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มาตรฐานการจัดประเภทผลิตภัณฑ์
สำนักงำนสถิติแห่งชำติได้จัดทำมำตรฐำนกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำแนก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำมลักษณะของสินค้ำและบริกำร สำเหตุที่เลือกใช้กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตำมกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ เนื่องจำก
1) สำมำรถจัดจำแนกผลิตภัณฑ์ได้ทั้งสินค้ำและบริกำร
2) เป็นกำรจัดจำแนกผลิตภัณฑ์ตำมโครงสร้ำงกำรจัดประเภทอุตสำหกรรม (TSIC) ทำให้ง่ำยต่อ
กำรนำไปใช้
3) เป็นมำตรฐำนสำกลที่ได้รับกำรยอมรับและสำมำรถเปรียบเทียบกับกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์อื่น
ได้ เช่น CPC, HS เป็นต้น
 คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1) ผลิตภัณฑ์ หมำยถึง ผลผลิต (OUTPUT) ที่ได้จำกกำรดำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของสถำน
ประกอบกำร ซึ่งประกอบด้วยสินค้ำและบริกำร
2 ) CPA (Statistical Classification of Products by Activity within the European
Economic Community) คือ กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ จัดทำโดยสหภำพยุโรป
3 ) CPA 2011 (Statistical Classification of Products by Activity 2011: NSO Version)
คือ กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ปี 2554 (ฉบับสำนักงำนสถิติแห่งชำติ)
4) HS (Harmonized Commodity Description and Coding System) คื อ พิ กั ด ศุ ล กำกร
ระบบฮำร์โมไนซ์ จัดทำโดยองค์กำรศุลกำกรโลก
 แนวคิดการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตำมกิจ กรรมทำงเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรจัดประเภทข้อมูล
สถิติ เพื่อใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เช่น ข้อมูลด้ำนกำรผลิต กำรค้ำ กำรบริโภคสินค้ำ และกำรขนส่ง
สิ น ค้ ำ เป็ น ต้ น และเพื่ อ ให้ ส ำมำรถเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ในสำขำสถิ ติ ที่ แ ตกต่ ำ งกั น ได้
 การปรับปรุงการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ส ำนั ก งำนสถิ ติ แ ห่ ง ชำติ ไ ด้ มี ก ำรจั ด ท ำและปรั บ ปรุ ง กำรจั ด ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ำมกิ จ กรรมทำง
เศรษฐกิจมำแล้วจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (CPA 1996)
2. การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 ฉบับสานักงานสถิติแห่งชาติ
(CPA 2011 NSO Version)
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1. การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (CPA 1996)
สำนักงำนสถิติแห่งชำติได้จัดทำกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (CPA 1996)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรจัดจำแนกข้อ มูลผลิตภัณฑ์ตำมลักษณะของสินค้ำและบริกำร เช่น ข้อมูลด้ำน
กำรผลิต กำรค้ำ กำรบริโภคสินค้ำ และกำรขนส่งสินค้ำ เป็นต้น
ในกำรจั ดทำเอกสำรกำรจั ดประเภทผลิตภัณฑ์ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจนี้ อ้ำงอิงจำกเอกสำร
Statistical Classification of Products by Activity within the European Economic Community
(CPA) ฉบับปี ค.ศ. 1996 เนื่องจำกเป็นกำรจัดจำแนกผลิตภัณฑ์ตำมโครงสร้ำงกำรจัดประเภทอุตสำหกรรม
ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจทุกประเภทตำมมำตรฐำนสำกล (ISIC Rev. 3.0) ซึ่งเป็นหนึ่งในมำตรฐำนสถิติที่เป็น
ที่รู้จักและใช้งำนกันอย่ำงแพร่หลำย ทำให้ง่ำยต่อกำรนำไปใช้ อีกทั้งเป็นมำตรฐำนสำกลที่ได้รับกำรยอมรับและ
ใช้งำนอย่ ำงแพร่ ห ลำยในสหภำพยุ โ รปและยุโ รปตะวันออกในบำงประเทศ และสำมำรถเปรียบเทียบกับ
มำตรฐำนกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์อื่นได้ เช่น กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ (Central Product Classification :
CPC) ฉบั บ Version 1.0 ขององค์ ก ำรสหประชำชำติ และกำรจั ด ประเภทสิ น ค้ ำ ตำมระบบฮำร์ โ มไนซ์
(Harmonized Commodity Description and Coding System : HS) ฉบับปี ค.ศ. 1996 ของคณะมนตรี
ควำมร่วมมือทำงศุลกำกร (Customs Cooperation Council) เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีมำตรฐำนสำมำรถ
เปรียบเทียบกันได้ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ
แนวคิดการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (CPA 1996)
กำรจั ดประเภทผลิ ตภั ณฑ์ ตำมกิ จกรรมทำงเศรษฐกิ จ ได้ จั ดโครงสร้ ำงกำรจัดจ ำแนกผลิ ตภั ณฑ์
ออกเป็น 6 ระดับ คือ ประเภท หมวด หมู่ หมู่ย่อย รำยกำร และรำยกำรย่อย โดยใช้แทนด้วยเลขรหัส 6 ตัว ดังนี้
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ตัวอย่างโครงสร้างของการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับประเภท
จนถึงระดับรายการย่อยที่ใช้แทนด้วยเลขรหัส 6 ตัว
ระดับโครงสร้าง รหัส ผลิตภัณฑ์จาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ประเภท A ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร กำรล่ำสัตว์ และกำรป่ำไม้
หมวด 01 ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร กำรล่ำสัตว์ และบริกำรที่เกี่ยวข้อง
หมู่ 01.1 พืชไร่ พืชผักเพื่อกำรค้ำ และพืชสวน
หมู่ย่อย 01.11 ธัญพืชและพืชไร่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
รำยกำร 01.11.1 ธัญพืช
รำยกำรย่อย 01.11.11 ข้ำวสำลีดูรัม
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (CPA) และการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev. 3.0)
เนื่องจำก กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (CPA) เป็นกำรจัดจำแนกผลิตภัณฑ์
ตำมโครงสร้ำงกำรจัดประเภทอุตสำหกรรมตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจทุกประเภทตำมมำตรฐำนสำกล (ISIC
Rev. 3.0) ดังนั้น โครงสร้ำงหลักในระดับประเภทและหมวดของกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตำมกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ (CPA) จึงเหมือนกับ ISIC Rev. 3.0 ทุกประกำร สิ่งที่ต่ำงออกไปคือในระดับหมู่ และหมู่ย่อย ที่มีกำร
เพิ่มจำนวนรหัสมำกขึ้นกว่ำเดิม และทำกำรแตกย่อยในระดับรำยกำร (หลักที่ 5) และรำยกำรย่อย (หลักที่ 6)
ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงได้ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบจานวนรหัสของการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (CPA)
และการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev. 3.0)

 รายละเอียดของการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
http://statstd.nso.go.th/classification/description.aspx?id=35
 โครงสร้างของการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
http://statstd.nso.go.th/classification/structure.aspx?id=35
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2. การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2554 ฉบับสานักงานสถิติแห่งชาติ
CPA 2011 NSO Version)
สำนักงำนสถิติแห่งชำติได้จัดทำกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ปี 2554 (CPA
2011 NSO Version) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำแนกข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำมลักษณะของสินค้ำและบริกำร เพื่อ
นำมำใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับข้อมูลด้ำนกำรผลิต กำรค้ำ กำรบริโภคสินค้ำ และกำรขนส่งสิ้น
ค้ำ เป็นต้น
กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิ จ ปี 2554 (ฉบับสำนักงำนสถิติแห่งชำติ) ได้
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรจัดจำแนกข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำมลักษณะของสินค้ำและบริกำร เช่น
ข้อมูลด้ำนกำรผลิต กำรค้ำ กำรบริโภคสินค้ำ และกำรขนส่งสินค้ำ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ในที่นี้หมำยถึง ผลผลิต
(Output) ที่ได้จ ำกกำรดำเนิ น กิจ กรรมทำงเศรษฐกิจ (Economic Activities) อันประกอบด้ว ยสิ นค้ำและ
บริกำร
กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ปี 2554 ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐำนของมำตรฐำน
กำรจัดประเภท 4 ฉบับ ได้แก่
1. กำรจั ดประเภทมำตรฐำนอุต สำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (ฉบับ ปรับ ปรุงโดย ส ำนั กงำนสถิ ติ
แห่งชำติ) จัดทำโดยสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
2. Statistical Classification of Products by Activity within the European Economic
Community, 2008 (CPA 2008) จัดทำโดยสหภำพยุโรป
3. Central Product Classification Version 2 (CPC Ver.2) จัดทำโดยองค์กำรสหประชำชำติ
4. พิกัดอัตรำศุลกำกร พร้อมด้วยรหัสสถิติ ปรับปรุงถึง กรกฎำคม 2551 จัดทำโดยกรมศุลกำกร (ซึ่ง
อ้ ำ ง อิ ง จ ำ ก Harmonized Commodity Description and Coding System, 2007 (HS 2007)
จัดทำโดยองค์กำรศุลกำกรโลก)
ซึ่งเป็น มำตรฐำนสถิติที่เป็นสำกล เป็นที่รู้จัก ใช้งำนกันอย่ำงแพร่หลำย ทำให้ ง่ำยต่อกำรนำไปใช้
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีมำตรฐำนสำมำรถเปรียบเทียบกันได้ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ
 แนวคิดการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (CPA 2011 NSO Version)
กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ปี 2554 (ฉบับสำนักงำนสถิติแห่ งชำติ) (CPA
2011 : NSO Version) เป็นกำรจัดจำแนกผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภำยใต้กำรดำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ โดยยึด
โครงสร้ำงของกำรจัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (ฉบับปรับปรุงโดย สำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ) เป็นหลัก โดยใช้ในระดับ 5 หลัก เป็นระดับผลิตภัณฑ์และยึดโครงสร้ำงของ CPA CPC และ HS เป็น
หลักในระดับรำยกำรและรำยกำรย่อย
ดังนั้นจึงได้จัดทำขึ้นในรูปแบบของตำรำงเปรียบเทียบระหว่ำงกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตำมกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจ ปี 2554 (ฉบับสำนักงำนสถิติแห่งชำติ) กับกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ฉบับ ค.ศ. 2008 (CPA 2008) กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ฉบับ 2 (CPC Ver.2) และพิกัดอัตรำศุลกำกร พร้อม
ด้วยรหัสสถิติ ปรับปรุงถึงกรกฎำคม 2551 ของกรมศุลกำกร ซึ่งอ้ำงอิงจำกพิกัดศุลกำกรระบบฮำร์โมไนซ์ (HS
2007) เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีมำตรฐำนสำมำรถเปรียบเทียบกันได้ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ
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ความแตกต่างระหว่างการผลิตสินค้าและการบริการผลิตสินค้า
กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ซึ่งจัดตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจนั้น ในส่วนของกิจกรรมกำรผลิตสินค้ำ แบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ กำรผลิตสินค้ำขึ้นมำเพื่อจำหน่ำยและกำรบริกำรผลิตสินค้ำตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ว่ำจ้ำง/ผู้บริโภค ดังนั้นกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ภำยใต้รหัสกิจกรรมกำรผลิตเดียวกันจะต้องคำนึงถึงลักษณะ
ดังกล่ำว โดยที่กำรผลิตสินค้ำเพื่อจำหน่ำย ผู้ผลิตมีควำมเป็นเจ้ำของในสินค้ำและสำมำรถส่งมอบสินค้ำจำก
หน่วยหนึ่งไปยังหน่วยอื่นโดยกำรทำธุรกรรมทำงกำรตลำด ซึ่งสินค้ำดังกล่ำวอำจผลิตเพื่อ ใช้ในครัวเรือนหรือ
ชุมชนหรือใช้ในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรอื่นๆ กำรผลิตสินค้ำและกำรแลกเปลี่ยน (ซื้อขำย) สินค้ำเป็นกิจกรรม
ที่แยกจำกกัน สินค้ำบำงชนิดอำจจะไม่เคยถูกแลกเปลี่ยน (ซื้อขำย) ในขณะที่สินค้ำบำงชนิดถูกซื้อและขำยนับ
ครั้งไม่ถ้วน กำรแยกกำรผลิตสินค้ำออกจำกกำรขำย/กำรขำยต่อเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในเชิงเศรษฐกิจของ
สินค้ำ ซึ่งในกำรบริกำรผลิตสินค้ำจะไม่มีคุณลักษณะดังกล่ำว
กำรบริกำรผลิตสินค้ำหรือบริกำรรับจ้ำงเหมำที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรผลิตสินค้ำนั้น ผู้ให้บริกำรผลิต
สิ น ค้ ำไม่ไ ด้เ ป็ น เจ้ ำ ของสิ น ค้ ำดั งกล่ ำว และไม่ ส ำมำรถน ำสิ น ค้ ำไปแลกเปลี่ ยน(ซื้ อขำย)ได้ เนื่อ งจำกกำร
ให้บริกำรดังกล่ำว เป็นกำรผลิตตำมคำสั่งและเงื่อนไขของผู้ว่ำจ้ำง/ผู้บริโภค ซึ่งเมื่อดำเนินกำรแล้วเสร็จ สินค้ำ
ดังกล่ำวจะถูกส่งกลับไปยังผู้ว่ำจ้ำง/ผู้บริโภค
กำรจั ด ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ำมกิ จ กรรมทำงเศรษฐกิ จ จั ด ท ำขึ้ น ตำมโครงสร้ ำ งกำรจั ด ประเภท
อุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (ฉบับปรับปรุงโดย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ) ดังนั้นโครงสร้ำงหลักในระดับ
หมวดใหญ่ หมวดย่ อย หมู่ ใหญ่ หมู่ย่ อย และผลิ ตภั ณฑ์ ของกำรจัด ประเภทผลิ ตภัณฑ์ ตำมกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ ปี 2554 (ฉบับสำนักงำนสถิติแห่งชำติ) จึงเหมือนกับกำรจัด ประเภทอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี
2552 (ฉบับปรับปรุงโดย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ) ทุกประกำร สิ่งที่เพิ่มเติม คือ มีกำรแตกรำยละเอียดในระดับ
รำยกำรและรำยกำรย่อย
กำรจัดประเภทผลิ ตภัณฑ์ตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจได้จัดจำแนกผลิ ตภัณฑ์ออกเป็น หมวดใหญ่
หมวดย่ อ ย หมู่ ใหญ่ หมู่ ย่ อย ผลิ ต ภั ณฑ์ รำยกำร และรำยกำรย่ อ ย โดยใช้ แทนด้ ว ยเลขรหั ส 7 ตั ว ดั ง นี้
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 รายละเอียดของการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (CPA 2011 NSO Version)
http://statstd.nso.go.th/classification/description.aspx?id=4
 โครงสร้างของการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (CPA 2011 NSO Version)
http://statstd.nso.go.th/classification/structure.aspx?id=4

