผู้ควบคุม

522
TSIC-2009 ISIC Rev. 3.0
46104
5110
46105
5110
46106
5110
46107
5110
46108
5110
46109
5110
46201
5121
46202
5121
46203
5121
46204
5121
46205
5121
46206
5121
46209
5121
46311
5122
46312
5122
46313
5122
46314
5122
46315
5122
46316
5122
46317
5122
46318
5122
46319
5122
46321
5122
46322
5122
46323
5122
46411
5131
46412
5131
46413
5131
46414
5131
46415
5131
46421
5139
46422
5139
46431
5139
46432
5139
46433
5139
46434
5139
46439
5139
46441
5139

คาอธิบายเพิ่มเติม
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46442
5139
46443
5139
46491
5139
46492
5139
46493
5139
46494
5139
46495
5139
46499
5139
46510
5150
46521
5150
46522
5150
46530
5150
46591
5150
46592
5150
46593
5150
46594
5150
46599
5150
46611
5141
46612
5141
46613
5141
46614
5141
46621
5142
46622
5142
46631
5143
46632
5143
46633
5143
46634
5143
46639
5139
การขายส่งกระดาษปิดผนัง พรม และสิ่งปูพืน
46639
5143
การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
46691
5149
46692
5149
46693
5149
46694
5149
46695
5149
46699
5149
46900
5190
47111
5211
47112
5211
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47113
5211
47114
5211
47190
5219
47211
5220
47212
5220
47213
5220
47214
5220
47215
5220
47219
5220
47221
5220
47222
5220
47230
5220
47300
5050
47411
5239
47412
5239
47413
5239
47420
5233
47511
5232
47512
5232
47513
5232
47521
5234
47522
5234
47523
5234
47524
5234
47525
5234
47530
5233
ร้านขายปลีกม่าน ม่านตาข่ายหรือม่านโปร่ง
47530
5239
ร้านขายปลีกพรม สิ่งปูพืน และกระดาษปิดผนัง
47591
5233
47592
5233
47593
5233
47594
5233
47595
5233
47599
5233
47611
5239
47612
5239
47620
5233
47630
5239
47640
5239
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47691
5239
47699
5239
47711
5232
47712
5232
47713
5232
47721
5231
47722
5231
47723
5231
47731
5239
47732
5239
47733
5239
47734
5239
47735
5239
47739
5239
47741
5240
47742
5240
47743
5240
47744
5240
47745
5240
47749
5240
47811
5252
47812
5252
47813
5252
47821
5252
47822
5252
47891
5252
47892
5252
47893
5252
47894
5252
47895
5252
47896
5252
47897
5252
47899
5252
47911
5251
47912
5251
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
47912
5259
การขายปลีกโดยการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
47991
5259
47999
5259
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49110
6010
49120
6010
49201
6021
49202
6021
49203
6021
49204
6021
49209
6021
49310
6021
49321
6022
49322
6022
49329
6022
49329
9241
49331
6023
49332
6023
49333
6023
49334
6023
49339
6023
49400
6030
50111
6110
50112
6110
50119
6110
50121
6110
50122
6110
50211
6120
50212
6120
50219
6120
50221
6120
50222
6120
51101
6210
51102
6220
51201
6210
51202
6220
52101
6302
52102
6302
52109
6302
52211
6010
52211
6303

คาอธิบายเพิ่มเติม

การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การด้าเนินงานลิฟต์สกี

การสับรางรถไฟรางแยกส้าหรับหยุดรถไฟ
กิจกรรมการบริการที่สนับสนุนการขนส่งทางรถไฟ (ยกเว้นการสับรางรถไฟรางแยก
ส้าหรับหยุดรถไฟ)
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52212
6303
52213
6303
52214
5020
52219
6303
52221
6303
52229
6303
52231
6303
52239
6303
52241
6301
52242
6301
52291
6309
52292
6309
52293
6309
52299
6309
53100
6411
53200
6412
55101
5510
55102
5510
55103
5510
55109
5510
55200
5510
55901
5510
55909
5510
56101
5520
56101
8532
บริการจัดส่งอาหารส้าหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องได้รับการดูแลในที่พักอาศัย
56102
5520
56103
5520
56210
5520
56291
5520
56292
5520
56299
5520
56301
5520
56302
5520
56303
5520
56304
5520
58111
2211
58112
2211
58113
7240
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58114
2211
58121
2211
58122
7240
58131
2212
58132
2212
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่วารสารและนิตยสารลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้นทาง
ออนไลน์)
58132
2219
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ตารางเวลารายการโทรทัศน์หรือวิทยุ หรือ
ตารางเวลาอื่นที่คล้ายกัน (ยกเว้นทางออนไลน์)
58133
7240
58134
2212
58191
2219
58192
7240
58193
2219
58201
7220
การจัดท้าซอฟต์แวร์เกมส้าเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส้าเร็จรูปออนไลน์)
58201
7240
การจัดท้าซอฟต์แวร์เกมส้าเร็จรูปออนไลน์
58202
7220
การจัดท้าซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมส้าเร็จรูป และซอฟต์แวร์
ส้าเร็จรูปออนไลน์)
58202
7240
การจัดท้าซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูปออนไลน์
58203
7220
59111
9211
59112
9213
59121
9211
59122
9211
59129
9211
กิจกรรมอื่นๆ ภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ยกเว้นกิจกรรมของห้องสมุดเก็บฟิล์มภาพยนตร์ที่ตัด
เป็นตอนหรือเป็นช่วง)
59129
9231
กิจกรรมของห้องสมุดเก็บฟิล์มภาพยนตร์ที่ตัดเป็นตอนหรือเป็นช่วง
59131
9211
59132
9211
59140
9212
59201
9213
การผลิตรายการวิทยุที่ไม่ใช่รายการสด
59201
9249
59202
2211
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือดนตรีหรือหนังสือโน้ตเพลง
59202
2213
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี (ยกเว้นทางออนไลน์)
59202
7240
การจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรีออนไลน์
59203
2213
60101
9213
60102
7240
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60201
9213
60202
9213
60203
7240
61101
6420
61102
6420
61109
6420
การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบใช้สาย (ยกเว้นบริการโทรศัพท์แบบหยอดเหรียญหรือ
ช้าระเงินก่อนใช้)
61109
9309
บริการโทรศัพท์แบบหยอดเหรียญหรือช้าระเงินก่อนใช้
61201
6420
61202
6420
61209
6420
61301
6420
61302
6420
61900
6420
62011
7220
62012
7220
62021
7210
62022
7220
62023
7230
62090
7290
63111
7230
63112
7230
63120
7240
63911
9220
63912
9220
63990
7499
64110
6511
64191
6519
64192
6519
64193
6519
64194
6519
64195
6519
สหกรณ์ที่เป็นตัวกลางทางการเงิน (ยกเว้น กิจกรรมการออกใบสั่งจ่ายเงิน)
64195
6719
กิจกรรมการออกใบสั่งจ่ายเงิน
64201
6599
64202
6599
64301
6599
64302
6599
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64309
6599
64911
6591
64912
6591
64913
6591
64921
6592
64922
6592
64923
6592
64924
6592
64925
5240
64929
6592
64991
6592
64991
6599
64992
6599
64999
6599
65110
6601
65110
6603
65120
6603
65200
6601
65200
6603
65300
6602
66111
6711
66112
6711
66113
6711
66121
6712
66122
6712
66123
6719
66191
6719
66192
6719
66193
6719
66199
6599
66199
66210
66221
66222
66290
66301
66302

6719
6720
6720
6720
6720
6712
6602

คาอธิบายเพิ่มเติม

กิจกรรมแฟคตอริ่ง
การให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืม (ยกเว้นกิจกรรมแฟคตอริ่ง)
การประกันชีวิต
การประกันภัยส้าหรับความพิการ
การประกันภัยต่อด้านประกันชีวิต
การประกันภัยต่อด้านประกันวินาศภัย

การบริการของผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับมอบหมายอ้านาจหรือทรัพย์สิน โดยได้รับ
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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68101
7010
68102
7010
68103
7010
การให้เช่าและการด้าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจาก
ผู้อื่น เพื่อการอยู่อาศัย ที่ไม่ได้ด้าเนินการโดยภาครัฐ
68103
7514
การให้เช่าและการด้าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจาก
ผู้อื่น เพื่อการอยู่อาศัย ที่ด้าเนินการโดยภาครัฐ
68104
7010
การให้เช่าและการด้าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจาก
ผู้อื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย ที่ไม่ได้ด้าเนินการโดยภาครัฐ
68104
7514
การให้เช่าและการด้าเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจาก
ผู้อื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย ที่ด้าเนินการโดยภาครัฐ
68201
7020
กิจรรมของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ที่ไม่ได้ด้าเนินการโดยภาครัฐ
68201
7514
กิจรรมของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ที่ด้าเนินการโดยภาครัฐ
68202
7020
การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ที่ไม่ได้ด้าเนินการโดยภาครัฐ
68202
7514
การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ที่ด้าเนินการโดยภาครัฐ
69100
7411
69200
7412
70100
7414
70201
7414
70202
7414
70209
7414
71101
7421
71102
7421
71103
7421
71201
7422
71202
7422
71209
7422
71209
7523
ห้องปฏิบัติการต้ารวจ
72101
7310
72102
7310
72109
7310
72200
7310
การวิจัยและพัฒนาเชิงสหวิทยาการที่เน้นด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
72200
7320
73101
7430
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
73101
7499
การสาธิตสินค้า การตกแต่งหุ่นแสดงแบบ
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73102
7430
73200
7413
74101
7499
74109
7421
74109
7499
74200
7494
74200
7499
74200
9220
74901
7499
74902
7421
74909
6309
74909
7414
74909
7421
74909
74909
75000
77101
77109
77210
77220
77291
77299
77301
77302
77303
77304
77305
77306
77306
77309
77400
78101
78109
78200
78300
79110
79120

7492
7499
8520
7111
7111
7130
7130
7130
7130
7111
7112
7113
7121
7122
7123
7130
7129
6599
9249
7491
7491
7491
6304
6304

คาอธิบายเพิ่มเติม

การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ
การแปลงภาพและเอกสารให้อยู่ในรูปของไมโครฟิล์ม
กิจกรรมของช่างภาพสื่อมวลชนอิสระ
การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและการแจ้งอัตราค่าขนส่ง
นักปฐพีวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์การเกษตร
กิจกรรมการพยากรณ์อากาศ นักส้ารวจปริมาณงาน การให้ค้าปรึกษาด้านเทคนิค
ที่นอกเหนือจากด้านวิศวกรรม
การให้ค้าปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

การให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ส้านักงาน เฟอร์นิเจอร์สถาบัน
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79901
6304
79909
6304
การบริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การบริการส้ารองที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
การบริการธุรกิจการจัดสรรแบ่งเวลาในการเข้าใช้ที่พัก
79909
7513
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
79909
9214
การขายตั๋วการแสดงละคร
79909
9219
การขายตั๋วงานมหรสพและงานบันเทิง
79909
9241
การขายตั๋วงานแข่งขันกีฬา
80100
7492
80200
5260
ช่างกุญแจ
80200
7492
การบริการระบบรักษาความปลอดภัย การเฝ้าติดตามแบบทั่วไปและแบบทางไกล
80300
7492
81100
7020
81210
7493
81291
7493
81292
7493
81293
7493
81299
7493
การบริการท้าความสะอาดส้าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
81299
9000
การกวาดถนน การก้าจัดหรือเคลื่อนย้ายหิมะและน้าแข็งออก
81300
0140
การบริการดูแลและบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์ (ยกเว้นบริการรดน้าหรือล้างสวน
สวนสาธารณะ ถนน ตลาด ฯลฯ)
81300
9000
บริการรดน้าสวน สวนสาธารณะ หรือล้างถนน ตลาด ฯล
82110
7499
82191
7499
82199
6411
การให้เช่าตู้เก็บเอกสารส่วนตัว
82199
7499
การเตรียมเอกสาร และกิจกรรมสนับสนุนการด้าเนินงานส้านักงานเฉพาะด้านอื่นๆ
82200
7499
82301
7499
82302
7499
82911
7499
82912
7499
82920
7495
82990
7499
84111
7511
เป็นรหัส 84111 (กิจกรรมการบริหารราชการโดยรวม) ของฉบับปรับปรุงโดย สสช.
84112
7511
84113
7511
84114
7514
84121
7512
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84122
7512
84123
7512
84124
7512
84131
7513
84132
7513
84133
7513
84134
7513
84135
7513
84136
7513
84137
7513
84210
7521
84220
7522
84231
7523
84232
7523
84233
7523
84300
7530
85101
8010
85102
8010
85103
8010
85103
8090
การศึกษาผู้ใหญ่ในระดับประถมศึกษา
85211
8021
85212
8021
85213
8021
85213
8090
การศึกษาผู้ใหญ่ในระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา
85220
8022
85220
8090
การศึกษาผู้ใหญ่ในระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา โรงเรียนสอนการขับขี่
เพื่อเป็นผู้ขับขี่วิชาชีพ
85301
8030
85302
8030
85303
8030
85410
9241
การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ การสอนกิจกรมนันทนาการ เช่น การสอนการ
เล่นไพ่บริดจ์
85410
9309
กิจกรรมการเรียนการสอนโยคะ
85421
9219
85422
8090
85423
8090
85429
8090
85491
8090
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85492
8090
85493
8090
85494
8090
85495
8090
85496
8090
85497
8090
85499
8090
85499
9241
85500
7414
85500
7499
85500
85601
85602
86101
86102
86201
86202
86203
86901
86902
86903
86909
87100
87201

8532
8010
8010
8511
8511
8512
8512
8512
8519
8519
8519
8519
8519
8519

87201
87202

8531
8519

87202
87203

8531
8519

87203
87301

8531
8519

คาอธิบายเพิ่มเติม

การศึกษาประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต
การบริการทดสอบด้านการศึกษา
โครงการเกี่ยวกับแผนการแลกเปลี่ยนนักเรียน/นักศึกษาและให้ค้าปรึกษาด้าน
การศึกษา
การบริการปรึกษาแนะน้าด้านการศึกษา

การดูแลผู้พิการทางสติปัญญาที่ให้บริการห้องพัก อาหาร การเฝ้าระวัง การให้
ค้าปรึกษาแนะน้า และการดูแลสุขภาพบางส่วนร่วมด้วย โดยศูนย์พักฟื้นผู้พิการทาง
สติปัญญาหรือสถานที่อื่นที่คล้ายกัน (ยกเว้นโรงพยาบาล)
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้พิการทางสติปัญญา
การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่ให้บริการห้องพัก อาหาร การเฝ้าระวัง การให้
ค้าปรึกษาแนะน้า และการดูแลสุขภาพบางส่วนร่วมด้วย โดยศูนย์พักฟื้นผู้มีปัญหา
สุขภาพจิต หรือสถานที่อื่นที่คล้ายกัน (ยกเว้นโรงพยาบาล)
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
การดูแลผู้ติดยาเสพติด ที่ให้บริการห้องพัก อาหาร การเฝ้าระวัง การให้ค้าปรึกษา
แนะน้า และการดูแลสุขภาพบางส่วนร่วมด้วย โดยศูนย์พักฟื้นผู้ติดยาเสพติดหรือ
สถานที่อื่นที่คล้ายกัน (ยกเว้นโรงพยาบาล)
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมการบริการที่จัดให้โดยชุมชนที่ให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง ส้าหรับผู้
เกษียณอายุ
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87301
8531
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุ
87302
8531
87303
8531
87901
8531
87902
8531
87909
8531
88101
8532
88102
8532
88901
8532
88909
7521
การให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ประสบภัย ผู้ลีภัย ผู้อพยพ ฯลฯ
88909
8532
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์อื่นๆ ที่ไม่ให้ที่พัก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
(ยกเว้นผู้สูงอายุและผู้พิการ)
90001
9214
กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ
90001
9220
กิจกรรมของนักหนังสือพิมพ์อิสระ
90002
9214
กิจกรรมด้านความบันเทิง
90002
9219
การแสดงละครสัตว์ หุ่นกระบอก
91011
9231
91012
7514
การด้าเนินงานหอจดหมายเหตุของรัฐ
91012
9231
กิจกรรมหอจดหมายเหตุ
91021
9232
91022
9232
91031
9233
91032
9233
92001
9249
92009
9249
93111
9241
93112
9241
93120
9241
93191
9241
93192
9241
93199
9241
กิจกรรมอื่นๆ ด้านการกีฬา ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
93199
9249
กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาตกปลาและบริการที่เกี่ยวข้อง
93210
9219
93291
9249
93292
9219
กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิง
93292
9249
กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อการนันทนาการ
93293
9249
93299
9219
การด้าเนินการเกี่ยวกับดิสโก้เธคและสถานที่เต้นร้าหรือห้องเต้นร้าที่ไม่มีบริการ
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93299
93299

9241
9249

94110
94120
94200
94910
94920
94991
94991
94992
94992
94993
94993
94994
94994
94999
94999
94999
95110
95120
95120
95210
95210
95220
95230
95240
95240
95291
95292
95293
95294
95295
95299
95299
95299
96101

9111
9112
9120
9191
9192
6599
9199
6599
9199
6599
9199
6599
9199
0150
6599
9199
7250
3220
5260
3230
5260
5260
5260
3610
5260
5260
5260
5260
5260
5260
1712
2892
5260
9309

คาอธิบายเพิ่มเติม
เครื่องดื่ม และกิจกรรมด้านความบันเทิงอื่นๆ
การด้าเนินงานสถานที่เล่นสกี
การด้าเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอ้านวยความสะดวกในการขนส่งที่ใช้ในการนันทนาการ
เช่น ท่าเรือมารีน่า และกิจกรรมด้านการนันทนาการอื่นๆ

กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยองค์การสิทธิมนุษยชน
กิจกรรมองค์การสิทธิมนุษยชน
กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยสมาคมเยาวชน
กิจกรรมสมาคมเยาวชน
กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยองค์การด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
กิจกรรมองค์การด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยสมาคมด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ
กิจกรรมสมาคมด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ
กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมให้มีการล่าและดักจับสัตว์
กิจกรรมการระดมเงินทุนโดยองค์การสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมองค์การสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การซ่อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่น กล้องโทรทัศน์
การซ่อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมชนิดใช้ในครัวเรือน เช่น โทรศัพท์มือถือ
การซ่อมเครื่องขยายเสียงและชินส่วน
การซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน
การซ่อมเฟอร์นิเจอร์
การซ่อมเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือนและของตกแต่งบ้าน

บริการพิมพ์บนสิ่งทอแบบ “รอรับได้”
บริการแกะสลักบนโลหะแบบ “รอรับได้”
การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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96102
9309
96103
9302
96104
9302
96109
9309
96201
9301
96202
9301
96203
9301
96301
9303
96302
0140
96303
7494
การบริการถ่ายภาพแบบหยอดเหรียญ
96303
9309
96304
9309
96305
9309
96309
9309
97000
9500
98100
n/a
กิจกรรมเหล่านีเคยเป็นส่วนหนึ่งในหมวดใหญ่อื่นๆ เช่น หมวดใหญ่ A, D และ F
เป็นต้น ที่ได้เป็นค่าประมาณ
98200
n/a
กิจกรรมเหล่านีไม่เคยถูกจัดประเภทไว้ใน ISIC Rev.3.0
99001
9900
99009
9900

