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ค ำน ำ 
 

การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ และบริการข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นพันธกิจหนึ่งของ          
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนัน้  ข้อมูลนิติบุคคลเป็นเร่ืองส าคัญที่จะต้องบริหารจัดการให้ทันสมัยอยู่เสมอ              
พ ร้อมใ ห้บริการกับประชาชน อง ค์กร เอกชน หน่วยงานภาค รัฐ  ไ ด้อย่า ง เ ป็นระบบ ถูก ต้อง  รวด เ ร็ว                            
กรมพฒันาธุรกิจการค้า จึงด าเนินการโครงการปรับปรุงรหสัธุรกิจของนิติบคุคล เพื่อปรับเปลีย่นให้เป็นมาตรฐานสากล  

  

“คู่มือการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล” เป็นเอกสารส าหรับใช้ในการเลือกรหัสธุรกิจและกิจกรรม           
ทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมได้อย่างสะดวกในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจและการรับงบการเงิน และรวมทัง้             
การวิเคราะห์ข้อมลูทะเบียนนิติบคุคล และผลประกอบการของประเภทธุรกิจที่ต้องการ พร้อมทัง้มีวิธีใช้เคร่ืองมือค้นหา
รหสัธุรกิจ ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

 

การใช้คู่มือเล่มนีค้วรใช้ควบคู่กับ “การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล” ที่มีค าอธิบายรายละเอียด      
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์กบัเจ้าหน้าที่ของกรมพฒันาธุรกิจการค้า     
ใช้ค้นหา “กิจกรรม” เพื่อก าหนด “รหสัธุรกิจ” ให้นิติบคุคล ได้อยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ 
 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
สงิหาคม 2556 
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โครงสร้ำงกำรจัดประเภทธุรกจิของนิตบิุคคล 
 
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ด าเนินการโครงการปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิติบุคคล จากการใช้                

การจดัประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2544 เป็น การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล แต่ยงัคงใช้
โครงสร้าง 5 ระดบั ได้แก่ “หมวดใหญ่” “หมวดย่อย” “หมู่ใหญ่” “หมู่ย่อย” และ “กิจกรรม” และใช้รหสักิจกรรม         
เป็นรหสัธุรกิจของนิติบคุคล 

การเลือกใช้ “กิจกรรม” ควรศึกษาคู่มือ “การจัดประเภทธุรกิจของนิติบคุคล” (คู่มือเล่มที่ 1) ประกอบกับ 
“คู่มือการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล” (คู่มือเล่มที่ 2) นี ้เพื่อให้ผู้ ใช้เข้าใจ และสามารถเลือกใช้กิจกรรม                     
ได้อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว 

 

เปรียบเทียบ โครงสร้ำงกำรจัดประเภทอุตสำหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2544 กับ โครงสร้ำง     
กำรจัดประเภทธุรกิจของนิตบุิคคล 

 

โครงสร้ำง 
กำรจัดประเภทมำตรฐำน

อุตสำหกรรม  
(ประเทศไทย) ปี 2544 

กำรจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล 

หมวดใหญ่ (ตวัอกัษร 1 ตวั) 17 หมวดใหญ่ A-Q 21 หมวดใหญ่ A-U 

หมวดยอ่ย (เลขรหสัตวัที่ 1-2) 60 หมวดยอ่ย 88 หมวดยอ่ย 

หมูใ่หญ่ (เลขรหสัตวัที่ 1-3) 159 หมูใ่หญ่ 243 หมูใ่หญ่ 

หมูย่อ่ย (เลขรหสัตวัที่ 1-4) 295 หมูย่อ่ย 441 หมูย่อ่ย 

กิจกรรม (เลขรหสัตวัที่ 1-5) 551 กิจกรรม 1,098 กิจกรรม 
ตารางที่ 1 :  เปรียบเทียบ โครงสร้างการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2544 กบั โครงสร้างการจดัประเภทธุรกิจ  

ของนิติบคุคล 

 
 ผู้ที่คุ้นเคยกบัโครงสร้างการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2544 จะเห็นว่าโครงสร้าง

การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล มีความละเอียดกวา่โครงสร้างการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) 
ปี 2544 ทกุระดบัโครงสร้าง ตัง้แต่ระดบัหมวดใหญ่ถึงระดบักิจกรรม หมายความว่า โครงสร้างการจดัประเภทธุรกิจ
ของนิติบุคคลมีความละเอียดมากกว่า ผู้ ใช้ต้องเลือกใช้ “กิจกรรม” อย่างรอบคอบ ควรศึกษาโครงสร้างดังกล่าว        
ให้เข้าใจก่อนเลอืกใช้รหสัธุรกิจ 
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เปรียบเทียบโครงสร้าง การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม  (ประเทศไทย) ปี 2544 และ การจัด       
ประเภทธุรกิจของนิติบุคคล ในระดบั “หมวดใหญ่” (ตารางที่ 2) จะเห็นว่าโครงสร้างระดบั “หมวดใหญ่” เพิ่มขึน้            
4 หมวดใหญ่ และอตุสาหกรรมของแต่ละหมวดก็เปลี่ยนไป สว่นโครงสร้างระดบั “กิจกรรม” จะมีตารางเปรียบเทียบ   
ให้ผู้ ใช้ที่คุ้ นเคยกับโครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม  (ประเทศไทย) ปี 2544 ได้ใช้ศึกษา                   
และเปรียบเทียบในภาคผนวกของคูม่ือ “การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล” (คูม่ือเลม่ที่ 1)  

 
กำรจัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรม 

(ประเทศไทย) ปี 2544 
กำรจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล 

หมวดใหญ่ A : เกษตรกรรม การลา่สตัว์และการป่าไม้ หมวดใหญ่ A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 
หมวดใหญ่ B : การประมง หมวดใหญ่ B : การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 
หมวดใหญ่ C : การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน หมวดใหญ่ C : การผลติ 
หมวดใหญ่ D : การผลติ หมวดใหญ่ D : ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน า้ และ                           

ระบบการปรับอากาศ 
หมวดใหญ่ E : การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา หมวดใหญ่ E : การจดัหาน า้การจดัการน า้เสยีและของเสยี

รวมถงึกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
หมวดใหญ่ F : การก่อสร้าง หมวดใหญ่ F : การก่อสร้าง  
หมวดใหญ่ G : การขายสง่ การขายปลกี การซอ่มแซม

ยานยนต์ จกัรยานยนต์ ของใช้      
สว่นบคุคลและของใช้ในครัวเรือน 

หมวดใหญ่ G : การขายสง่ และการขายปลกี การซอ่ม 
                       ยานยนต์และจกัรยานยนต์ 

หมวดใหญ่ H : โรงแรมและภตัตาคาร หมวดใหญ่ H : การขนสง่และสถานท่ีเก็บสนิค้า 
หมวดใหญ่ I :   การขนสง่ สถานท่ีเก็บสนิค้า และ     

การคมนาคม 
หมวดใหญ่ I : ที่พกัแรมและบริการด้านอาหาร 

หมวดใหญ่ J :  ตวักลางทางการเงิน หมวดใหญ่ J : ข้อมลูขา่วสารและการสือ่สาร 
หมวดใหญ่ K :  บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ การให้เช่า

และบริการทางธุรกิจ 
หมวดใหญ่ K : กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั 

หมวดใหญ่ L :  การบริหารราชการและการป้องกนั
ประเทศ รวมทัง้การประกนัสงัคม    
ภาคบงัคบั 

หมวดใหญ่ L : กิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

หมวดใหญ่ M :  การศกึษา หมวดใหญ่ M : กิจกรรมวิชาชีพวทิยาศาสตร์และ    
กิจกรรมทางวิชาการ 

หมวดใหญ่ N :  การบริการด้านสขุภาพ และ            
งานสงัคมสงเคราะห์ 

หมวดใหญ่ N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนนุ 

หมวดใหญ่ O : การให้บริการชมุชน สงัคม และ   
บริการสว่นบคุคลอื่นๆ 

หมวดใหญ่ O : การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ
และการประกนัสงัคมภาคบงัคบั 
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กำรจัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรม 
(ประเทศไทย) ปี 2544 

กำรจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล 

หมวดใหญ่ P : ลกูจ้างในครัวเรือนสว่นบคุคล หมวดใหญ่ P :  การศกึษา 
หมวดใหญ่ Q : องค์การระหวา่งประเทศ และ    

องค์การตา่งประเทศอื่นๆ และสมาชิก 
หมวดใหญ่ Q : กิจกรรมด้านสขุภาพและ                     

งานสงัคมสงเคราะห์ 
  หมวดใหญ่ R :  ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ 
  หมวดใหญ่ S :  กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ 
  หมวดใหญ่ T :  กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรม

การผลติสนิค้าและบริการท่ีท าขึน้เอง     
เพื่อใช้ในครัวเรือน 

  หมวดใหญ่ U : กิจกรรมขององค์การระหวา่งประเทศและ
ภาคีสมาชิก 

ตารางที่ 2 :  เปรียบเทียบโครงสร้างระดบั “หมวดใหญ่” ของ การจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2544 และ             
การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล 
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การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล มีโครงสร้าง ดงันี ้
 

โครงสร้ำง จ ำนวน แทนด้วย เลขรหัสตัวที่ 

หมวดใหญ่ (ตวัอกัษร 1 ตวั) 21 A-U - 

หมวดยอ่ย (เลขรหสัตวัที่ 1-2)  88 ตวัเลข 1 – 2 

หมูใ่หญ่ (เลขรหสัตวัที่ 1-3)  243 ตวัเลข 1 – 3 

หมูย่อ่ย (เลขรหสัตวัที่ 1-4)  441 ตวัเลข 1 – 4 

กิจกรรม (เลขรหสัตวัที่ 1-5)  1,098 ตวัเลข 1 – 5 

ตารางที่ 3 :  โครงสร้างการจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล 

 

หมวดใหญ่  เป็นกลุม่อตุสาหกรรมที่ใหญ่ที่สดุ แบง่เป็น 21 หมวดใหญ่ แทนด้วยตวัอกัษร 1 ตวั คือ A – U  
หมวดยอ่ย  จ าแนกยอ่ยจากหมวดใหญ่ แบง่เป็น 88 หมวดยอ่ย แทนด้วยเลขรหสัตวัที่ 1 – 2 
หมูใ่หญ่  จ าแนกยอ่ยจากหมวดยอ่ย แบง่เป็น 243 หมูใ่หญ่ แทนด้วยเลขรหสัตวัที่ 1 – 3 
หมูย่อ่ย  จ าแนกยอ่ยจากหมูใ่หญ่ แบง่เป็น 441 หมูย่อ่ย แทนด้วยเลขรหสัตวัที่ 1 – 4 
กิจกรรม  เป็นหนว่ยที่เลก็ที่สดุ โดยจ าแนกจากหมูย่อ่ย แบง่เป็น 1,098 กิจกรรม แทนด้วยเลขรหสัตวัที่ 1 – 5  

 

ตวัอยา่ง “รหสั” โครงสร้างการจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล (ตารางที่ 4) 
 

โครงสร้ำง รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ เลขรหัส 
หมวดใหญ่ เกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง A 
หมวดยอ่ย การเพาะปลกูและการเลีย้งสตัว์ การลา่สตัว์และกิจกรรมบริการท่ีเก่ียวข้อง 01 
หมูใ่หญ่ การปลกูพืชล้มลกุ 011 
หมูย่อ่ย การปลกูธญัพืช (ยกเว้น ข้าว) พืชตระกลูถัว่และพืชน า้มนั 0111 
กิจกรรม การปลกูข้าวโพดที่ใช้เมลด็แก่ 01111 
ตารางที่ 4 : ตวัอยา่ง “รหสั” โครงสร้างการจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล 
 

หมวดใหญ่ A  : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 
หมวดยอ่ย : ใช้เลขรหสั 01 ถึง 03 
หมูใ่หญ่ : ใช้เลขรหสั 011 ถึง 032 เลขรหสัตวัที่ 1-2 เป็นเลขรหสั หมวดยอ่ย  
หมูย่อ่ย : ใช้เลขรหสั 0111 ถึง 0322 เลขรหสัตวัที่ 1-3 เป็นเลขรหสั หมูใ่หญ่ 
กิจกรรม : ใช้เลขรหสั 01111 ถึง 03229 เลขรหสัตวัที่ 1-4 เป็นเลขรหสั หมูย่อ่ย 
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จะเห็นว่า โครงสร้างแต่ละระดับ มี “เลขรหัส” ของโครงสร้างในระดบัที่สงูกว่าเป็นส่วนประกอบ ยกเว้น 
“หมวดใหญ่” มิได้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง “หมวดย่อย” เนื่องจาก แต่ละหมวดใหญ่ แทนด้วยชุดเลขรหัส         
ที่ไมซ่ า้กนั โดยสามารถดรูายละเอียดได้จากชุดเลขรหสัในสว่นประกอบโครงสร้างการจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล 
(ตารางที่ 5) 
 

ล ำดับ หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม 

1 A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 01 - 03 011 - 032 0111 - 0322 01111 - 03229 
2 B : การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 05 - 09 051 - 099 0510 - 0990 05100 - 09900 
3 C : การผลติ 10 - 33 101 - 332 1011 - 3320 10111 - 33200 
4 D : ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน า้ และระบบการปรับอากาศ 35 351 - 353 3510 - 3530 35101 - 35302 
5 E : การจดัหาน า้การจดัการน า้เสียและของเสียรวมถึง

กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
36 - 39 360 - 390 3600 - 3900 36001 - 39000 

6 F : การก่อสร้าง  41 - 43 410 - 439 4100 - 4390 41001 - 43909 
7 G : การขายสง่และการขายปลีกการซอ่มยานยนต์และ

จกัรยานยนต์ 
45 - 47 451 - 479 4510 - 4799 45101 - 47999 

8 H : การขนสง่และสถานที่เก็บสินค้า 49 - 53 491 - 532 4911 - 5320 49110 - 53200 
9 I : ที่พกัแรมและบริการด้านอาหาร 55 - 56 551 - 563 5510 - 5630 55101 - 56304 
10 J : ข้อมลูข่าวสารและการสื่อสาร 58 - 63 581 - 639 5811 - 6399 58111 - 63990 
11 K : กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั 64 - 66 641 - 663 6411 - 6630 64110 - 66302 
12 L : กิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 68 681 - 682 6810 - 6820 68101 - 68202 
13 M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง

วิชาการ 
69 - 75 691 - 750 6910 - 7500 69100 - 75000 

14 N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนนุ 77 - 82 771 - 829 7710 - 8299 77101 - 82990 
15 O : การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศและการ

ประกนัสงัคมภาคบงัคบั 
84 841 - 843 8411 - 8430 84111 - 84300 

16 P : การศกึษา 85 851 - 856 8510 - 8560 85101 - 85602 
17 Q : กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ 86 - 88 861 - 889 8610 - 8890 86101 - 88909 
18 R : ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ 90 - 93 900 - 932 9000 - 9329 90001 - 93299 

19 S : กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ 94 - 96 941 - 963 9411 - 9630 94110 - 96309 

20 T : กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต
สินค้าและบริการที่ท าขึน้เองเพื่อใช้ในครัวเรือน 

97 - 98 970 - 982 9700 - 9820 97000 - 98200 

21 U : กิจกรรมขององค์การระหวา่งประเทศและภาคี
สมาชิก 

99 990 9900 99001 - 99009 

รวมจ ำนวนเลขรหสั 88 243 441 1,098 
 ตารางที่ 5 : ชดุเลขรหสัในสว่นประกอบโครงสร้างการจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล 
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รำยละเอียดโครงสร้ำงกำรจัดประเภทธุรกจิของนิตบิุคคล 
 
“กิจกรรม” ของโครงสร้างการจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคลนีไ้ด้รวบรวม รหสักิจกรรม และค าอธิบายรหสั

กิจกรรมไว้ให้ผู้ ใช้ได้เลือกใช้ “กิจกรรม” ให้เหมาะสมกบัธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทัง้นีผู้้ ใช้สามารถศึกษารายละเอียด     
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของรหสัธุรกิจ TSIC 2552 จากคูม่ือ “การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล” (คูม่ือเลม่ที่ 1)  
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รำยละเอียดโครงสร้ำงกำรจัดประเภทธุรกิจของนิตบุิคคล 
 

หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

หมวดใหญ่ A       เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 
01       การเพาะปลกู และการเลีย้งสตัว์ การลา่สตัว์ และกิจกรรม

บริการท่ีเก่ียวข้อง 
  011     การปลกูพืชล้มลกุ 

    0111   การปลกูธญัพืช (ยกเว้น ข้าว) พืชตระกลูถัว่และพืชน า้มนั 

      01111 การปลกูข้าวโพดที่ใช้เมลด็แก่ 

      01112 การปลกูธญัพืช (ยกเว้น ข้าวและข้าวโพด) 

      01113 การปลกูพืชตระกลูถัว่ 

      01114 การปลกูถัว่เหลอืง 

      01115 การปลกูพืชน า้มนั (ยกเว้น ถัว่เหลอืง) 

    0112   การปลกูข้าว 

      01121 การปลกูข้าวเจ้า 

      01122 การปลกูข้าวเหนียว 

    0113   การปลกูพืชผกัแตง และพืชหวั 

      01131 การปลกูพืชผกักินใบ และพืชผกักินต้น รวมถงึการเพาะ
เมลด็พนัธุ์ผกักินใบและผกักินต้น 

      01132 การปลกูพืชผกักินผล รวมถึงแตงชนิดตา่ง ๆ รวมถึงการเพาะ
เมลด็พนัธุ์ผกักินผล 

      01133 การปลกูพืชผกักินหวั 

      01134 การปลกูพืชจ าพวกราก และหวั (ยกเว้น มนัส าปะหลงั) 

      01135 การปลกูมนัส าปะหลงั 

      01136 การเพาะเหด็ 
      01139 การปลกูพืชผกัอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0114 01140 การปลกูอ้อย 
    0115 01150 การปลกูยาสบู 
    0116   การปลกูพืชเส้นใย 
      01161 การปลกูฝ้าย 

      01169 การปลกูพืชเส้นใยอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

 01 011  0119   การปลกูพืชล้มลกุชนิดอื่นๆ 

      01191 การปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

      01192 การปลกูพืชล้มลกุทีใ่ช้เป็นอาหารสตัว์ (ยกเว้น ข้าวโพด 
เลีย้งสตัว์) 

      01193 การปลกูกล้วยไม้ 

      01194 การปลกูไม้ดอกอื่นๆ (ยกเว้น กล้วยไม้) 

      01199 การปลกูพืชล้มลกุชนิดอื่นๆ ซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  012     การปลกูพืชยืนต้น 

    0121 01210 การท าสวนองุ่น 

    0122   การปลกูไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อน 

      01221 การปลกูสบัปะรด 

      01222 การปลกูทเุรียน 

      01223 การปลกูล าไย 

      01224 การปลกูมะมว่ง 

      01225 การปลกูกล้วย 

      01226 การปลกูมงัคดุ 

      01227 การปลกูเงาะ 

      01228 การปลกูลิน้จ่ี 

      01229 การปลกูไม้ผลเมืองร้อน และกึ่งร้อนอ่ืนๆ ซึง่มิได้จดัประเภท 
ไว้ในท่ีอื่น 

    0123   การปลกูไม้ผลตระกลูส้ม 

      01231 การปลกูส้ม 

      01239 การปลกูไม้ผลตระกลูส้มอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0124   การปลกูไม้ผลเมืองหนาว 

      01241 การปลกูไม้ผลตระกลูแอปเปิล้ 

      01249 การปลกูไม้ผลเมืองหนาวอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0125   การปลกูไม้ผลยืนต้น ไม้ผลที่มีต้นเป็นพุม่และไม้ผลที่มี
เปลอืกแข็ง 

      01251 การปลกูไม้ผลเปลอืกแขง็ที่กินได้ 

      01252 การปลกูไม้ผลที่มีต้นเป็นพุม่ 
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หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

 01 012  0125 01259 การปลกูไม้ผลยืนต้นอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ือื่น 

    0126   การปลกูไม้ยืนต้นท่ีให้น า้มนั 

      01261 การปลกูปาล์มน า้มนั 

      01262 การปลกูมะพร้าว 

      01269 การปลกูไม้ยืนต้นอื่นๆ ทีใ่ห้น า้มนัซึง่มิได้จดัประเภทไว้       
ในท่ีอื่น 

    0127   การปลกูพืชที่น าไปท าเคร่ืองดืม่ 

      01271 การท าไร่ชา 

      01272 การท าไร่กาแฟ 

      01279 การปลกูพืชอื่นๆ ที่น าไปท าเคร่ืองดื่มซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น 

    0128   การปลกูพืชประเภทเคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม ยารักษาโรคและ
พืชทางเภสชัภณัฑ์ 

      01281 การปลกูพริก 

      01282 การปลกูพริกไทย 

      01289 การปลกูพืชอื่นๆ ประเภทเคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม ยารักษาโรค 
และพืชทางเภสชัภณัฑ์ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0129   การปลกูพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ 

      01291 การปลกูต้นยางพารา 

      01292 การปลกูพืชทีใ่ช้ในการถกัสาน 

      01299 การปลกูพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  013 0130   การขยายพนัธุ์พชื 

      01301 การท าสวนไม้ประดบั 

      01302 การปลกูพืชการ เพาะพนัธุ์ และการขยายพนัธุ์พืชอื่นๆ 

  014     การผลติสตัว์ 

    0141   การเลีย้งโค และกระบือ 

      01411 การเลีย้งโคนม และโคเนือ้ 

      01412 การเลีย้งกระบือนม และกระบือเนือ้ 

      01419 การเลีย้งโค และกระบือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0142 01420 การเลีย้งม้า ลา ลอ่ ม้าลอ่ และสตัว์อื่นๆ ที่คล้ายม้า 
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หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

 01 014  0143 01430 การเลีย้งอฐูที่มีโหนกเดยีว และอฐูที่มีสองโหนก 

    0144   การเลีย้งแกะ และแพะ 

      01441 การเลีย้งแกะ 

      01442 การเลีย้งแพะ 

    0145 01450 การเลีย้งสกุร (หม)ู 

    0146   การเลีย้งสตัว์ปีก 

      01461 การเลีย้งไก่ไข ่

      01462 การเลีย้งไก่ ไก่เนือ้ 

      01463 การเลีย้งเป็ด 

      01469 การเลีย้งสตัว์ปีกอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0149   การเลีย้งสตัว์ประเภทอื่นๆ 

      01491 การเลีย้งนกกระจอกเทศ และนกอีม ู

      01492 การเลีย้งไหม ผีเสือ้ และแมลง 

      01493 การเลีย้งผึง้ 

      01494 การเลีย้งนกนางแอน่ 

      01495 การท าฟาร์มง ู

      01496 การท าฟาร์มสตัว์เลีย้ง (ยกเว้น สตัว์น า้) 

      01499 การเลีย้งสตัว์ประเภทอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  015 0150 01500 การท าฟาร์มผสมผสาน 

  016     กิจกรรมสนบัสนนุการเกษตร และกิจกรรมหลงัการเก็บเก่ียว 

    0161   กิจกรรมสนบัสนนุการผลติพืชผล 

      01611 การควบคมุแมลง และสตัว์ศตัรูพชื 

      01612 การด าเนินการเก่ียวกบัอปุกรณ์การให้น า้ และเคร่ืองมือ
ชลประทานทางการเกษตร 

      01619 กิจกรรมสนบัสนนุการผลติพืชผล  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0162   กิจกรรมสนบัสนนุการเลีย้งสตัว์ 

      01621 กิจกรรมสนบัสนนุการแพร่พนัธุ์สตัว์ 

      01629 กิจกรรมสนบัสนนุการเลีย้งสตัว์อืน่ๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

 01 016  0163 01630 กิจกรรมหลงัการเก็บเก่ียวพืชผล 

    0164 01640 กระบวนการจดัการเมลด็พนัธุ์เพือ่การขยายพนัธุ์ 

  017 0170 01700 การลา่สตัว์ การดกัสตัว์และกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

02       ป่าไม้และการท าไม้ 

  021 0210 02100 วนวฒันวิทยา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวกบัป่าไม้ 

  022 0220 02200 การท าไม้ 

  023 0230 02300 การเก็บหาของป่า 

  024 0240 02400 บริการสนบัสนนุการป่าไม้ 

03       การประมง และการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

  031     การประมง 

    0311   การประมงทะเล 

      03111 การจบัปลาทะเล 

      03112 การจบักุ้งทะเล 

      03113 การจบัปทูะเล 

      03114 การจบัหมกึ (ปลาหมกึ) 

      03115 การจบัหอยทะเล 

      03119 การประมงทะเลอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0312   การประมงน า้จืด 

      03121 การประมงน า้จืด การจบัปลาน า้จืด 

      03122 การจบักุ้งน า้จืด 

      03129 การประมงน า้จืดอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  032     การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 

    0321   การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ทะเล 

      03211 การเพาะเลีย้งปลาทะเล 

      03212 การเพาะเลีย้งกุ้งทะเล 

      03213 การเพาะเลีย้งหอยทะเล 

      03214 การเพาะเลีย้งสตัว์ทะเลสวยงาม 

      03219 การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ทะเลอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    0322   การเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืด 

      03221 การเพาะเลีย้งปลาน า้จืด 
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หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

03  032 0322  03222 การเพาะเลีย้งกุ้งน า้จืด 
      03223 การเพาะเลีย้งกบ 

      03224 การเพาะเลีย้งจระเข้ 
      03225 การเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืดสวยงาม 
      03229 การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ การเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืดอื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
หมวดใหญ่ B       การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 

05       การท าเหมืองถ่านหิน และลกิไนต์ 
  051 0510 05100 การท าเหมืองถ่านหินคณุภาพสงู 
  052 0520 05200 การท าเหมืองลกิไนต์ 

06       การผลติน า้มนัดิบ และก๊าซธรรมชาต ิ
  061 0610 06100 การผลติน า้มนัดิบ 
  062 0620 06200 การผลติก๊าซธรรมชาต ิ

07       การท าเหมืองสนิแร่โลหะ 
  071 0710 07100 การท าเหมืองสนิแร่เหลก็ 
  072     การท าเหมืองสนิแร่โลหะนอกกลุม่สนิแร่เหลก็ ยกเว้น     

โลหะมีคา่ 
    0721 07210 การท าเหมืองสนิแร่ยเูรเนยีม และทอเรียม 
    0729   การท าเหมืองสนิแร่โลหะนอกกลุม่สนิแร่เหลก็อื่นๆ  
      07291 การท าเหมืองสนิแร่ดีบกุ 
      07292 การท าเหมืองสนิแร่สงักะส ี
      07299 การท าเหมืองสนิแร่โลหะนอกกลุม่สนิแร่เหลก็อื่นๆ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  073 0730 07300 การท าเหมืองสนิแร่โลหะมีคา่ 

08       การท าเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะ และเหมืองหินอื่นๆ  
  081 0810   การท าเหมืองหิน ทราย และดิน 
      08101 การท าเหมืองหินทีใ่ช้ในการก่อสร้าง 
      08102 การท าเหมืองหินปนู ยิปซมั ชอลก์ และโดโลไมต์ 
      08103 การขดุกรวด และทราย 
      08104 การท าเหมืองดิน 
  089     การท าเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะ และเหมืองหิน  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

08  089 0891 08910 การท าเหมืองแร่ที่ใช้ท าเคมีภณัฑ์ และปุ๋ ย 

    0892 08920 การขดุพตี 

    0893   การท าเหมืองเกลอื 

      08931 การท าเหมืองเกลอืสนิเธาว์ 

      08932 การท าเหมืองเกลอืสมทุร 

    0899   การท าเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะและเหมืองหินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      08991 การท าเหมืองแร่รัตนชาติ และกึง่รัตนชาต ิ

      08999 การท าเหมืองแร่ เหมืองแร่อโลหะ และเหมืองหินอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

09       กิจกรรมบริการท่ีสนบัสนนุการท าเหมืองแร่ และสนบัสนนุ
การผลติปิโตรเลยีม 

  091 0910 09100 กิจกรรมที่สนบัสนนุการขดุเจาะน า้มนัดิบ และก๊าซธรรมชาต ิ

  099 0990 09900 กิจกรรมที่สนบัสนนุการท าเหมืองแร่ และเหมืองหินอื่นๆ 

หมวดใหญ่ C       การผลติ 

10       การผลติผลติภณัฑ์อาหาร 

  101     การแปรรูป และการถนอมเนือ้สตัว์ 

    1011   การฆา่สตัว์ และการบรรจเุนือ้สตัว์ (ยกเว้น สตัว์ปีก) 

      10111 การฆา่สตัว์ (ยกเว้น สตัว์ปีก) 

      10112 การบรรจเุนือ้สตัว์สด (ยกเว้น สตัว์ปีก) 

    1012 10120 การฆา่ และการบรรจเุนือ้สตัว์ปีกสด 

    1013   การแปรรูป และการถนอมผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์และ    
เนือ้สตัว์ปีก 

      10131 การผลติเนือ้สตัว์ และเนือ้สตัว์ปีกด้วยการอบแห้ง  
การท าเค็ม หรือการรมควนั 

      10132 การผลติไส้กรอก ลกูชิน้ และผลติภณัฑ์อื่นท่ีคล้ายกนั          
ที่ท าจากเนือ้สตัว์และเนือ้สตัว์ปีก 

      10133 การผลติเนือ้สตัว์ และเนือ้สตัว์ปีกบรรจกุระป๋อง 

      10134 การผลติผลติภณัฑ์พลอยได้จากสตัว์ และสตัว์ปีก 

      10139 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ จากเนือ้สตัว์ และเนือ้สตัว์ปีก  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

 10 102     การแปรรูปและการถนอมปลา สตัว์น า้จ าพวกครัสตาเซีย
และโมลลสุก์ 

    1021   การผลติสตัว์น า้และผลติภณัฑ์สตัว์น า้สด แช่เย็นหรือแช่แขง็ 

      10211 การผลติปลาและผลติภณัฑ์จากปลาสด แช่เย็นหรือแช่แขง็ 

      10212 การผลติสตัว์น า้และผลติภณัฑ์สตัว์น า้สด (ยกเว้น ปลา)   
แช่เย็นหรือแช่แข็ง 

    1022   การผลติสตัว์น า้บรรจกุระป๋อง 

      10221 การผลติปลาบรรจกุระป๋อง 

      10222 การผลติสตัว์น า้ (ยกเว้น ปลา) บรรจกุระป๋อง 

    1029   การแปรรูปและการถนอมสตัว์น า้อื่นๆ 

      10291 การผลติผลติภณัฑ์สตัว์น า้ด้วยการอบแห้ง การรมควนั   
การท าเค็ม การหมกัในน า้เกลอื หรือน า้ส้มสายช ู

      10292 การผลติไส้กรอกลกูชิน้ และผลติภณัฑ์อื่นท่ีคล้ายกนัท่ีท า
จากสตัว์น า้ 

      10293 การผลติน า้ปลาและผลติภณัฑ์สตัว์น า้ที่ได้จากการหมกั 

      10294 การผลติปลาป่นส าหรับใช้เป็นอาหารสตัว์ 

      10295 การแปรรูปสาหร่าย 

      10299 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ จากสตัว์น า้ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ใน
ที่อื่น 

  103 1030   การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผกั 

      10301 การผลติผลไม้และผกัแช่แข็ง 

      10302 การผลติผลไม้และผกับรรจกุระป๋อง 

      10303 การผลติน า้ผลไม้และน า้ผกั 

      10304 การถนอมผลไม้หรือผกั โดยการท าเคม็ การอบแห้ง การแช ่
ในน า้มนัหรือในน า้ส้มสายช ู

      10305 การผลติแยม แยมผิวส้ม และเยลลี 

      10306 การแปรรูปและการถนอมมนัฝร่ัง 

      10307 การผลติผลติภณัฑ์จากถัว่เปลอืกแข็ง 

      10309 การแปรรูป และการถนอมผลไม้และผกัด้วยวิธีอื่นๆ   
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  104     การผลติน า้มนัและไขมนัจากพืชและสตัว์ 
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หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

 10 104  1041   การผลติน า้มนัพืช (ยกเว้น น า้มนัปาล์ม) 

      10411 การผลติน า้มนัถัว่เหลอืง 

      10412 การผลติน า้มนัร าข้าว 

      10413 การผลติน า้มนัข้าวโพด 

      10414 การผลติน า้มนัมะพร้าว 

      10419 การผลติน า้มนัพืชชนิดอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    1042 10420 การผลติน า้มนัปาล์ม 

    1049   การผลติน า้มนัและไขมนัจากสตัว์ และผลติภณัฑ์อื่นๆ  
ที่ได้จากน า้มนัพืช ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      10491 การผลติน า้มนัและไขมนัจากสตัว์ 

      10499 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ได้จากน า้มนัพืช  
ซึง่มิได้จดั ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  105 1050   การผลติผลติภณัฑ์นม 

      10501 การผลติน า้นมสด (ยกเว้นน า้นมดิบ) 

      10502 การผลติผลติภณัฑ์นมข้นหรือนมผง 

      10503 การผลติไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น 

      10504 การผลติโยเกิร์ตและนมเปรีย้ว 

      10505 การผลติเนย 

      10509 การผลติผลติภณัฑ์นมอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  106     การผลติผลติภณัฑ์จากเมลด็ธญัพืช สตาร์ชและผลติภณัฑ์ 
จากสตาร์ช  

    1061   การผลติผลติภณัฑ์จากเมลด็ธญัพืช  

      10611 การสข้ีาว 

      10612 การผลติแป้งจากข้าว 

      10613 การผลติแป้งสาล ี

      10614 การผลติแป้งข้าวโพด 

      10615 การผลติแป้งจากเมลด็ธญัพืชอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      10616 การผลติแป้งผสมหรือแป้งส าเร็จรูปส าหรับใช้ท าขนมปังและ 
ประกอบอาหารอื่นๆ 

      10617 การผลติน า้ธญัพชื 
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10  106 1061 10619 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ จากเมลด็ธญัพืช 
 ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    1062   การผลติสตาร์ชและผลติภณัฑ์จากสตาร์ช  

      10621 การผลติมนัเส้นและมนัอดัเมด็ 

      10622 การผลติสตาร์ชมนัส าปะหลงั 

      10623 การผลติสตาร์ชจากข้าวโพด ธญัพืชและพืชผกัอื่นๆ  
(ยกเว้น มนัส าปะหลงั) 

      10629 การผลติผลติภณัฑ์จากสตาร์ชอืน่ๆ   
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  107     การผลติผลติภณัฑ์อาหารอื่นๆ  

    1071   การผลติผลติภณัฑ์ขนมอบ  

      10711 การผลติขนมปัง เค้กและเพสตรี 

      10712 การผลติขนมปังกรอบและผลติภณัฑ์ขนมอบกรอบอื่นๆ 

      10713 การผลติขนมไทยประเภทอบ 

    1072   การผลติน า้ตาล  

      10721 การผลติน า้ตาลดิบจากอ้อย 

      10722 การผลติน า้ตาลบริสทุธ์ิ 

      10723 การผลติน า้ตาลจากพืช (ยกเว้น อ้อย) 

    1073   การผลติโกโก้ ช็อกโกแลตและลกูกวาด  

      10731 การผลติโกโก้และผลติภณัฑ์จากโกโก้ 

      10732 การผลติผลติภณัฑ์ช็อกโกแลตและขนมหวานจาก
ช็อกโกแลต 

      10733 การผลติหมากฝร่ัง 

      10734 การถนอมผลไม้ ถัว่เปลอืกแขง็ เปลอืกผลไม้และสว่นอื่นๆ
ของพืชโดยใช้น า้ตาล 

      10739 การผลติลกูกวาดและขนมอื่นๆ ที่ท าจากน า้ตาล  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    1074   การผลติมกักะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว คสูคสูและผลติภณัฑ์
อาหารจ าพวกแป้งทีค่ล้ายกนั 

      10741 การผลติพาสต้า 

      10742 การผลติเส้นกว๋ยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น 
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10  107 1074 10743 การผลติผลติภณัฑ์อาหารจ าพวกแป้งชนดิส าเร็จรูปและ   
กึ่งส าเร็จรูป 

      10749 การผลติผลติภณัฑ์อาหารจ าพวกแป้งอื่นๆ ที่คล้ายกนั      
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    1075   การผลติอาหารปรุงส าเร็จ  

      10751 การผลติอาหารปรุงส าเร็จแช่แข็ง 

      10752 การผลติอาหารปรุงส าเร็จบรรจใุนภาชนะปิดสนิท            
โดยวิธีสญุญากาศ 

    1076   การผลติกาแฟ ชาและสมนุไพรผงส าหรับชงเป็นเคร่ืองดืม่  

      10761 การผลติกาแฟ 

      10762 การผลติชา 

      10769 การผลติสมนุไพรผงส าหรับชงเป็นเคร่ืองดืม่ 

    1077   การผลติเคร่ืองปรุงอาหารประจ าโต๊ะและ                     
เคร่ืองประกอบอาหาร 

      10771 การผลติเคร่ืองเทศและเคร่ืองแกงส าเร็จรูป 

      10772 การผลติซอสและเคร่ืองปรุงอาหารประจ าโต๊ะ 

      10773 การผลติซีอิว๊ 

      10774 การผลติผงชรูส 

      10775 การผลติเกลอืบริโภค 

      10779 การผลติเคร่ืองปรุงอาหารประจ าโต๊ะ และ 
เคร่ืองประกอบอาหารอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    1079   การผลติผลติภณัฑ์อาหารอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

      10791 การผลติขนมขบเคีย้ว/ขนมกรุบกรอบ 

      10792 การผลติขนมไทยและขนมพืน้เมอืง (ยกเว้นขนมอบ) 

      10793 การผลติซุป น า้ซุปและอาหารพิเศษ 

      10794 การผลติอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เนา่เสยีงา่ย 

      10795 การผลติน า้แขง็เพื่อการบริโภค 

      10796 การผลติผลติภณัฑ์จากไข ่

      10799 การผลติผลติภณัฑ์อาหารอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  108 1080   การผลติอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลีย้งสตัว์  

      10801 การผลติอาหารส าเร็จรูปส าหรับสตัว์เลีย้ง 
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 10 108 1080 10802 การผลติอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลีย้งปศสุตัว์ในฟาร์ม 

11 110     การผลติเคร่ืองดื่ม  

    1101   การต้ม การกลัน่และการผสมสรุา  

      11011 การผลติสรุา (เหล้า) กลัน่ 

      11012 การผลติสรุา (เหล้า) ผสม 

    1102   การผลติสรุาผลไม้ (ไวน์)  

      11021 การผลติไวน์องุ่น 

      11022 การผลติไวน์ผลไม้ (ยกเว้น องุ่น) 

      11029 การผลติสรุา (เหล้า) ผลไม้ (ไวน์) ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ที่อื่น 

    1103 11030 การผลติมอลต์และสรุา (เหล้า) ที่ท าจากข้าวมอลต์ 

    1104   การผลติเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ การผลติน า้แร่และ    
น า้ดื่มบรรจขุวดประเภทอื่นๆ  

      11041 การผลติน า้ดืม่บริสทุธ์ิและน า้แร่บรรจขุวด 

      11042 การผลติน า้อดัลมและโซดา 

      11043 การผลติเคร่ืองดื่มกาแฟ ชาและชาชงสมนุไพรพร้อมดื่ม 

      11044 การผลติเคร่ืองดื่มให้พลงังานรวมถึงเคร่ืองดื่มเกลอืแร่ 

      11049 การผลติเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

12 120 1200   การผลติผลติภณัฑ์จากยาสบู  

      12001 การบม่ และการอบใบยาสบู 

      12002 การผลติบหุร่ีและซิการ์ 

      12009 การผลติผลติภณัฑ์จากยาสบูและผลติภณัฑ์ที่ใช้แทนยาสบู
อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น (ยกเว้น บหุร่ีและซิการ์) 

13       การผลติสิง่ทอ  

  131     การป่ันด้าย การทอและการตกแตง่ส าเร็จสิง่ทอ  

    1311   การเตรียมและการป่ันเส้นใยสิง่ทอ  

      13111 การเตรียมเส้นใย 

      13112 การป่ันด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ 

      13113 การป่ันด้ายจากเส้นใยสงัเคราะห์ 

    1312   การทอผ้า  
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 13 131 1312 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ 

      13122 การทอผ้าจากเส้นใยสงัเคราะห์ 

      13129 การทอผ้าจากเส้นใยอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    1313   การตกแตง่ส าเร็จสิง่ทอ  

      13131 การขจดัไขมนัและสิง่สกปรก การฟอกขาว และการย้อมส ี

      13132 การพิมพ์ผ้า 

      13139 การตกแตง่ส าเร็จสิง่ทอด้วยวิธีอืน่ๆ   
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  139     การผลติสิง่ทอประเภทอื่นๆ  

    1391 13910 การผลติผ้าถกั และผ้าถกัโครเชต์ 

    1392   การผลติวสัดสุิง่ทอส าเร็จรูป ยกเว้น เคร่ืองแตง่กาย 

      13921 การผลติเคร่ืองนอน ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ห้องน า้และ
ห้องครัว 

      13922 การผลติผลติภณัฑ์จากผ้าใบและผ้าอื่นๆ ที่คล้ายกนั 

      13929 การผลติวสัดสุิง่ทอส าเร็จรูปอื่นๆ ยกเว้น  เคร่ืองแตง่กาย 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    1393 13930 การผลติพรมและพรมหนา 

    1394 13940 การผลติเชือก เชือกเส้นใหญ่ ตาขา่ย แห และอวน 

    1399   การผลติสิง่ทอชนิดอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

      13991 การผลติผ้าที่ไมไ่ด้ทอ 

      13992 การผลติสิง่ทอชนิดใช้ในทางอตุสาหกรรม 

      13999 การผลติสิง่ทออ่ืนๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

14       การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย  

  141     การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย ยกเว้น เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย 
ที่ท าจากขนสตัว์ 

    1411   การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย ยกเว้น การรับจ้างตดัเย็บ
เสือ้ผ้า  

      14111 การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายทีใ่ช้ในงานอตุสาหกรรม
วิชาชีพนกัเรียน และนกัศกึษา 

      14112 การผลติเสือ้ผ้าชัน้นอก 

      14113 การผลติชดุชัน้ในและชดุนอน 
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 14 141 1411 14114 การผลติเสือ้ผ้าส าหรับเด็กทารก 

      14115 การผลติชดุกีฬา 

      14116 การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายจากหนงั 

    1412 14120 การตดัเย็บเสือ้ผ้าตามค าสัง่ของลกูค้า 

    1413   การผลติเคร่ืองประกอบเคร่ืองแตง่กายซึง่สว่นใหญ่            
ท าจากสิง่ทอ  

      14131 การผลติเคร่ืองปกคลมุ หรือสวมศีรษะ 

      14139 การผลติเคร่ืองประกอบเคร่ืองแตง่กายอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  142 1420 14200 การผลติสิง่ของตา่ง ๆ ที่ท าจากขนสตัว์ 

  143 1430   การผลติเคร่ืองแตง่กายด้วยการถกั และถกัโครเชต์  

      14301 การผลติเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายด้วยการถกั และถกัโครเชต์ 

      14302 การผลติถงุเท้าถงุนอ่งชดุชัน้ในด้วยการถกั และถกัโครเชต์ 

15       การผลติเคร่ืองหนงั และผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง  

  151     การฟอก และการตกแตง่เคร่ืองหนงั การผลติกระเป๋า
เดินทาง กระเป๋าถืออาน และเคร่ืองลากเทียมสตัว์           
การตกแตง่และการย้อมสหีนงัขนสตัว์ 

    1511 15110 การฟอกและการตกแตง่เคร่ืองหนงั การตกแตง่และ         
การย้อมสหีนงัขนสตัว์ 

    1512   การผลติกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และกระเป๋าอื่นๆ  
ที่คล้ายกนั อานและเคร่ืองลากเทยีมสตัว์ 

      15121 การผลติผลติภณัฑ์ประเภทกระเป๋า 

      15122 การผลติอาน เคร่ืองลากเทียมสตัว์ และของเลน่สตัว์ 

      15129 การผลติสิง่ของอื่นๆ ที่ท าจากหนงัฟอกหรือหนงัอดั  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  152 1520   การผลติรองเท้า  

      15201 การผลติรองเท้าหนงั 

      15202 การผลติรองเท้ายาง 

      15203 การผลติรองเท้าไม้ 

      15204 การผลติรองเท้ากีฬา 

      15209 การผลติรองเท้าอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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16       การผลติไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ และไม้ก๊อก ยกเว้น 
เฟอร์นิเจอร์ การผลติสิง่ของจากฟางและวสัดถุกัสานอื่นๆ  

  161 1610   การเลือ่ยไม้ และการไสไม้  
      16101 การเลือ่ยไม้ 

      16102 การอบ และการอดัน า้ยาไม้ 
  162     การผลติผลติภณัฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก ฟางและวสัดถุกัสาน 

    1621 16210 การผลติแผน่ไม้บาง และผลติภณัฑ์ไม้ 

    1622 16220 การผลติโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและ                   
เคร่ืองประกอบอาคาร 

    1623 16230 การผลติภาชนะบรรจทุี่ท าจากไม้ 

    1629   การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากไม้ การผลติสิง่ของจาก 
ไม้ก๊อก ฟางและวสัดถุกัสาน 

      16291 การผลติเคร่ืองใช้ในบ้านท่ีท าจากไม้และไม้ก๊อก 

      16292 การผลติผลติภณัฑ์ที่ท าจากฟางและวสัดถุกัสาน 

      16299 การผลติผลติภณัฑ์จากไม้และไม้ก๊อก ซึง่มิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น 

17 170     การผลติกระดาษ และผลติภณัฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ  

    1701   การผลติเยื่อกระดาษ กระดาษและกระดาษแข็ง 

      17011 การผลติเยื่อกระดาษ 

      17012 การผลติกระดาษและกระดาษแขง็ 

    1702 17020 การผลติกระดาษลอนลกูฟกูและกระดาษแขง็ลอนลกูฟกู 
และการผลติกลอ่งจากกระดาษและกระดาษแข็ง 

    1709   การผลติผลติภณัฑ์ที่แปรรูปอื่นๆ ที่ท าจากกระดาษและ
กระดาษแขง็  

      17091 การผลติผลติภณัฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษเพื่อใช้ในครัวเรือน
และสขุอนามยั 

      17092 การผลติอปุกรณ์เคร่ืองเขียนจากกระดาษ 

      17099 การผลติผลติภณัฑ์แปรรูปอื่นๆ ที่ท าจากกระดาษและ
กระดาษแขง็ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

18       การพิมพ์ และการผลติซ า้สือ่บนัทกึ  

  181     การพิมพ์ และการบริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการพิมพ์  

    1811   การพิมพ์ 
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 18 181 1811 18111 การพิมพ์หนงัสอืพมิพ์ และวารสารอื่นๆ 

      18112 การพิมพ์ฉลาก 

      18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    1812   การบริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการพิมพ์  

      18121 การบริการก่อนการพิมพ์ 

      18122 การบริการอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการพิมพ์ 

  182 1820 18200 การผลติซ า้สือ่บนัทกึ 

19       การผลติถ่านโค้ก และผลติภณัฑ์จากการกลัน่ปิโตรเลยีม  

  191 1910 19100 การผลติผลติภณัฑ์ถ่านโค้ก 

  192 1920   การผลติผลติภณัฑ์ที่ได้จากการกลัน่ปิโตรเลยีม  

      19201 การผลติผลติภณัฑ์ที่ได้จากโรงกลัน่ปิโตรเลยีม 

      19202 การผลติเชือ้เพลงิชีวภาพ 

      19209 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลัน่ปิโตรเลยีม  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

20       การผลติเคมีภณัฑ์ และผลติภณัฑ์เคม ี 

  201     การผลติเคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน ปุ๋ ยเคมีและสารประกอบ
ไนโตรเจน พลาสติกและยางสงัเคราะห์ขัน้ต้น  

    2011   การผลติเคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน  

      20111 การผลติก๊าซที่ใช้ในงานอตุสาหกรรม 

      20112 การผลติสย้ีอมผ้าและสผีง 

      20113 การผลติเคมีภณัฑ์อนินทรีย์ขัน้มลูฐานอื่นๆ 

      20114 การผลติแอลกอฮอล์และเอสเตอร์ 

      20115 การผลติเคมีภณัฑ์อินทรีย์ขัน้มลูฐานอื่นๆ 

    2012   การผลติปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยทีม่ีธาตไุนโตรเจนเป็นสารประกอบ  

      20121 การผลติปุ๋ ยเคม ี

      20122 การผลติสารประกอบไนโตรเจน 

    2013   การผลติพลาสติกและยางสงัเคราะห์ขัน้ต้น  

      20131 การผลติเมด็พลาสติกและพลาสติกขัน้ต้น 
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 20 201 2013 20132 การผลติยางสงัเคราะห์ขัน้ต้น 

  202     การผลติผลติภณัฑ์เคมชีนิดอื่นๆ  

    2021 20210 การผลติยาปราบศตัรูพชืและเคมภีณัฑ์อื่นๆ เพื่อการเกษตร 

    2022   การผลติส ีน า้มนัชกัเงาและสารเคลอืบประเภทเดียวกนั 
หมกึพิมพ์และน า้มนัทาไม้  

      20221 การผลติส ีน า้มนัชกัเงาและสารเคลอืบประเภทเดียวกนัและ 
น า้มนัทาไม้ 

      20222 การผลติหมกึพมิพ์ และผงหมกึ 

    2023   การผลติสบูแ่ละสารซกัฟอก ผลติภณัฑ์ท าความสะอาดและ 
ขดัเงา น า้หอม และผลติภณัฑ์ในห้องน า้  

      20231 การผลติสบูแ่ละสารซกัฟอก ผลติภณัฑ์ที่ใช้ใน                 
การท าความสะอาดและขดัเงา 

      20232 การผลติเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และผลติภณัฑ์ในห้องน า้ 

    2029   การผลติผลติภณัฑ์เคมชีนิดอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

      20291 การผลติผลติภณัฑ์ที่เก่ียวกบัระเบิด 

      20292 การผลติกาวและเจลาติน 

      20293 การผลติน า้มนัหอมระเหย 

      20294 การผลติเคมีภณัฑ์ที่ใช้ในการถา่ยรูป 

      20299 การผลติผลติภณัฑ์เคมอีื่นๆ ซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  203 2030 20300 การผลติเส้นใยประดิษฐ์ 

21       การผลติเภสชัภณัฑ์พืน้ฐาน และการผลติสตูรต ารับทาง
เภสชักรรม  

  210 2100   การผลติเภสชัภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ทางยา และผลติภณัฑ์จาก
พืชสมนุไพร 

      21001 การผลติเภสชัภณัฑ์และเคมีภณัฑ์ที่ใช้รักษาโรค 

      21002 การผลติผลติภณัฑ์จากพืชและสตัว์ที่ใช้รักษาโรค 

22       การผลติผลติภณัฑ์ยางและพลาสติก  
  221     การผลติผลติภณัฑ์ยาง  
    2211   การผลติยางล้อและยางใน รวมถงึการหลอ่ดอกยางและ   

การซอ่มสร้างยางล้อ  
      22111 การผลติยางล้อและยางใน 
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22  221 2211 22112 การหลอ่ดอกยางและการซอ่มสร้างยางล้อ 

    2219   การผลติผลติภณัฑ์ยางชนิดอื่นๆ  

      22191 การผลติยางแผน่ และยางแทง่ 

      22192 การผลติน า้ยางข้น 

      22193 การผลติสิง่ของเคร่ืองใช้ด้านสขุอนามยัหรือเภสชักรรม        
ที่ท าจากยาง 

      22199 การผลติผลติภณัฑ์ยางอื่นๆ ซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  222     การผลติผลติภณัฑ์พลาสติก  

    2221 22210 การผลติผลติภณัฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคาร        
ที่ท าจากพลาสติก 

    2222 22220 การผลติบรรจภุณัฑ์พลาสติก 

    2223 22230 การผลติผลติภณัฑ์พลาสติกส าเร็จรูป 

    2229   การผลติผลติภณัฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้       
ในท่ีอื่น  

      22291 การผลติเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัวและในห้องน า้          
ที่ท าจากพลาสติก 

      22292 การผลติผลติภณัฑ์ไฟเบอร์กลาส 

      22299 การผลติผลติภณัฑ์พลาสติกอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

23       การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ 

  231 2310   การผลติแก้วและผลติภณัฑ์ที่ท าจากแก้ว  

      23101 การผลติแก้ว/กระจกแผน่ 

      23102 การผลติภาชนะ บรรจภุณัฑ์และเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร       
ที่ท าจากแก้ว 

      23103 การผลติไฟเบอร์กลาส 

      23109 การผลติผลติภณัฑ์แก้วอื่นๆ ซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  239     การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    2391 23910 การผลติผลติภณัฑ์วสัดทุนไฟ 

    2392   การผลติวสัดกุ่อสร้างทีว่ตัถดุิบหลกัท าจากดิน  

      23921 การผลติอิฐ 
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 23 239 2392 23922 การผลติกระเบือ้งปพูืน้ และแผน่เซรามกิ 

      23923 การผลติเคร่ืองสขุภณัฑ์เซรามกิ 

      23929 การผลติวสัดทุีใ่ช้ในการก่อสร้างอื่นๆ ที่ท าจากดินเหนยีว   
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    2393   การผลติผลติภณัฑ์เคร่ืองเคลอืบปอร์ซเลน และเซรามิก    
ชนิดอื่นๆ  

      23931 การผลติผลติภณัฑ์เซรามิก หรือเคร่ืองปัน้ดินเผาที่เป็น
เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร 

      23932 การผลติผลติภณัฑ์ประติมากรรม และของตกแตง่ที่ท าจาก
เซรามิก หรือเคร่ืองปัน้ดินเผา 

      23933 การผลติลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้า และอปุกรณ์ประกอบลกูถ้วย
ฉนวนไฟฟ้าที่ท าจากเซรามิก 

      23939 การผลติผลติภณัฑ์เคร่ืองเคลอืบปอร์ซเลน และเซรามิก   
ชนิดอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในที่อื่น 

    2394   การผลติปนูซีเมนต์ปนูไลม์ (ปนูขาว) และปนูปลาสเตอร์  

      23941 การผลติปนูซีเมนต์ 

      23942 การผลติปนูไลม์ (ปนูขาว) และปนูปลาสเตอร์ 

    2395   การผลติผลติภณัฑ์คอนกรีต ปนูซีเมนต์ และปนูปลาสเตอร์ 

      23951 การผลติผลติภณัฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 

      23952 การผลติผลติภณัฑ์ปนูปลาสเตอร์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

      23953 การผลติคอนกรีตผสมเสร็จ 

      23954 การผลติผลติภณัฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 

      23959 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากคอนกรีต ซเีมนต์ และ  
ปนูปลาสเตอร์ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    2396   การตดัการขึน้รูป และการแตง่ส าเร็จหิน  

      23961 การผลติผลติภณัฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง 

      23969 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากหิน  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    2399   การผลติผลติภณัฑ์แร่อโลหะอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      23991 การผลติผลติภณัฑ์ขดัถ ู

      23992 การผลติวสัดทุีเ่ป็นฉนวนจากแร่ 
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23  239 2399 23999 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

24       การผลติโลหะขัน้มลูฐาน  

  241 2410   การผลติเหลก็และเหลก็กล้าขัน้มลูฐาน  

      24101 การผลติเหลก็และเหลก็กล้าขัน้มลูฐานขัน้ต้นและขัน้กลาง 

      24102 การผลติเหลก็และเหลก็กล้าแผน่ 

      24103 การผลติหลอด ทอ่ฮอลโลว์โฟรไฟล์ และอปุกรณ์ติดตัง้        
ที่เก่ียวข้องที่ท าจากเหลก็กล้า 

      24109 การผลติเหลก็ และเหลก็กล้าขัน้มลูฐานอื่นๆ  
ซึง่มิได้ดประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  242 2420   การผลติโลหะมีคา่ และโลหะอื่นที่ไมไ่ช่เหลก็ขัน้มลูฐาน 

      24201 การผลติโลหะมีคา่ 

      24202 การผลติอะลมูิเนยีม และผลติภณัฑ์อะลมูิเนียม 

      24203 การผลติสงักะส ีตะกัว่ ดีบกุ และผลติภณัฑ์ของของดงักลา่ว 

      24204 การผลติทองแดง และผลติภณัฑ์ทองแดง 

      24209 การผลติโลหะสามญั และผลติภณัฑ์โลหะสามญัอื่นๆ          
ที่มิใชเ่หลก็ 

  243     การหลอ่โลหะ  

    2431   การหลอ่เหลก็และเหลก็กล้า  

      24311 การหลอ่เหลก็ 

      24312 การหลอ่เหลก็กล้า 

    2432 24320 การหลอ่โลหะท่ีไมใ่ช่เหลก็และเหลก็กล้า 

25       การผลติผลติภณัฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้น 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  

  251     การผลติผลติภณัฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ถงัน า้ขนาดใหญ่
ที่เก็บกกัน า้ และเคร่ืองก าเนิดไอน า้ 

    2511   การผลติผลติภณัฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ  

      25111 การผลติผลติภณัฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะส าหรับใช้ในงาน
ก่อสร้าง 

      25112 การผลติโลหะท่ีเป็นโครงสร้างของการก่อสร้างอาคาร 
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25  251 2511 25113 การผลติประต ูหน้าตา่ง กรอบประต ูหน้าตา่ง ประตใูหญ่ 
และผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนัท่ีท าจากโลหะ 

      25119 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    2512   การผลติถงัน า้ขนาดใหญ่ (ที่มีความจเุกิน 300 ลติร) ท่ีเก็บ
กกัน า้และภาชนะบรรจทุี่ท าจากโลหะ  

      25121 การผลติหม้อน า้ส าหรับการท าความร้อนจากสว่นกลาง และ
เคร่ืองระบายความร้อน 

      25122 การผลติภาชนะบรรจสุิง่ของที่ท าจากโลหะ เพื่อเก็บก๊าซอดั
หรือ ก๊าซเหลว 

      25129 การผลติถงัน า้ขนาดใหญ่ (ที่มีความจเุกิน 300 ลติร) ท่ีเก็บ
กกัน า้ และภาชนะบรรจทุี่ท าจากโลหะ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้
ในท่ีอื่น 

    2513 25130 การผลติเคร่ืองก าเนิดไอน า้ ยกเว้น หม้อต้มน า้ร้อนส าหรับ 
ท าความร้อนจากสว่นกลาง 

  252 2520   การผลติอาวธุ กระสนุ และวตัถรุะเบิด  

      25201 การผลติกระสนุ และวตัถรุะเบิด 

      25209 การผลติอาวธุหนกั อาวธุปืน รวมถึงอาวธุอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  259     การผลติผลติภณัฑ์โลหะประดิษฐ์ชนิดอื่นๆ กิจกรรมบริการ
งานโลหะ 

    2591 25910 การผลติผลติภณัฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอดั การตอกพิมพ์
และการรีด การผสมโลหะผง 

    2592   การปรับสภาพและการเคลอืบโลหะ การกดักลงึขึน้รูป 

      25921 การตกแตง่ และการเคลอืบโลหะ 

      25922 การกลงึกดัไสโลหะ 

    2593   การผลติเคร่ืองตดั เคร่ืองมือที่ใช้งานด้วยมือ และ          
เคร่ืองโลหะทัว่ไป  

      25931 การผลติเคร่ืองตดั 

      25932 การผลติกญุแจ และบานพบั 

      25939 การผลติเคร่ืองมือทีใ่ช้งานด้วยมอื และเคร่ืองโลหะทัว่ไป   
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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25 259 2594   การผลติถงั กระป๋อง ถงักลมขนาดใหญ่ (ทีม่ีความจไุมเ่กิน 
300 ลติร) และภาชนะบรรจทุีค่ล้ายกนัท่ีท าจากโลหะ 

      25941 การผลติถงั ถงักลมขนาดใหญ่ (ที่มีความจไุมเ่กิน 300 ลติร) 
และภาชนะบรรจทุี่คล้ายกนัท่ีท าจากโลหะ 

      25949 การผลติกระป๋องโลหะ และบรรจภุณัฑ์อื่นๆท่ีท าจากโลหะ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    2595   การผลติของที่ท าจากลวด โซ ่ลวดสปริง สลกัเกลยีว และ 
ตะปคูวง  

      25951 การผลติลวด เคเบิล และของที่ท าจากลวด 

      25952 การผลติโซ ่ลวดสปริง สลกัเกลยีว และตะปคูวง 

    2599   การผลติผลติภณัฑ์โลหะประดิษฐ์  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

      25991 การผลติเคร่ืองสขุภณัฑ์ที่ท าจากโลหะ 

      25992 การผลติเคร่ืองใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากโลหะ 

      25993 การผลติตู้นิรภยั และเคร่ืองใช้ส านกังานท่ีท าจากโลหะ 
(ยกเว้น เฟอร์นเิจอร์) 

      25999 การผลติผลติภณัฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

26       การผลติผลติภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อิเลก็ทรอนิกส์ และอปุกรณ์
ทางทศันศาสตร์  

  261 2610   การผลติอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และแผน่วงจร  

      26101 การผลติชิน้สว่นอปุกรณ์แสดงภาพ 

      26102 การผลติตวัเก็บประจ ุและตวัต้านทานส าหรับวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ 

      26103 การผลติแผน่วงจรอิเลก็ทรอนิกส ์

      26104 การผลติอปุกรณ์กึง่ตวัน า และวงจรรวม 

      26109 การผลติสว่นประกอบอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  262 2620   การผลติคอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์ตอ่พว่ง  

      26201 การผลติคอมพวิเตอร์ และ/หรือการประกอบคอมพวิเตอร์ 

      26202 การผลติอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู 

      26203 การผลติจอคอมพิวเตอร์ 
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26  262 2620 26209 การผลติอปุกรณ์ตอ่พว่งอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  263 2630   การผลติเคร่ืองมือสือ่สาร  

      26301 การผลติโทรศพัท์ และโทรสารแบบใช้สาย 

      26302 การผลติอปุกรณ์สือ่สารแบบไร้สาย 

      26303 การผลติอปุกรณ์สือ่สารข้อมลูทีใ่ช้ในการสง่สญัญาณ
อิเลก็ทรอนิกส์ไปตามสายหรือออกอากาศ 

      26309 การผลติอปุกรณ์สือ่สารอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  264 2640   การผลติเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับผู้บริโภค  

      26401 การผลติเคร่ืองรับโทรทศัน์ (ทีว)ี 

      26402 การผลติเคร่ืองรับวิทย ุเคร่ืองบนัทกึ และท าส าเนาเสยีง    
และภาพ 

      26403 การผลติไมโครโฟนล าโพง และเคร่ืองขยายเสยีง 

      26409 การผลติเคร่ืองใช้อิเลก็ทรอนิกส์อืน่ๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน     
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  265     การผลติเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดัการทดสอบการน าร่อง และ
อปุกรณ์การควบคมุนาฬิกา 

    2651   การผลติเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดั การทดสอบ การน าร่อง 
และอปุกรณ์การควบคมุ 

      26511 การผลติเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวดั การทดสอบ การน าร่อง 
และอปุกรณ์การควบคมุ (ยกเว้น ในทางอตุสาหกรรม) 

      26512 การผลติเคร่ืองมือใช้ในการวดั การทดสอบ และการควบคมุ
กระบวนการผลติในทางอตุสาหกรรม 

    2652   การผลตินาฬิกา  

      26521 การผลตินาฬิกา 

      26529 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ท่ีมีเคร่ืองนาฬิกาประกอบอยู ่

  266 2660 26600 การผลติเคร่ืองฉายรังสี และเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์        
ทางการแพทย์และทางการบ าบดัรักษา 

  267 2670   การผลติเคร่ืองมือทางทศันศาสตร์และอปุกรณ์การถา่ยภาพ  
      26701 การผลติเลนส์ 
      26702 การผลติเคร่ืองมือทางทศันศาสตร์ (ยกเว้น เลนส์) 
      26703 การผลติอปุกรณ์เก่ียวกบัการถ่ายภาพ และถ่ายภาพยนตร์ 
  268 2680 26800 การผลติสือ่แมเ่หลก็ และสือ่เชิงแสง 
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27       การผลติอปุกรณ์ไฟฟ้า  

  271 2710   การผลติมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 
และอปุกรณ์ควบคมุและจา่ยไฟฟ้า 

      27101 การผลติมอเตอร์ไฟฟ้า และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

      27102 การผลติหม้อแปลงไฟฟ้า 

      27103 การผลติอปุกรณ์ควบคมุและจ่ายไฟฟ้า 

  272 2720 27200 การผลติแบตเตอร่ี และหม้อสะสมไฟฟ้า 

  273     การผลติสายไฟฟ้า และอปุกรณ์การเดินสายไฟฟ้า  

    2731 27310 การผลติเคเบิลเส้นใยน าแสง 

    2732 27320 การผลติสายไฟฟ้าและเคเบิลส าหรับงานไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

    2733 27330 การผลติอปุกรณ์การเดินสายไฟฟ้า 

  274 2740   การผลติอปุกรณ์ส าหรับให้แสงสวา่ง  

      27401 การผลติหลอดไฟฟ้า 

      27409 การผลติอปุกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ส าหรับให้แสงสวา่ง 

  275 2750   การผลติเคร่ืองใช้ในครัวเรือน  

      27501 การผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนดิใช้ในครัวเรือน (ยกเว้น ประเภท
ผลติความร้อนด้วยไฟฟ้า) 

      27502 การผลติเคร่ืองใช้ในครัวเรือนประเภทผลติความร้อน       
ด้วยไฟฟ้า 

      27503 การผลติเคร่ืองใช้ในครัวเรือนประเภทผลติความร้อน           
ที่ไมต้่องใช้ไฟฟ้า 

  279 2790   การผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนดิอื่นๆ  
      27901 การผลติเคร่ืองจา่ยไฟฟ้าตอ่เนื่อง 
      27902 การผลติอปุกรณ์ให้สญัญาณแบบไฟฟ้า 
      27909 การผลติอปุกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น   

การผลติเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
28       การผลติเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ  

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  
 281   การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้งานทัว่ไป 
   2811 28110 การผลติเคร่ืองยนต์ และเคร่ืองกงัหนั ยกเว้น เคร่ืองยนต์ทีใ่ช้

กบัอากาศยาน ยานยนต์ และจกัรยานยนต์ 
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 28 281 2812 28120 การผลติเคร่ืองสบูของไหล 

    2813   การผลติเคร่ืองสบู คอมเพรสเซอร์ ก๊อกน า้ และวาล์วอื่นๆ  

      28131 การผลติเคร่ืองสบูอื่นๆ และคอมเพรสเซอร์ 

      28132 การผลติก๊อก และวาล์วอื่นๆ 

    2814 28140 การผลติตลบัลกูปืน เกียร์ และอปุกรณ์ที่ใช้ขบัเคลือ่น 

    2815 28150 การผลติเตาอบ เตาหลอม และเตาเผา 

    2816 28160 การผลติอปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับยก และขนย้าย 

    2817 28170 การผลติเคร่ืองจกัรและเคร่ืองใช้ส านกังาน                
(ยกเว้น คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์ตอ่พว่ง) 

    2818 28180 การผลติเคร่ืองมือทีใ่ช้พลงังานขบัเคลือ่น 

    2819   การผลติเคร่ืองจกัรอื่นๆ ที่ใช้ในงานทัว่ไป 

      28191 การผลติเคร่ืองท าความเย็น 

      28199 การผลติเคร่ืองจกัรอื่นๆ ที่ใช้งานทัว่ไป  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  282     การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในงานเฉพาะอยา่ง 

    2821   การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการเกษตร และการป่าไม้  

      28211 การผลติรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตร และงานป่าไม้ 

      28219 การผลติเคร่ืองจกัรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตร และการป่า
ไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้) 

    2822   การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการขึน้รูปโลหะ และเคร่ืองมือกล 

      28221 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการขึน้รูปโลหะ 

      28229 การผลติเคร่ืองมือกลอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    2823 28230 การผลติเคร่ืองจกัรส าหรับงานโลหะกรรม 

    2824 28240 การผลติเคร่ืองจกัรส าหรับการท าเหมืองแร่ เหมืองหิน และ 
การก่อสร้าง 

    2825 28250 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในกระบวนการผลติอาหาร เคร่ืองดื่ม
และยาสบู 

    2826   การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลติสิง่ทอ เคร่ืองแตง่กาย 
และเคร่ืองหนงั 

      28261 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการเตรียมป่ัน ทอและถกันิตสิง่ทอ 
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 28 282 2826 28269 การผลติเคร่ืองจกัรอื่นๆ ที่ใช้ในการผลติสิง่ทอ  
เคร่ืองแตง่กาย และเคร่ืองหนงั 

    2829   การผลติเคร่ืองจกัรเพื่อใช้ในงานเฉพาะอยา่งอื่นๆ 

      28291 การผลติเคร่ืองจกัรเพื่อใช้ในการผลติกระดาษและ    
กระดาษแขง็ 

      28292 การผลติเคร่ืองจกัรเพื่อใช้งานกบัยางหรือพลาสติก 

      28299 การผลติเคร่ืองจกัรเพื่อใช้งานเฉพาะอยา่งอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

29       การผลติยานยนต์ รถพว่งและรถกึ่งพว่ง 

  291 2910   การผลติยานยนต์  

      29101 การผลติเคร่ืองยนต์ส าหรับยานยนต์ 

      29102 การผลติรถยนต์สว่นบคุคล 

      29103 การผลติรถกระบะ1ตนั 

      29104 การผลติยานยนต์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อการโดยสาร 

      29109 การผลติยานยนต์อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  292 2920   การผลติตวัถงัยานยนต์ การผลติรถพว่งและรถกึ่งพว่ง 

      29201 การผลติตวัถงัยานยนต์ 

      29202 การผลติรถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 

      29203 การผลติตู้บรรทกุสนิค้า 

  293 2930   การผลติชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมส าหรับยานยนต์  

      29301 การผลติที่นัง่ภายในยานยนต์ 

      29302 การผลติอปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ 

      29309 การผลติชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมอื่นๆ ส าหรับยานยนต์  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

30       การผลติอปุกรณ์ขนสง่อื่นๆ  

  301     การตอ่เรือใหญ่และเรือเลก็  

    3011 30110 การตอ่เรือใหญ่ และสิง่ก่อสร้างลอยน า้ 

    3012 30120 การตอ่เรือที่ใช้เพื่อความส าราญ และการกีฬา 

  302 3020 30200 การผลติหวัรถจกัร และตู้ส าหรับขนสง่ทางรถไฟหรือรถราง 

  303 3030 30300 การผลติอากาศยาน ยานอวกาศและเคร่ืองจกัรที่เก่ียวข้อง 

  304 3040 30400 การผลติยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ 
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 30 309     การผลติอปุกรณ์ขนสง่ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

    3091   การผลติจกัรยานยนต์  

      30911 การผลติจกัรยานยนต์ 

      30912 การผลติเคร่ืองยนต์ ชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมส าหรับ
จกัรยานยนต์ 

    3092   การผลติจกัรยานสองล้อและรถส าหรับคนพิการ  

      30921 การผลติจกัรยาน 

      30922 การผลติรถส าหรับคนพิการ 

    3099 30990 การผลติอปุกรณ์การขนสง่อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

31       การผลติเฟอร์นิเจอร์  

  310 3100   การผลติเฟอร์นิเจอร์  

      31001 การผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

      31002 การผลติเฟอร์นิเจอร์โลหะ 

      31003 การผลติฐานรองที่นอนและที่นอน 

      31009 การผลติเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากวสัดอุื่นๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีต 
หรือเซรามกิ) 

32       การผลติผลติภณัฑ์ประเภทอื่นๆ 

  321     การผลติเคร่ืองประดบัอญัมณี เคร่ืองประดบัเพชร พลอย
และ สิง่ของอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

    3211   การผลติเคร่ืองประดบัอญัมณี และสิง่ของอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

      32111 การผลติเคร่ืองประดบัจากอญัมณี และโลหะมีคา่ 

      32112 การผลติสิง่ของเคร่ืองใช้จากเพชร พลอย และโลหะมีคา่ 

      32113 การเจียระไน และการขดัเพชร พลอย 

    3212 32120 การผลติเคร่ืองประดบั ที่ท าจากอญัมณีเทียม และสิง่ของ    
ที่เก่ียวข้อง 

  322 3220   การผลติเคร่ืองดนตรี  

      32201 การผลติเคร่ืองดนตรีไทย 

      32209 การผลติเคร่ืองดนตรี ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  323 3230   การผลติเคร่ืองกีฬา  

      32301 การผลติลกูบอลที่ใช้ในการกีฬา 
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32  323 3230 32302 การผลติกระดานแลน่ใบและกระดานโต้คลืน่และอปุกรณ์
ส าหรับเลน่กีฬาทางน า้ 

      32303 การผลติอปุกรณ์ส าหรับกีฬาตกปลา 

      32309 การผลติอปุกรณ์กีฬาอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  324 3240   การผลติเกมและของเลน่  

      32401 การผลติของเลน่ท่ีมีล้อ 

      32402 การผลติตุ๊กตา 

      32409 การผลติเกมและของเลน่อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  325 3250   การผลติเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์และทาง 
ทนัตกรรม  

      32501 การผลติเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในทางการแพทย์         
(ยกเว้น ทางทนัตกรรม) 

      32502 การผลติเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในทางทนัตกรรม 

  329 3290   การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

      32901 การผลติไม้กวาดและแปรง 

      32902 การผลติอปุกรณ์เคร่ืองเขียน 

      32903 การผลติเคร่ืองอปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 

      32904 การผลติดอกไม้และต้นไม้ประดษิฐ์ 

      32909 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

33       การซอ่ม และการตดิตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  

  331     การซอ่มผลติภณัฑ์โลหะประดิษฐ์ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ 

    3311 33110 การซอ่มผลติภณัฑ์โลหะประดิษฐ์ 

    3312   การซอ่มเคร่ืองจกัร 

      33121 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งานทัว่ไป 

      33122 การซอ่มเคร่ืองจกัรทีใ่ช้งานเฉพาะอยา่ง 

    3313   การซอ่มอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และอปุกรณ์ทางทศันศาสตร์  

      33131 การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวดั การทดสอบ
การน าร่องและอปุกรณ์การควบคมุ 

      33132 การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองฉายรังสี และเคร่ืองมือ
อิเลก็ทรอนิกส์ทางการแพทย์และทางการบ าบดัรักษา 
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 33 331 3313 33133 การซอ่มและบ ารุงรักษาเคร่ืองมอืทางทศันศาสตร์และ
อปุกรณ์ทางถ่ายภาพ 

    3314   การซอ่มอปุกรณ์ไฟฟ้า  

      33141 การซอ่มมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
และอปุกรณ์ควบคมุและจา่ยไฟฟ้า 

      33142 การซอ่มแบตเตอร่ี และหม้อสะสมไฟฟ้า 

      33149 การซอ่มอปุกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    3315   การซอ่มอปุกรณ์ขนสง่ ยกเว้น ยานยนต์ 

      33151 การซอ่มเรือ 

      33152 การซอ่มอากาศยาน 

      33159 การซอ่มอปุกรณ์ขนสง่อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
(ยกเว้น ยานยนต์) 

    3319 33190 การซอ่มอปุกรณ์อื่นๆ 

  332 3320 33200 การติดตัง้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและอปุกรณ์ 

หมวดใหญ่ D       ไฟฟ้าก๊าซไอน า้ และระบบการปรับอากาศ  

35       ไฟฟ้าก๊าซไอน า้ และระบบการปรับอากาศ  

  351 3510   การผลติ การสง่ และการจา่ยกระแสไฟฟ้า 

      35101 การผลติ และการสง่ไฟฟ้า 

      35102 การจา่ยไฟฟ้า 

  352 3520   การผลติก๊าซ การจ่ายเชือ้เพลงิก๊าซผา่นทอ่หลกั  

      35201 การผลติก๊าซ 

      35202 การจา่ยเชือ้เพลงิก๊าซผา่นทอ่หลกั 

  353 3530   การจดัหาไอน า้ และระบบการปรับอากาศ  

      35301 การผลติน า้แขง็ชนดิไมใ่ช้เพื่อการบริโภค 

      35302 การจดัหาไอน า้ และระบบการปรับอากาศ                 
(ยกเว้น การผลติน า้แขง็ ชนิดไมใ่ช้เพื่อการบริโภค) 

หมวดใหญ่ E       การจดัหาน า้ การจดัการน า้เสยี และของเสยี              
รวมถงึกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

36       การเก็บกกัน า้ การจดัหาน า้ และการจา่ยน า้  

  360 3600   การเก็บกกัน า้ การจดัหาน า้ และการจา่ยน า้  

      36001 การเก็บกกัน า้ 
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 36 360 3600 36002 การจดัหาน า้ และการจา่ยน า้ส าหรับใช้ในครัวเรือนและ
อตุสาหกรรมผา่นระบบประปา 

      36003 การจดัหาน า้ และการจา่ยน า้ส าหรับใช้ในการเกษตร 

      36009 การจดัหา และการจ่ายน า้อื่นๆ ซืง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

37       การจดัการน า้เสยี  

  370 3700 37000 การจดัการน า้เสยี 

38       การเก็บรวบรวมของเสยี การบ าบดัและการก าจดัของเสยี
การน าของเสยีกลบัมาใช้ใหม ่

  381     การเก็บรวบรวมของเสยี  

    3811 38110 การเก็บรวบรวมของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตราย 

    3812 38120 การเก็บรวบรวมของเสยีที่เป็นอนัตราย 

  382     การบ าบดั และการก าจดัของเสยี  

    3821   การบ าบดั และการก าจดัของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตราย 

      38211 การบ าบดั และการก าจดัของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตราย           
โดยการฝังกลบ อยา่งถกูสขุอนามยั 

      38212 การบ าบดั และการก าจดัของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตราย           
โดยการเผาด้วยเตาเผาขยะ 

      38213 การบ าบดั และการก าจดัของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตราย           
โดยวิธีชีวภาพ 

      38219 การบ าบดั และการก าจดัของเสยีที่ไมเ่ป็นอนัตราย          
โดยวิธีอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    3822   การบ าบดั และการก าจดัของเสยีที่เป็นอนัตราย  

      38221 การบ าบดั และการก าจดักากสารกมัมนัตรังสี 

      38222 การบ าบดั และการก าจดัของเสยีที่เป็นอนัตราย           
ยกเว้น กากสารกมัมนัตรังส ี

  383 3830 38300 การน าวสัดทุี่ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่ 

39       กิจกรรมการบ าบดั และการจดับริการเก็บของเสยีอื่นๆ  

  390 3900 39000 กิจกรรมการบ าบดั และการจดับริการเก็บของเสยีอื่นๆ 

หมวดใหญ่ F       การก่อสร้าง 

41       การก่อสร้างอาคาร 

  410 4100   การก่อสร้างอาคาร  
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41  410 4100 41001 การก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั 

      41002 การก่อสร้างอาคารท่ีไมใ่ช่ที่พกัอาศยั 

42       งานวศิวกรรมโยธา  

  421 4210   การก่อสร้างถนน และทางรถไฟ  

      42101 การก่อสร้างถนนสะพาน และอโุมงค์ 

      42102 การก่อสร้างทางรถไฟ และรถใต้ดิน 

  422 4220   การก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภค  

      42201 การก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภคเก่ียวกบัน า้ น า้มนั  
และก๊าซ 

      42202 การก่อสร้างโครงการสาธารณปูโภคเก่ียวกบัสายสง่ไฟฟ้า
ก าลงัและสายสญัญาณสือ่สาร 

  429 4290   การก่อสร้างโครงการวศิวกรรรมโยธาอื่นๆ  

      42901 การก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค สิง่อ านวยความสะดวก 
(ยกเว้น ตวัอาคารของโรงงานอตุสาหกรรม) และโครงการ
วิศวกรรมโยธาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในน า้ 

      42909 การก่อสร้างโครงการวศิวกรรมโยธาอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภท
ไว้ในท่ีอื่น 

43       งานก่อสร้างเฉพาะทาง  

  431     การรือ้ถอน และการเตรียมสถานที่ก่อสร้าง  

    4311 43110 การรือ้ถอน 

    4312 43120 การเตรียมสถานท่ีก่อสร้าง 

  432     กิจกรรมการตดิตัง้ไฟฟ้า ระบบทอ่ และสิง่ก่อสร้างอื่นๆ  

    4321 43210 การติดตัง้ไฟฟ้า 

    4322   การติดตัง้ระบบทอ่ระบบท าความร้อนและระบบปรับอากาศ 

      43221 การติดตัง้ระบบประปา และระบายน า้ 

      43222 การติดตัง้ระบบท าความร้อน 

      43223 การติดตัง้ระบบระบายอากาศ 

    4329   การติดตัง้สิง่ก่อสร้างอื่นๆ  

      43291 การติดตัง้ฉนวน 

      43299 การติดตัง้สิง่ก่อสร้างอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  433 4330   การตกแตง่อาคารให้เสร็จสมบรูณ์  
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 43 433 4330 43301 การติดตัง้สว่นประกอบอาคาร และการตกแตง่ภายใน 

      43302 การปพูืน้ และผนงั 

      43303 การทาส ี

      43309 การตกแตง่อาคารให้เสร็จสมบรูณ์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  439 4390   กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ  

      43901 การก่อสร้างฐานรากรวมถงึการตอกเสาเข็ม 

      43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

หมวดใหญ่ G       การขายสง่และการขายปลกี การซอ่มยานยนต์และ
จกัรยานยนต์ 

45       การขายสง่การขายปลกี การซอ่มยานยนต์และจกัรยานยนต์  

  451 4510   การขายยานยนต์  

      45101 การขายยานยนต์ใหมช่นดิรถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถกระบะ
รถตู้ และรถขนาดเลก็ที่คล้ายกนั 

      45102 การขายยานยนต์ใหมช่นดิรถบรรทกุและยานยนต์หนกัอื่นๆ 

      45103 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถกระบะ 
รถตู้  และรถขนาดเลก็ที่คล้ายกนั 

      45104 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทกุ และยานยนต์หนกัอื่นๆ 

  452 4520   การบ ารุงรักษา และการซอ่มยานยนต์  

      45201 การบ ารุงรักษา และการซอ่มระบบเคร่ืองยนต์                 
และชิน้สว่นยานยนต์ 

      45202 การบ ารุงรักษา และการซอ่มตวัถงัประตหูน้าตา่ง            
และอื่นๆ ที่คล้ายกนั 

      45203 การบ ารุงรักษายานยนต์ทัว่ไป 

  453 4530   การขายชิน้สว่น และอปุกรณ์เสริมของยานยนต์  

      45301 การขายสง่ชิน้สว่น และอปุกรณ์เสริมใหมข่องยานยนต์ 

      45302 การขายปลกีชิน้สว่น และอปุกรณ์เสริมใหมข่องยานยนต์ 

      45303 การขายสง่ และขายปลกีชิน้สว่น และอปุกรณ์เสริมเกา่     
ของยานยนต์ 

  454 4540   การขายการบ ารุงรักษา และการซอ่มจกัรยานยนต์ชิน้สว่น
และอปุกรณ์เสริมที่เก่ียวเนื่อง  



 

 
41 

หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

 45 454 4540 45401 การขายจกัรยานยนต์ 

      45402 การขายสง่ชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมใหมข่องจกัรยานยนต์ 

      45403 การขายปลกีชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมใหมข่องจกัรยานยนต์ 

      45404 การขายสง่และปลกีชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมเกา่ของ
จกัรยานยนต์ 

      45405 การบ ารุงรักษาและการซอ่มจกัรยานยนต์ 

46       การขายสง่ ยกเว้น ยานยนต์และจกัรยานยนต์  

  461 4610   การขายสง่โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง  

      46101 การขายสง่วตัถดุิบทางการเกษตร และสตัว์มีชีวิต            
โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

      46102 การขายสง่อาหารเคร่ืองดืม่ และยาสบู                           
โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

      46103 การขายสง่สิง่ทอ เสือ้ผ้า รองเท้า เคร่ืองหนงั และของใช้     
ในครัวเรือน โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

      46104 การขายสง่คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์  
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และเคร่ืองมือสือ่สาร                    
โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

      46105 การขายสง่เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม โดยได้รับคา่ตอบแทน
หรือตามสญัญาจ้าง 

      46106 การขายสง่เชือ้เพลงิสนิแร่โลหะ โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือ
ตามสญัญาจ้าง 

      46107 การขายสง่วสัดทุี่ใช้ในการก่อสร้าง ผลติภณัฑ์โลหะ อปุกรณ์
ระบบทอ่ โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

      46108 การขายสง่สนิค้าเฉพาะอยา่งอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้     
ในท่ีอื่น โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

      46109 การขายสง่สนิค้าทัว่ไป โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือ           
ตามสญัญาจ้าง 

  462 4620   การขายสง่วตัถดุิบทางการเกษตร และสตัว์มีชีวิต  

      46201 การขายสง่ข้าวเปลอืก และธญัพชือื่นๆ 

      46202 การขายสง่พืชน า้มนัท่ีใช้ในการผลติน า้มนัพืช 

      46203 การขายสง่ยาสบูท่ียงัไมเ่ป็นผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป 

      46204 การขายสง่สตัว์มีชีวิต 
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46  462 4620 46205 การขายสง่ดอกไม้ ต้นไม้ และเมลด็พนัธุ์พืช 

      46206 การขายสง่อาหารสตัว์ 

      46209 การขายสง่วตัถดุิบอื่นๆ ทางการเกษตร  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  463     การขายสง่อาหารเคร่ืองดืม่ และยาสบู 

    4631   การขายสง่อาหาร  

      46311 การขายสง่เนือ้สตัว์ และผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์ 

      46312 การขายสง่ปลา และผลติภณัฑ์สตัว์น า้ 

      46313 การขายสง่ผกั และผลไม้ 

      46314 การขายสง่ผลติภณัฑ์นม 

      46315 การขายสง่ข้าว และผลติภณัฑ์ที่ได้จากการโรงสข้ีาว 

      46316 การขายสง่ผลติภณัฑ์ขนมอบ ไข ่น า้มนั และไขมนั             
ที่ใช้ในการบริโภค 

      46317 การขายสง่น า้ตาล ช็อกโกแลต และลกูกวาด 

      46318 การขายสง่กาแฟ ชา โกโก้ 

      46319 การขายสง่ผลติภณัฑ์อาหารอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    4632   การขายสง่เคร่ืองดืม่ และยาสบู  

      46321 การขายสง่เคร่ืองดืม่ที่มีแอลกอฮอล์ 

      46322 การขายสง่เคร่ืองดืม่ที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ 

      46323 การขายสง่ผลติภณัฑ์ยาสบู 

  464     การขายสง่สนิค้าในครัวเรือน  

    4641   การขายสง่สิง่ทอ เสือ้ผ้า และรองเท้า 

      46411 การขายสง่ด้าย และผ้า 

      46412 การขายสง่ของใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากสิง่ทอ 

      46413 การขายสง่อปุกรณ์ตดัเย็บ 

      46414 การขายสง่เสือ้ผ้า 
      46415 การขายสง่รองเท้า 
    4642   การขายสง่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส์                  

ชนิดใช้ในครัวเรือน  
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 46 464 4642 46421 การขายสง่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส์                  
ชนิดใช้ในครัวเรือน 

      46422 การขายสง่อปุกรณ์ส าหรับให้แสงสวา่ง 

    4643   การขายสง่สนิค้าวฒันธรรม และนนัทนาการ  

      46431 การขายสง่หนงัสอืหนงัสอืพมิพ์ และเคร่ืองเขียน 

      46432 การขายสง่สือ่บนัทกึเสยีง และวดีิทศัน์ที่บนัทกึข้อมลูแล้ว 

      46433 การขายสง่เคร่ืองกีฬา 

      46434 การขายสง่เกม และของเลน่ 

      46439 การขายสง่สนิค้าวฒันธรรม และนนัทนาการอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    4644   การขายสง่สนิค้าทางเภสชัภณัฑ์ และทางการแพทย์ 
เคร่ืองหอม และเคร่ืองส าอาง 

      46441 การขายสง่สนิค้าทางเภสชัภณัฑ์ และทางการแพทย์ 

      46442 การขายสง่เคร่ืองหอม 

      46443 การขายสง่เคร่ืองส าอาง 

    4649   การขายสง่สนิค้าในครัวเรือนอ่ืนๆ  

      46491 การขายสง่อปุกรณ์ถ่ายภาพ และทศันศาสตร์ 

      46492 การขายสง่นาฬิกา และเคร่ืองประดบั 

      46493 การขายสง่เคร่ืองหนงั และเคร่ืองใช้ส าหรับการเดินทาง 

      46494 การขายสง่เฟอร์นเิจอร์ชนดิใช้ในครัวเรือน 

      46495 การขายสง่เคร่ืองดินเผา เคร่ืองแก้ว และเคร่ืองครัว 

      46499 การขายสง่สนิค้าในครัวเรือนอ่ืนๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้      
ในท่ีอื่น 

  465     การขายสง่เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆ 

    4651 46510 การขายสง่คอมพิวเตอร์อปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพวิเตอร์ และ
ซอฟต์แวร์ 

    4652   การขายสง่อปุกรณ์ และชิน้สว่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ และ
ทางการสือ่สารโทรคมนาคม  

      46521 การขายสง่อปุกรณ์ และชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์ 

      46522 การขายสง่โทรศพัท์ และอปุกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคม 

    4653 46530 การขายสง่เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และเคร่ืองใช้ทางการเกษตร 
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 46 465 4659   การขายสง่เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์อื่นๆ  

      46591 การขายสง่อปุกรณ์ขนสง่ (ยกเว้น ยานยนต์จกัรยานยนต์ 
และจกัรยาน) 

      46592 การขายสง่เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์งานวิศวกรรมโยธางาน
เหมืองแร่ และงานก่อสร้าง 

      46593 การขายสง่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพื่อใช้ในงานอตุสาหกรรม 

      46594 การขายสง่เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์               
ชนิดใช้ในส านกังาน 

      46599 การขายสง่เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์อื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  466     การขายสง่สนิค้าเฉพาะทางอื่นๆ 

    4661   การขายสง่เชือ้เพลงิแข็ง เชือ้เพลงิเหลว และเชือ้เพลงิก๊าซ 
รวมทัง้ผลติภณัฑ์ที่เก่ียวเนื่อง  

      46611 การขายสง่เชือ้เพลงิแข็ง 

      46612 การขายสง่เชือ้เพลงิเหลว 

      46613 การขายสง่เชือ้เพลงิก๊าซ 

      46614 การขายสง่ผลติภณัฑ์ที่ได้จากการกลัน่ปิโตรเลยีม 

    4662   การขายสง่โลหะ และสนิแร่โลหะ  

      46621 การขายสง่แร่โลหะท่ีเป็นเหลก็ และนอกกลุม่เหลก็ 

      46622 การขายสง่เหลก็ เหลก็กล้า และโลหะท่ีนอกกลุม่เหลก็ 
ขัน้มลูฐาน 

    4663   การขายสง่วสัดกุ่อสร้าง เคร่ืองโลหะ อปุกรณ์ และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เก่ียวกบัการวางทอ่ และการท าความร้อน  

      46631 การขายสง่อิฐ หิน ปนู ทราย และผลติภณัฑ์คอนกรีต 

      46632 การขายสง่ไม้ และผลติภณัฑ์จากไม้แปรรูปขัน้ต้น 

      46633 การขายสง่สทีา น า้มนัชกัเงา และแลกเกอร์ 
      46634 การขายสง่อปุกรณ์การวางทอ่ และเคร่ืองสขุภณัฑ์ 
      46639 การขายสง่วสัดกุ่อสร้างอื่นๆ ซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
    4669   การขายสง่ของเสยีและเศษวสัด ุและผลติภณัฑ์อื่นๆ          

ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  
      46691 การขายสง่เคมีภณัฑ์ทางอตุสาหกรรม 

      46692 การขายสง่ปุ๋ ย และเคมีภณัฑ์ทางการเกษตร 
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 46 466 4669 46693 การขายสง่ยางพารา และพลาสตกิขัน้ต้น 

      46694 การขายสง่บรรจภุณัฑ์ชนดิใช้ในทางอตุสาหกรรม 

      46695 การขายสง่ของเสยี และเศษวสัดเุพื่อน ากลบัมาใช้ใหม ่

      46696 การขายสง่สนิค้าเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์ 

      46699 การขายสง่ผลติภณัฑ์อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  469 4690 46900 การขายสง่สนิค้าทัว่ไป 

47       การขายปลกียกเว้นยานยนต์ และจกัรยานยนต์  

  471     การขายปลกีในร้านค้าทัว่ไป 

    4711   การขายปลกีในร้านค้าทัว่ไปท่ีมีอาหารเคร่ืองดืม่หรือยาสบู
เป็นสนิค้าหลกั  

      47111 ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

      47112 ดิสเคาท์สโตร์/ซุปเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต 

      47113 ร้านสะดวกซือ้/มินิมาร์ท 

      47114 ร้านขายของช า 

    4719 47190 การขายปลกีสนิค้าอื่นๆ ในร้านค้าทัว่ไป 

  472     การขายปลกีอาหารเคร่ืองดืม่ และยาสบูในร้านค้าเฉพาะ  

    4721   การขายปลกีอาหารในร้านค้าเฉพาะ  

      47211 ร้านขายปลกีเนือ้สตัว์ และผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์ 

      47212 ร้านขายปลกีปลา และผลติภณัฑ์สตัว์น า้ 

      47213 ร้านขายปลกีผกั และผลไม้ 

      47214 ร้านขายปลกีข้าว และผลติภณัฑ์ที่ได้จากการสข้ีาว 

      47215 ร้านขายปลกีผลติภณัฑ์ขนมอบ 

      47219 ร้านขายปลกีอาหารอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    4722   การขายปลกีเคร่ืองดืม่ในร้านค้าเฉพาะ  

      47221 ร้านขายปลกีเคร่ืองดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์ 

      47222 ร้านขายปลกีเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล ์

    4723 47230 การขายปลกีผลติภณัฑ์ยาสบูในร้านค้าเฉพาะ 

  473 4730 47300 การขายปลกีเชือ้เพลงิยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ (สถานี ป๊ัม) 
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 47 474     การขายปลกีเคร่ืองมือสารสนเทศ และการสือ่สาร 
ในร้านเฉพาะ  

    4741   การขายปลกีคอมพิวเตอร์อปุกรณ์ตอ่พว่งซอฟต์แวร์ และ
อปุกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคมในร้านค้าเฉพาะ 

      47411 ร้านขายปลกีคอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพวิเตอร์ 

      47412 ร้านขายปลกีเคร่ืองเลน่วดีิโอเกม และซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 

      47413 ร้านขายปลกีอปุกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคม 

    4742 47420 การขายปลกีอปุกรณ์ที่เก่ียวกบัภาพ และเสยีงในร้านเฉพาะ 

  475     การขายปลกีเคร่ืองใช้อื่นๆ ในครัวเรือนในร้านค้าเฉพาะ  

    4751   การขายปลกีสิง่ทอในร้านค้าเฉพาะ  

      47511 การขายปลกีด้าย และผ้า 

      47512 ร้านขายปลกีของใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากสิง่ทอ 

      47513 ร้านขายปลกีอปุกรณ์ตดัเย็บ 

    4752   การขายปลกีเคร่ืองมือที่ท าจากโลหะสี และกระจก 
ในร้านค้าเฉพาะ 

      47521 ร้านขายปลกีเคร่ืองโลหะ 

      47522 ร้านขายปลกีสทีา น า้มนัชกัเงา และแลกเกอร์ 

      47523 ร้านขายปลกีอปุกรณ์การวางทอ่ และเคร่ืองสขุภณัฑ์ 

      47524 ร้านขายปลกีวสัดกุ่อสร้างอื่นๆ 

      47525 ร้านขายปลกีวสัดกุ่อสร้างหลายชนิดรวมถงึวสัดอุปุกรณ์ 
และเคร่ืองมือชนิดน าไปใช้ท างานได้ด้วยตวัเอง 

    4753 47530 การขายปลกีพรม พรมหนา วสัดปิุดฝาผนงั และปพูืน้ 
ในร้านค้าเฉพาะ 

    4759   การขายปลกีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์  
อปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง และของใช้ในครัวเรือนชนิดอื่นๆ  
ในร้านค้าเฉพาะ 

      47591 ร้านขายปลกีเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 

      47592 ร้านขายปลกีเคร่ืองดินเผา เคร่ืองแก้ว และเคร่ืองครัว 

      47593 ร้านขายปลกีอปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสวา่ง 

      47594 ร้านขายปลกีอปุกรณ์เก่ียวกบัเคร่ืองดนตรี 

      47595 ร้านขายปลกีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน 
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 47 475 4759 47599 ร้านขายปลกีของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  476     การขายปลกีสนิค้าทางวฒันธรรม และนนัทนาการ 
ในร้านค้าเฉพาะ  

    4761   การขายปลกีหนงัสอื หนงัสอืพิมพ์ และเคร่ืองเขยีน 
ที่มีอยูใ่นร้านค้าเฉพาะ 

      47611 ร้านขายปลกีหนงัสอื หนงัสอืพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร 

      47612 ร้านขายปลกีเคร่ืองเขียน และเคร่ืองใช้ส านกังาน 

    4762 47620 การขายปลกีสือ่บนัทกึเสยีงเพลง และสือ่บนัทกึวีดิทศัน์ 
ในร้านค้าเฉพาะ 

    4763 47630 การขายปลกีเคร่ืองกีฬาในร้านค้าเฉพาะ 

    4764 47640 การขายปลกีเกม และของเลน่ในร้านค้าเฉพาะ 

    4769   การขายปลกีสนิค้าทางวฒันธรรม และนนัทนาการอื่นๆ 
ในร้านค้าเฉพาะ 

      47691 ร้านขายปลกีผลติภณัฑ์งานฝีมือคนไทย และของที่ระลกึ 

      47699 ร้านขายปลกีสนิค้าทางวฒันธรรม และนนัทนาการอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  477     การขายปลกีสนิค้าอื่นๆ ในร้านค้าเฉพาะ  

    4771   การขายปลกีเสือ้ผ้า รองเท้า และเคร่ืองหนงัในร้านค้าเฉพาะ  

      47711 ร้านขายปลกีเสือ้ผ้า 

      47712 ร้านขายปลกีรองเท้า 

      47713 ร้านขายปลกีเคร่ืองหนงั ยกเว้นรองเท้า 

    4772   การขายปลกีสนิค้าทางเภสชัภณัฑ์ และทางการแพทย์ 
เคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง และผลติภณัฑ์ที่ใช้ในห้องน า้ 
ในร้านค้าเฉพาะ  

      47721 ร้านขายปลกีสนิค้าทางเภสชัภณัฑ์ และเวชภณัฑ์ 

      47722 ร้านขายปลกีเคร่ืองหอม 

      47723 ร้านขายปลกีเคร่ืองส าอาง 

    4773   การขายปลกีสนิค้าใหมอ่ื่นๆ ในร้านค้าเฉพาะ  

      47731 ร้านขายปลกีนาฬิกา แวน่ตา และอปุกรณ์ถ่ายภาพ 

      47732 ร้านขายปลกีเคร่ืองประดบั 
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 47 477 4773 47733 ร้านขายปลกีดอกไม้ ต้นไม้ และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

      47734 ร้านขายปลกีสตัว์เลีย้ง และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

      47735 ร้านขายปลกีก๊าซ และเชือ้เพลงิอืน่ๆ ส าหรับใช้ในครัวเรือน 

      47739 ร้านขายปลกีสนิค้าใหมอ่ื่นๆ ซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในท่ือื่น 

    4774   การขายปลกีสนิค้ามือสองในร้านค้าเฉพาะ 

      47741 ร้านขายปลกีวตัถโุบราณ 

      47742 ร้านขายปลกีเคร่ืองแตง่กาย รองเท้า และเคร่ืองหนงัที่ใช้แล้ว 

      47743 ร้านขายปลกีคอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม
ที่ใช้แล้ว 

      47744 ร้านขายปลกีเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใช้ 
ในครัวเรือนท่ีใช้แล้ว 

      47745 ร้านขายปลกีหนงัสอื หนงัสอืพิมพ์ วารสาร  
และนิตยสารที่ใช้แล้ว 

      47749 ร้านขายปลกีสนิค้าใช้แล้วอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  478     การขายปลกีบนแผงลอยและตลาด  

    4781   การขายปลกีผลติภณัฑ์อาหารเคร่ืองดื่ม และยาสบู 
บนแผงลอยและตลาด 

      47811 การขายปลกีผลติภณัฑ์อาหารบนแผงลอยและตลาด 

      47812 การขายปลกีเคร่ืองดืม่บนแผงลอยและตลาด 

      47813 การขายปลกีผลติภณัฑ์ยาสบูบนแผงลอยและตลาด 

    4782   การขายปลกีสิง่ทอเสือ้ผ้าและรองเท้าบนแผงลอยและตลาด 

      47821 การขายปลกีสิง่ทอบนแผงลอยและตลาด 

      47822 การขายปลกีเสือ้ผ้า รองเท้า และเคร่ืองหนงับนแผงลอย 
และตลาด 

    4789   การขายปลกีสนิค้าอื่นๆ บนแผงลอยและตลาด  

      47891 การขายปลกีคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม 
บนแผงลอยและตลาด 

      47892 การขายปลกีเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใช้ 
ในครัวเรือนบนแผงลอยและตลาด 

      47893 การขายปลกีหนงัสอื หนงัสอืพิมพ์ วารสารและนิตยสาร    
บนแผงลอยและตลาด 
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 47 478 4789 47894 การขายปลกีสือ่บนัทกึเสยีง และภาพบนแผงลอยและตลาด 

      47895 การขายปลกีสนิค้าทางเภสชัภณัฑ์ และเวชภณัฑ์  
เคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอางบนแผงลอยและตลาด 

      47896 การขายปลกีนาฬิกา แวน่ตา เคร่ืองเพชร พลอยบนแผงลอย 
และตลาด 

      47897 การขายปลกีดอกไม้ ต้นไม้ สตัว์เลีย้ง และอาหารส าหรับ
สตัว์เลีย้งบนแผงลอยและตลาด 

      47899 การขายปลกีสนิค้าอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
บนแผงลอยและตลาด 

  479     การขายปลกีที่ไมไ่ด้กระท าในร้านค้าแผงลอยหรือตลาด 

    4791   การขายปลกีผา่นการสัง่ซือ้ทางไปรษณีย์หรือ 
ทางอินเทอร์เน็ต  

      47911 การขายปลกีโดยการรับสัง่สนิค้าทางไปรษณีย์โทรทศัน์วิทย ุ
และโทรศพัท์ 

      47912 การขายปลกีทางอินเทอร์เนต็ 

    4799   การขายปลกีโดยวิธีอื่นๆ ที่ไมไ่ด้กระท าในร้านค้าแผงลอย
หรือตลาด 

      47991 การขายตรง 

      47999 การขายปลกีโดยไมม่ีร้าน  ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

หมวดใหญ่ H       การขนสง่ และสถานท่ีเก็บสนิค้า  

49       การขนสง่ทางบก และการขนสง่ทางทอ่ล าเลยีง  

  491     การขนสง่ทางรถไฟ  

    4911 49110 การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถไฟระหวา่งเมือง 

    4912 49120 การขนสง่สนิค้าทางรถไฟ 

  492 4920   การขนสง่ผู้ โดยสารด้วยรถโดยสารประจ าทาง  

      49201 การขนสง่ผู้ โดยสารด้วยรถโดยสารประจ าทางในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

      49202 การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสารประจ าทางระหวา่ง
กรุงเทพฯ กบัจงัหวดัอื่น 

      49203 การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสารประจ าทางระหวา่งจงัหวดั 

      49204 การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสารประจ าทางในชนบท 
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49  492 4920 49209 การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสารประจ าทางอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  493     การขนสง่ทางบกอื่นๆ  

    4931 49310 การขนสง่ผู้ โดยสารในเขตเมือง และปริมณฑล  
ยกเว้น ทางรถโดยสารประจ าทาง 

    4932   การขนสง่ผู้ โดยสารทางบกอื่นๆ 

      49321 การขนสง่ผู้ โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่ 

      49322 การขนสง่ผู้ โดยสารโดยรถสามล้อเคร่ือง และ 
จกัรยานยนต์รับจ้าง 

   49323 การขนสง่และขนถา่ยสนิค้า รวมถึงคนโดยสาร 

      49329 การขนสง่ผู้ โดยสารทางบกอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    4933   การขนสง่สนิค้าทางถนน 

      49331 การขนสง่สนิค้าแชเ่ย็น หรือแช่แข็งทางถนน 

      49332 การขนสง่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมทางถนน 

      49333 การขนสง่ของเหลวหรือก๊าซ (ยกเว้น ก๊าซธรรมชาต)ิทางถนน 

      49334 การขนสง่สนิค้าที่บรรจใุนตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน 

      49339 การขนสง่สนิค้าอื่นๆ ทางถนน ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  494 4940 49400 การขนสง่ทางระบบทอ่ล าเลยีง 

50       การขนสง่ทางน า้ 

  501     การขนสง่ทางทะเล และตามแนวชายฝ่ังทะเล  

    5011   การขนสง่ผู้ โดยสารทางทะเล และตามแนวชายฝ่ังทะเล  

      50111 การขนสง่ผู้ โดยสารทางทะเล และตามแนวชายฝ่ังทะเล 
โดยเรือโดยสารข้ามฟาก 

      50112 การขนสง่ผู้ โดยสารทางทะเล และตามแนวชายฝ่ังทะเล 
โดยเรือทอ่งเที่ยวหรือเรือโดยสารทศันาจรขนาดใหญ่ 

      50119 การขนสง่ผู้ โดยสารทางทะเล และตามแนวชายฝ่ังทะเล 
โดยเรืออื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    5012   การขนสง่สนิค้าทางทะเล และตามแนวชายฝ่ังทะเล  

      50121 การขนสง่สนิค้าทางทะเล และตามแนวชายฝ่ังทะเล 

      50122 การบริการลากจงู และดนั เรือล าเลยีง/สิง่ก่อสร้างลอยน า้  
ที่ด าเนินการทางทะเล และตามแนวชายฝ่ังทะเล 

  



 

 
51 

หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

50  502   การขนสง่ทางน า้ภายในประเทศ 

  5021   การขนสง่ผู้ โดยสารทางน า้ภายในประเทศ  

      50211 การขนสง่ผู้ โดยสารทางน า้ภายในประเทศโดยเรือโดยสาร
ข้ามฟาก 

      50212 การขนสง่ผู้ โดยสารทางน า้ภายในประเทศโดยเรือทศันาจร
หรือเรือส าราญกีฬา 

      50219 การขนสง่ผู้ โดยสารทางน า้ภายในประเทศโดยเรืออื่นๆ      
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    5022   การขนสง่สนิค้าทางน า้ภายในประเทศ  

      50221 การขนสง่ทางน า้ภายในประเทศ 

      50222 การบริการลากจงูหรือการดนั เรือล าเลยีง และสิง่ก่อสร้าง
ลอยน า้ที่ด าเนินการทางน า้ภายในประเทศ 

51       การขนสง่ทางอากาศ  

  511 5110   การขนสง่ผู้ โดยสารทางอากาศ  

      51101 การขนสง่ผู้ โดยสารทางอากาศทีม่ีตารางเวลา 

      51102 การขนสง่ผู้ โดยสารทางอากาศที่ไมม่ีตารางเวลา 

  512 5120   การขนสง่สนิค้าทางอากาศ  

      51201 การขนสง่สนิค้าทางอากาศทีม่ีตารางเวลา 

      51202 การขนสง่สนิค้าทางอากาศที่ไมม่ตีารางเวลา 

52       กิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัคลงัสนิค้า และกิจกรรมสนบัสนนุการ
ขนสง่  

  521 5210   กิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัคลงัสนิค้าและการจดัเก็บสนิค้า  

      52101 กิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัคลงัสนิค้าและการจดัเก็บสนิค้าแชเ่ย็น
หรือแช่แข็ง 

      52102 กิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัคลงัสนิค้าและการจดัเก็บสนิค้าธญัพืช 

      52109 กิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัคลงัสนิค้าและการจดัเก็บสนิค้าอื่นๆ      
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  522     กิจกรรมสนบัสนนุการขนสง่  

    5221   กิจกรรมบริการตา่งๆ ส าหรับการขนสง่ทางบก  

      52211 กิจกรรมการบริการส าหรับการขนสง่ทางรถไฟ 

      52212 กิจกรรมการบริการสถานีรถโดยสาร 

  



 

 
52 

หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

 52 522 5221 52213 กิจกรรมการบริการสถานท่ีจอดยานพาหนะ 

   52214 กิจกรรมการบริการรถยก 

      52219 กิจกรรมการบริการอื่นๆ ที่สนบัสนนุการขนสง่ทางบก 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    5222   กิจกรรมบริการตา่งๆ ส าหรับการขนสง่ทางน า้  

      52221 กิจกรรมการด าเนินงานเก่ียวกบัสิง่อ านวยความสะดวก 
ของทา่เรือ (ยกเว้นการขนถ่ายสนิค้า) 

      52229 กิจกรรมการบริการตา่งๆ ส าหรับการขนสง่ทางน า้ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    5223   กิจกรรมบริการตา่งๆ ส าหรับการขนสง่ทางอากาศ  

      52231 กิจกรรมการด าเนินงานของสนามบิน 
(ยกเว้น การขนถา่ยสนิค้า) 

      52239 กิจกรรมการบริการอื่นๆ ที่สนบัสนนุการขนสง่ทางอากาศ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    5224   การขนถา่ยสนิค้า  

      52241 การขนถา่ยสนิค้า 

      52242 การขนถา่ยสมัภาระ 

    5229   กิจกรรมอื่นๆ ที่สนบัสนนุการขนสง่  

      52291 กิจกรรมการบริหารจดัการด้านการขนสง่ 
และสถานท่ีเก็บสนิค้า 

      52292 กิจกรรมของตวัแทนผู้ รับจดัการขนสง่สนิค้า 
และตวัแทนออกของ (ตวัแทนด าเนินพิธีการศลุกากร) 

      52293 กิจกรรมบริการบรรจหุีบหอ่เพื่อการขนสง่ 

      52299 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนบัสนนุการขนสง่ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น 

53       กิจกรรมไปรษณีย์และการรับสง่เอกสาร/สิง่ของ  

  531 5310 53100 กิจกรรมไปรษณีย์ 

  532 5320 53200 กิจกรรมการรับสง่เอกสาร/สิง่ของ 

หมวดใหญ่ I       ที่พกัแรมและบริการด้านอาหาร 

55       ที่พกัแรม  
  551 5510   ที่พกัแรมระยะสัน้  
      55101 โรงแรม รีสอร์ท และห้องชดุ 
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55  551 5510 55102 เกสต์เฮ้าส์ 

      55103 ที่พกัสมัผสัวฒันธรรมชนบท 

      55109 กิจกรรมที่พกัแรมระยะสัน้อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  552 5520 55200 ลานตัง้คา่ยพกัแรม ที่จอดรถพว่งและที่ตัง้ที่พกัแบบเคลือ่นท่ี 

  559 5590   ที่พกัแรมประเภทอื่นๆ 

      55901 การบริการห้องพกัหรือที่พกัอาศยัส าหรับนกัเรียน/นกัศกึษา 

      55909 การบริการท่ีพกัแรมประเภทอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ 
ในท่ีอื่น 

56       การบริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม  

  561 5610   การบริการด้านอาหารในภตัตาคาร และร้านอาหาร 
แบบเคลือ่นท่ี  

      56101 การบริการด้านอาหารในภตัตาคาร/ร้านอาหาร 

      56102 การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด 

      56103 การบริการด้านอาหารโดยร้านอาหารแบบเคลือ่นท่ี 

  562     การบริการด้านการจดัเลีย้งและบริการอาหารประเภทอื่นๆ  

    5621 56210 การบริการด้านการจดัเลีย้ง 

    5629   การบริการด้านอาหารประเภทอืน่ๆ  

      56291 การบริการอาหารส าหรับกิจการขนสง่ 

      56292 การด าเนินงานของโรงอาหาร 

      56299 การบริการด้านอาหารอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  563 5630   การบริการเคร่ืองดื่ม  

      56301 การบริการด้านเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลกัในร้าน 

      56302 การบริการด้านเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์เป็นหลกัในร้าน 

      56303 การบริการด้านเคร่ืองดื่มบนแผงลอยและตลาด 

      56304 การบริการด้านเคร่ืองดื่มโดยร้านเคลือ่นท่ี 

หมวดใหญ่ J       ข้อมลูขา่วสารและการสือ่สาร  

58       การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่  

  581     การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืนิตยสารและอื่นๆ 

    5811   การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอื 
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58  581 5811 58111 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ต าราเรียนพจนานกุรมและ
สารานกุรมลงบนสือ่ตา่งๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 

      58112 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่โบรชวัร์ ใบปลวิ และ
สิง่พิมพ์อื่นๆ ที่คล้ายกนัลงบนสือ่ตา่งๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 

      58113 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืออนไลน์ 

      58114 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้หนงัสอืเพื่อจ าหนา่ยหรือ
เผยแพร่ 

    5812   การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่นามานกุรม และ 
ที่อยูท่างไปรษณีย์ 

      58121 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่นามานกุรม และ 
ที่อยูท่างไปรษณีย์ลงบนสือ่ตา่งๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 

      58122 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่นามานกุรม และ 
ที่อยูท่างไปรษณีย์ผา่นทางออนไลน์ 

    5813   การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืพิมพ์  
วารสารและนิตยสาร  

      58131 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืพิมพ์ 
ลงบนสือ่ตา่งๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 

      58132 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่วารสาร และ 
นิตยสารลงบนสือ่ตา่งๆ (ยกเว้นทางออนไลน์) 

      58133 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่หนงัสอืพิมพ์ วารสาร และ
นิตยสารออนไลน์ 

      58134 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้หนงัสอืพิมพ์วารสาร 
และนิตยสาร เพื่อจ าหนา่ยหรือเผยแพร่ 

    5819   การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่งานอื่นๆ  

      58191 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ลงบนสือ่ตา่งๆ 
(ยกเว้นทางออนไลน์) 

      58192 การจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ผา่นทางออนไลน์ 

      58193 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้งานอื่นๆ เพื่อจ าหนา่ย
หรือเผยแพร่ 

  582 5820   การจดัท าซอฟต์แวร์ 

      58201 การจดัท าซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป 

      58202 การจดัท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
(ยกเว้น ซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป) 
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58 582 5820 58203 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
เพื่อจ าหนา่ยหรือเผยแพร่ 

59       กิจกรรมการผลติภาพยนตร์ วีดิทศัน์ และรายการโทรทศัน์
การบนัทกึเสยีง และการจดัพมิพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ดนตรี  

  591     กิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัภาพยนตร์ วีดิทศัน์ 
และรายการโทรทศัน์ 

    5911   กิจกรรมการผลติภาพยนตร์ วีดิทศัน์ และรายการโทรทศัน์ 

      59111 กิจกรรมการผลติภาพยนตร์ และวีดิทศัน์ 

      59112 กิจกรรมการผลติรายการโทรทศัน์ 

    5912   กิจกรรมหลงัการถา่ยท าภาพยนตร์ วีดิทศัน์ 
และรายการโทรทศัน์ 

      59121 การบริการตดัตอ่ภาพและเสยีง 

      59122 การบริการท าคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแอนิเมชัน่ 
และเทคนิคพิเศษ 

      59129 กิจกรรมภายหลงัการผลติภาพยนตร์ วิดีทศัน์  
และรายการโทรทศัน์อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    5913   กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์ วดีิทศัน์และรายการโทรทศัน์ 

      59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์ วดีิทศัน์และรายการโทรทศัน์ 

      59132 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้ภาพยนตร์ วีดิทศัน์  
และรายการโทรทศัน์เพื่อจ าหนา่ยหรือเผยแพร่ 

    5914 59140 กิจกรรมด้านการจดัฉายภาพยนตร์ 

  592 5920   กิจกรรมการบนัทกึเสยีงลงบนสือ่ และการจดัพมิพ์จ าหนา่ย
หรือเผยแพร่ดนตรี 

      59201 กิจกรรมการบนัทกึเสยีงลงบนสือ่ 

      59202 กิจกรรมการจดัพิมพ์จ าหนา่ยหรือเผยแพร่ดนตรี 

      59203 กิจกรรมการดแูลสทิธิในการผลติซ า้ดนตรีเพื่อจ าหนา่ย 
หรือเผยแพร่ 

60       กิจกรรมการจดัผงัรายการโทรทศัน์ และกิจกรรม 
การแพร่ภาพกระจายเสยีง 

  601 6010   การออกอากาศทางวิทยกุระจายเสยีง  

      60101 การออกอากาศทางวิทยกุระจายเสยีง (ยกเว้นทางออนไลน์) 

      60102 การออกอากาศทางวิทยกุระจายเสยีงผา่นทางออนไลน์ 
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60  602 6020   การจดัผงัรายการและการออกอากาศทางโทรทศัน์ 

      60201 การจดัผงัรายการและการออกอากาศทางโทรทศัน์ 
โดยไมต้่องสมคัรสมาชิก (ยกเว้นทางออนไลน์) 

      60202 การจดัผงัรายการและการออกอากาศทางโทรทศัน์ 
โดยสมคัรสมาชิก (ยกเว้นทางออนไลน์) 

      60203 การจดัผงัรายการและการออกอากาศทางโทรทศัน์ 
ผา่นทางออนไลน์ 

61       การโทรคมนาคม 

  611 6110   กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบใช้สาย 

      61101 การบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย 

      61102 การบริการจดัสง่สญัญาณโทรทศัน์/วิทยผุา่นสายเคเบิล 

      61109 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบใช้สายอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  612 6120   กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้สาย 

      61201 การบริการระบบโทรศพัท์เคลือ่นที่ 

      61202 การบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 

      61209 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้สายอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  613 6130   กิจกรรมการโทรคมนาคมผา่นดาวเทียม 

      61301 การบริการจดัสง่สญัญาณรายการโทรทศัน์/ 
วิทยผุา่นดาวเทียม 

      61302 กิจกรรมการโทรคมนาคมผา่นดาวเทียม (ยกเว้น การบริการ
จดัสง่สญัญาณรายการโทรทศัน์/วิทยผุา่นดาวเทียม) 

  619 6190 61900 กิจกรรมการโทรคมนาคมด้านอื่นๆ 

62 620     กิจกรรมการจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์การให้ค าปรึกษา
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

    6201   กิจกรรมการจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวตัถปุระสงค์
ของผู้ใช้ 

      62011 กิจกรรมการจดัท าโปรแกรมเว็บเพจและเครือขา่ยตาม
วตัถปุระสงค์ของผู้ใช้ 

      62012 กิจกรรมการจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวตัถปุระสงค์
ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือขา่ย) 
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62 620 6202   กิจกรรมการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และ 
การจดัการสิง่อ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ 

      62021 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์ 

      62022 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์ 

      62023 กิจกรรมการจดัการสิง่อ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ 

    6209 62090 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
อื่นๆ 

63       กิจกรรมการบริการสารสนเทศ 

  631     การประมวลผลข้อมลูการสร้างแมข่า่ย และกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องเว็บทา่ 

    6311   การประมวลผลข้อมลูการสร้างแมข่า่ย และกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้อง 

      63111 กิจกรรมการบริหารจดัการ และประมวลผลข้อมลู 

      63112 กิจกรรมการสร้างแมข่า่ย 

      63113 การบริการเป็นตลาดกลางในการซือ้ขายสนิค้าหรือบริการ 
โดยวิธีใช้สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบเครือขา่ยอินเทอร์เนต็ 

    6312 63120 เว็บทา่ 

  639     กิจกรรมการบริการสารสนเทศอืน่ๆ 

    6391   กิจกรรมส านกัขา่ว 

      63911 กิจกรรมส านกัขา่วสือ่สิง่พิมพ์ 

      63912 กิจกรรมส านกัขา่วสือ่โสตทศัน์ 

    6399 63990 กิจกรรมบริการสารสนเทศอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

หมวดใหญ่ K       กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั 

64       กิจกรรมบริการทางการเงิน ยกเว้น การประกนัภยัและ
กองทนุบ าเหน็จบ านาญ 

  641     ตวักลางทางการเงิน 

    6411 64110 ธนาคารกลาง 

    6419   ตวักลางทางการเงินอื่นๆ 

      64191 ธนาคารพาณิชย์ 

      64192 บริษัทเงินทนุ 

      64193 บริษัทเครดติฟองซิเอร์ 
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64  641   64194 ธนาคารเฉพาะกิจ 

      64195 สหกรณ์ที่เป็นตวักลางทางการเงิน 

  642 6420   กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ 

      64201 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ที่ลงทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

      64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ที่ไมไ่ด้ลงทนุในธุรกิจการเงิน 
เป็นหลกั 

  643 6430   ทรัสต์กองทนุและกิจกรรมทางการเงินประเภทอื่นๆ 

      64301 กองทนุ 

      64302 ทรัสต์ 

      64309 กิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  649     กิจกรรมบริการทางการเงินประเภทอื่นๆ  
ยกเว้น การประกนัภยั และกองทนุบ าเหน็จบ านาญ 

    6491   สญัญาเชา่ทางการเงิน 

      64911 สญัญาเชา่ทางการเงินส าหรับยานยนต์ 

      64912 สญัญาเชา่ทางการเงินส าหรับเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์เพื่อการด าเนินธุรกิจ 

      64913 สญัญาเชา่ทางการเงินส าหรับสนิค้าอปุโภค  
(ยกเว้น ยานยนต์ และจกัรยานยนต์) 

    6492   การให้สนิเช่ือประเภทอื่นๆ 

      64921 การให้สนิเช่ือเพื่อการค้าและการลงทนุ 

      64922 การให้สนิเช่ือเพื่อการอปุโภคบริโภค 

      64923 การให้สนิเช่ือเพื่อการซือ้ที่อยูอ่าศยั 

      64924 การให้สนิเช่ือบตัรเครดิต 

      64925 การบริการของโรงรับจ าน า 

      64929 การให้สนิเช่ืออื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    6499   กิจกรรมบริการทางการเงินประเภทอื่นๆ  
ยกเว้น การประกนัภยั และกองทนุบ าเหน็จบ านาญ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      64991 กิจกรรมการให้เงินทนุนอกเหนือจากการให้กู้ยมืเงิน 

      64992 กิจกรรมการลงทนุท่ีเป็นกิจกรรมของตนเอง 
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64  649 6499 64999 กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้น กิจกรรมการ
ประกนัภยั และกองทนุบ าเหน็จบ านาญ)  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

65       การประกนัภยั การประกนัภยัตอ่ และกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญ ยกเว้น การประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

  651     การประกนัภยั 

    6511 65110 การประกนัชีวิต 

    6512 65120 การประกนัวินาศภยั 

  652 6520 65200 การประกนัภยัตอ่ 

  653 6530 65300 กองทนุบ าเหน็จบ านาญ (ผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อการ
เกษียณอายหุรือการชราภาพ) 

66       กิจกรรมสนบัสนนุบริการทางการเงิน และกิจกรรมการ
ประกนัภยั 

  661     กิจกรรมทีช่่วยเสริมกิจกรรมการบริการทางการเงิน  
ยกเว้น การประกนัภยัและกองทนุบ าเหน็จบ านาญ 

    6611   การบริหารงานด้านตลาดการเงิน 

      66111 การบริหารงานตลาดเงินและตลาดทนุ 

      66112 การบริหารงานตลาดอนพุนัธ์ 

      66113 การบริการควบคมุดแูลการบริหารงานตลาดการเงิน 

    6612   กิจกรรมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และตราสารอนพุนัธ์ 

      66121 กิจกรรมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

      66122 กิจกรรมนายหน้าซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์ 

      66123 กิจกรรมเก่ียวกบัแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

    6619   กิจกรรมอื่นๆ ที่สนบัสนนุกิจกรรมบริการทางการเงิน 
      66191 บริการท่ีปรึกษาการลงทนุ 
      66192 กิจกรรมการประมวลผลและการเรียกช าระเงินส าหรับ

ธุรกรรมทางการเงิน 
      66193 บริการดแูลและรักษาหลกัทรัพย์ 

      66199 กิจกรรมอื่นๆ ที่ชว่ยเสริมกิจกรรมการให้บริการทางการเงิน 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  662     กิจกรรมทีช่่วยเสริมการประกนัภยัและกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญ 
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 66 662 6621 66210 การประเมินความเสีย่งภยัและมลูคา่ความเสยีหาย 

    6622   กิจกรรมของตวัแทนและนายหน้าประกนัภยั 

      66221 กิจกรรมของตวัแทนและนายหน้าประกนัชีวิต 

      66222 กิจกรรมของตวัแทนและนายหน้าประกนัวินาศภยั 

    6629 66290 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนบัสนนุการประกนัภยัและกองทนุบ าเหน็จ 
บ านาญ 

  663 6630   กิจกรรมการจดัการกองทนุ 

      66301 กิจกรรมการจดัการหลกัทรัพย์การลงทนุและกองทนุ 
(ยกเว้น กองทนุบ าเหน็จบ านาญ) 

      66302 กิจกรรมการจดัการกองทนุบ าเหน็จบ านาญ 

หมวดใหญ่ L       กิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์  

68       กิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์  

  681 6810   กิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง 
หรือเช่าจากผู้อื่น 

      68101 การซือ้และการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง 
เพื่อการพกัอาศยั 

      68102 การซือ้และการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไมใ่ช่ 
เพื่อเป็นท่ีพกัอาศยั 

      68103 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ทีเ่ป็น 
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นท่ีพกัอาศยั 

      68104 การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ทีเ่ป็น
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นท่ีไมใ่ช่เพื่อเป็นท่ีพกัอาศยั 

  682 6820   กิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กระท าโดยได้รับ
คา่ตอบแทน หรือตามสญัญาจ้าง 

      68201 กิจกรรมของตวัแทนและนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์โดยได้รับ 
คา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

      68202 กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์โดยได้รับ 
คา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 

หมวดใหญ่ M       กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 

69       กิจกรรมทางกฎหมายและบญัชี 

  691 6910 69100 กิจกรรมทางกฎหมาย 
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 69 692 6920 69200 กิจกรรมเก่ียวกบับญัชีการท าบญัชีและการตรวจสอบบญัชี 
การให้ค าปรึกษาด้านภาษี 

70       กิจกรรมของส านกังานใหญ่กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้าน 
การบริหารจดัการ ตวัแทนธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ 

  701 7010 70100 กิจกรรมของส านกังานใหญ่ 

    70101 ส านกังานผู้แทนนิติบคุคลระหวา่งประเทศ 

    70102 ส านกังานภมูิภาคของบริษัทข้ามชาติ 

    70103 ส านกังานปฏิบตัิการภมูิภาค 

  702 7020   กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจดัการ 

     70201 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ 

      70202 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจดัการการเงิน 

      70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจดัการอื่นๆ ซึง่มิได้ 
จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

71       กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม การทดสอบและ 
วิเคราะห์ทางเทคนคิ 

  711 7110   กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม และ 
การให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เก่ียวข้อง 

      71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้ค าปรึกษาที่เก่ียวข้อง 

      71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค 
ที่เก่ียวข้อง 

      71103 กิจกรรมงานธรณีฟิสกิส์ ธรณีวิทยา และการให้ค าปรึกษา 
ที่เก่ียวข้อง 

  712 7120   การทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนคิ 

      71201 การทดสอบและวเิคราะห์การปฏิบตัิการทางกายภาพ 
และเคม ี

      71202 การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค 

      71209 การทดสอบและวเิคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

72       การวจิยัและพฒันาเชิงวิทยาศาสตร์ 

  721 7210   การวจิยัและพฒันาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
และวิศวกรรม 
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72  721 7210 72101 การวจิยัและพฒันาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

      72102 การวจิยัและพฒันาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

      72109 การวจิยัและพฒันาเชิงทดลองด้านวิศวกรรม 
และเทคโนโลยีอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  722 7220 72200 การวจิยัและพฒันาเชิงทดลองด้านสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 

73       การโฆษณาและการวิจยัตลาด  

  731 7310   การโฆษณา 

      73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 

      73102 กิจกรรมของตวัแทนขายสือ่โฆษณา 

  732 7320 73200 การวจิยัตลาดและการส ารวจความคดิเห็นของประชาชน 
(ประชามต)ิ 

74       กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ 

  741 7410   กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้าน 

      74101 กิจกรรมการออกแบบและตกแตง่ภายใน 

      74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  742 7420 74200 กิจกรรมการถา่ยภาพ 

  749 7490   กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      74901 กิจกรรมการแปลการแปลความหมายและลา่ม 

      74902 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านสิง่แวดล้อม 

      74909 กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

75       กิจกรรมเก่ียวกบัสตัวแพทย์ 

  750 7500 75000 กิจกรรมเก่ียวกบัสตัวแพทย์ 

หมวดใหญ่ N       กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนนุ 

77       กิจกรรมการให้เชา่และให้เชา่แบบลสีซิ่ง 

  771 7710   การให้เชา่และให้เชา่แบบลสีซิ่งยานยนต์ 

      77101 การให้เชา่และให้เชา่แบบลีสซิ่งยานยนต์ชนิดนัง่สว่นบคุคล 
รถกระบะ รถตู้  และรถขนาดเลก็ที่คล้ายกนั 
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77 771 7710 77109 การให้เชา่และให้เชา่แบบลีสซิ่งยานยนต์ชนิดรถบรรทกุ และ
ยานยนต์หนกัอื่นๆ 

  772     การให้เชา่และให้เชา่แบบลสีซิ่งของใช้สว่นบคุคลและ
เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

    7721 77210 การให้เชา่และให้เชา่แบบลสีซิ่งสนิค้าเพื่อการนนัทนาการ
และการกีฬา 

    7722 77220 การให้เชา่แถบวีดิทศัน์และแผน่ดสิก์ 

    7729   การให้เชา่และให้เชา่แบบลีสซิ่งของใช้สว่นบคุคลและ
เคร่ืองใช้ในครัวเรือนอ่ืนๆ 

      77291 การให้เชา่หนงัสอื 

      77299 การให้เชา่ของใช้สว่นบคุคลและของใช้ในครัวเรือนอ่ืนๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  773 7730   การให้เชา่และให้เชา่แบบลสีซิ่งเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ 
และสนิค้าที่จบัต้องได้อื่นๆ 

      77301 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่งอปุกรณ์การขนสง่ 
ทางบก (ยกเว้น ยานยนต์) 

      77302 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่งอปุกรณ์การขนสง่ทางน า้ 

      77303 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่งอปุกรณ์การขนสง่ 
ทางอากาศ 

      77304 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่งเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
ทางการเกษตรและการป่าไม้ 

      77305 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่งเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  
ที่ใช้ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา 

      77306 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่งเคร่ืองจกัรและ 
อปุกรณ์ส านกังาน 

      77309 การให้เชา่และการให้เช่าแบบลสีซิ่งเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และ
สนิค้าที่จบัต้องได้อื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  774 7740 77400 การให้เชา่แบบลสีซิ่งผลติภณัฑ์ทีม่ีสนิทรัพย์ทางปัญญา 
และผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนั ยกเว้น งานท่ีมีลขิสทิธ์ิ 

    77409 บริการเก่ียวกบัสทิธิพิเศษอื่นๆ 

78       กิจกรรมการจดัหางาน 

  781 7810   กิจกรรมของส านกังานจดัหางานหรือตวัแทนจดัหางาน 

      78101 กิจกรรมของบริษัทตวัแทนและส านกังานคดัเลอืกนกัแสดง 
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78  781 7810 78109 กิจกรรมของส านกังานจดัหางานหรือตวัแทนจดัหางานอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  782 7820 78200 กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชัว่คราว 

  783 7830 78300 กิจกรรมการจดัหาทรัพยากรมนษุย์อื่นๆ 

79       ตวัแทนธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจจดัน าเทีย่ว 
และบริการส ารอง และกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

  791     ตวัแทนธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจจดัน าเทีย่ว 

    7911 79110 ตวัแทนธุรกิจการเดินทาง 

    7912 79120 ธุรกิจจดัน าเทีย่ว 

  799 7990   กิจกรรมบริการส ารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

      79901 กิจกรรมของมคัคเุทศก์ 

      79909 กิจกรรมบริการส ารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

80       กิจกรรมการบริการรักษาความปลอดภยัและการสบืสวน  

  801 8010 80100 กิจกรรมการรักษาความปลอดภยัสว่นบคุคล 

  802 8020 80200 กิจกรรมการบริการระบบรักษาความปลอดภยั 

  803 8030 80300 กิจกรรมสบืสวน 

81       กิจกรรมบริการส าหรับอาคารและภมูิทศัน์ 

  811 8110 81100 กิจกรรมสนบัสนนุการอ านวยความสะดวกแบบเบด็เสร็จ 

  812     การบริการท าความสะอาด 

    8121 81210 การบริการท าความสะอาดทัว่ไปของตวัอาคาร 

    8129   การบริการท าความสะอาดส าหรับอาคารและ 
อตุสาหกรรมอื่นๆ 

      81291 กิจกรรมการท าความสะอาดพืน้ผิวภายนอกอาคาร 

      81292 กิจกรรมการท าความสะอาดภายในท่ีใช้ความช านาญ 
เฉพาะด้าน 

      81293 กิจกรรมการฆา่เชือ้และก าจดั 

      81299 กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับอาคารและ 
อตุสาหกรรมอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  813 8130 81300 การบริการดแูลและบ ารุงรักษาภมูิทศัน์ 
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82       การบริหารส านกังานบริการสนบัสนนุส านกังานและ 
บริการสนบัสนนุทางธุรกิจอื่นๆ  

  821     กิจกรรมการบริหารและสนบัสนนุส านกังาน  

    8211 82110 กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารส านกังานแบบเบ็ดเสร็จ 

    8219   กิจกรรมการถา่ยเอกสารการเตรียมเอกสารและ 
กิจกรรมเฉพาะด้านอื่นๆ ที่สนบัสนนุส านกังาน 

      82191 การถา่ยเอกสาร 

      82199 การเตรียมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะด้านอื่นๆ 
ที่สนบัสนนุส านกังาน 

  822 8220 82200 กิจกรรมศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ 

  823 8230   การจดัประชมุและการแสดงสนิค้า 

      82301 การจดัการประชมุ 

      82302 การจดัการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสนิค้า 

  829     กิจกรรมการบริการเพื่อสนบัสนนุธุรกิจ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ ในท่ีอื่น 

    8291   กิจกรรมของหนว่ยงานตวัแทนที่ท าหน้าที่เรียกเก็บเงินและ
ข้อมลูเครดติ 

      82911 กิจกรรมของตวัแทนที่ท าหน้าที่เรียกเก็บเงิน 

      82912 กิจกรรมการบริการข้อมลูเครดิต 

    8292 82920 กิจกรรมทีเ่ก่ียวกบัการบรรจภุณัฑ์ 

    8299 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆ เพื่อสนบัสนนุธุรกิจ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

หมวดใหญ่ O       การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ และการ
ประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

84       การบริหารราชการ และการป้องกนัประเทศ  
รวมถงึการ ประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

  841     การบริหารราชการภาครัฐ และนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ 
และสงัคมของชมุชน 

    8411   กิจกรรมการบริหารราชการทัว่ไป 

      84111 การบริหารราชการสว่นกลาง 

      84112 การบริหารราชการสว่นภมูิภาค 

      84113 การบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน 
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 84 841 8411 84114 กิจกรรมด้านการบริการท่ีสง่เสริมภาครัฐโดยรวม 

    8412   การก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบักิจกรรมการให้บริการทาง
สขุภาพ การศกึษาวฒันธรรมและการบริการทางสงัคมอื่นๆ
ยกเว้น การประกนัสงัคม 

      84121 การก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบักิจกรรมการให้บริการ 
ทางการศกึษา 

      84122 การก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบักิจกรรมการให้บริการ 
ทางสขุภาพ 

      84123 การก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบักิจกรรมการให้บริการ 
ทางสิง่แวดล้อมและท่ีพกัอาศยั 

      84124 การก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกบักิจกรรมการให้บริการ 
ด้านกีฬา นนัทนาการ วฒันธรรมและศาสนา 

    8413   การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนบัสนนุ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ในการด าเนินงานทางธุรกิจ 

      84131 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนบัสนนุ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ในการด าเนินงานทางการเกษตรกรรม
การป่าไม้การประมง และการลา่สตัว์ 

      84132 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนบัสนนุ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ในการด าเนินงานทางด้านเชือ้เพลงิ
และพลงังาน 

      84133 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนบัสนนุ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ในการด าเนินงานด้านทรัพยากรแร่
การผลติและการก่อสร้าง 

      84134 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนบัสนนุ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ในการด าเนินงานด้านการขนสง่และ
โทรคมนาคม 

      84135 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนบัสนนุเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพ ในการด าเนินงานด้านการขายสง่และ 
การขายปลกี 

      84136 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนบัสนนุ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ในการด าเนินงานด้านการทอ่งเทีย่ว
และบริการท่ีเก่ียวข้อง 
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 84 841 8413 84137 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนบัสนนุ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ การบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบั
เศรษฐกิจพาณิชย์และแรงงาน 

  842     การให้บริการแก่สงัคมโดยรวม 

    8421 84210 การตา่งประเทศ 

    8422 84220 กิจกรรมการป้องกนัประเทศ 

    8423   กิจกรรมการจดัระเบียบและความปลอดภยัสาธารณะ 

      84231 กิจกรรมของต ารวจ 

      84232 สถาบนัเพื่อความยตุธิรรม 

      84239 กิจกรรมการจดัระเบียบและความปลอดภยัสาธารณะอื่นๆ
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  843 8430 84300 การประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

หมวดใหญ่ P       การศกึษา 

85       การศกึษา 

  851 8510   การศกึษาระดบัประถมศกึษา 

      85101 การศกึษาระดบัประถมศกึษาส าหรับเด็กปกติ 

      85102 การศกึษาระดบัประถมศกึษาส าหรับเด็กพิการ 

      85103 การศกึษาระดบัประถมศกึษาโดยวิธีอื่นๆ 

  852     การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 

    8521   การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาประเภทสามญัศกึษา 

      85211 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาประเภทสามญัศกึษาส าหรับ 
ผู้ เรียนปกต ิ

      85212 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาประเภทสามญัศกึษาส าหรับ 
ผู้ เรียนพิการ 

      85213 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาประเภทสามญัศกึษา 
โดยวิธีอื่นๆ 

    8522 85220 การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาประเภทอาชีวศกึษา 

  853 8530   การศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

      85301 การศกึษาระดบัอดุมศกึษา ต ่ากวา่ปริญญา 

      85302 การศกึษาระดบัอดุมศกึษา ปริญญาตรี 

      85303 การศกึษาระดบัอดุมศกึษา ระดบัปริญญาโทขึน้ไป 
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 85 854     การศกึษาประเภทอื่นๆ 

    8541 85410 การศกึษาด้านกีฬาและนนัทนาการ 

    8542   การศกึษาด้านวฒันธรรม 

      85421 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเต้นร า 

      85422 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรี 

      85423 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านศลิปะ 

      85429 การศกึษาด้านวฒันธรรมอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

    8549   การศกึษาอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      85491 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา 

      85492 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      85493 กิจกรรมการกวดวิชาทัว่ไป 

      85494 กิจกรรมการเรียนการสอนตดัเสือ้ผ้าและเสริมสวย 

      85495 กิจกรรมการเรียนการสอนสปาบ าบดั 

      85496 กิจกรรมการเรียนการสอนนวด 

      85497 กิจกรรมการเรียนการสอนขบัขี ่

      85499 การศกึษาอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  855 8550 85500 การบริการท่ีสนบัสนนุการศกึษา 

  856 8560   การศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษา 

      85601 การศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษาส าหรับเดก็ปกติ 

      85602 การศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษาส าหรับเดก็พิการ 

หมวดใหญ่ Q       กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ 

86       กิจกรรมด้านสขุภาพของมนษุย์ 

  861 8610   กิจกรรมโรงพยาบาล 

      86101 กิจกรรมโรงพยาบาล 

      86102 กิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง 

  862 8620   กิจกรรมทางการแพทย์และทางทนัตกรรม 

      86201 กิจกรรมคลนิิกโรคทัว่ไป 

      86202 กิจกรรมคลนิิกโรคเฉพาะทาง 

      86203 กิจกรรมทางทนัตกรรม 

  869 8690   กิจกรรมอื่นๆ ด้านสขุภาพของมนษุย์ 
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86  869 8690 86901 กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดงุครรภ์ 

      86902 กิจกรรมด้านกายภาพบ าบดั 

      86903 กิจกรรมในห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ 

      86909 กิจกรรมอื่นๆ ด้านสขุภาพของมนษุย์ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

87       กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า 

  871 8710 87100 หนว่ยบริการทางการพยาบาลท่ีจดัที่พกัให้ 

  872 8720   กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับผู้พิการทางสมอง  
ผู้มีปัญหาสขุภาพจิตและผู้ใช้สารเสพติด 

      87201 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับผู้พิการทางสมอง 

      87202 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับผู้มีปัญหาสขุภาพจิต 

      87203 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับผู้ใช้สารเสพติด 

  873 8730   กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับผู้สงูอายแุละผู้พิการ 

      87301 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับผู้สงูอาย ุ

      87302 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับเด็กและเยาวชนพกิาร 

      87303 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับผู้พิการ 

  879 8790   กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ าอื่นๆ 

      87901 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับเด็กและเยาวชน  
(ยกเว้น ผู้พิการซึง่ไมส่ามารถชว่ยเหลอืตนเองได้ทัง้หมด 
หรือผู้ที่ไมส่ามารถอยูต่ามล าพงัได้และผู้ใช้สารเสพติด) 

      87902 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับหญิงที่ประสบปัญหาทางสงัคม 
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87  879 8790 87909 กิจกรรมการดแูลรักษาในสถานท่ีที่มีที่พกั 
และมีคนดแูลประจ า ส าหรับบคุคลอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

88       กิจกรรมสงัคมสงเคราะห์โดยไมม่ทีี่พกัอาศยั 

  881 8810   กิจกรรมสงัคมสงเคราะห์โดยไมม่ทีี่พกัอาศยั  
ส าหรับผู้สงูอายแุละผู้พิการ 

      88101 กิจกรรมสงัคมสงเคราะห์โดยไมม่ทีี่พกัอาศยัส าหรับผู้สงูอายุ 

      88102 กิจกรรมสงัคมสงเคราะห์โดยไมม่ทีี่พกัอาศยัส าหรับผู้พิการ 

  889 8890   กิจกรรมสงัคมสงเคราะห์อื่นๆ โดยไมม่ีที่พกัอาศยั 

      88901 กิจกรรมการรับเลีย้งเด็กกลางวนั 

      88909 กิจกรรมงานสงัคมสงเคราะห์อื่นๆ โดยไมม่ีที่พกัอาศยั       
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

หมวดใหญ่ R       ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ 

90 900 9000   กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบนัเทงิ 

      90001 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ 

      90002 กิจกรรมด้านความบนัเทงิ 

91 910     ห้องสมดุ หอจดหมายเหต ุพิพิธภณัฑ์และกิจกรรม 
ทางด้านวฒันธรรมอื่นๆ 

    9101   กิจกรรมห้องสมดุและหอจดหมายเหต ุ

      91011 กิจกรรมห้องสมดุ 

      91012 กิจกรรมหอจดหมายเหต ุ

    9102   กิจกรรมทางพิพิธภณัฑ์และการด าเนินงานเก่ียวข้องกบั
แหลง่โบราณสถานและอาคารทางประวตัศิาสตร์ 

      91021 กิจกรรมพิพิธภณัฑ์ 
      91022 กิจกรรมการด าเนินงานเก่ียวข้องกบัโบราณสถานและ 

อาคารทางประวตัิศาสตร์ 
    9103   สวนพฤกษศาสตร์และสวนสตัว์และ 

กิจกรรมอนรัุกษ์ธรรมชาติ 
      91031 กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสตัว์ 
      91032 กิจกรรมการอนรัุกษ์ธรรมชาติ 

92       กิจกรรมการพนนัและการเสีย่งโชค 
  920 9200   กิจกรรมการพนนัและการเสีย่งโชค 
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92 920 9200 92001 กิจกรรมการขายสลากกินแบง่ 

      92009 กิจกรรมการพนนัและการเสีย่งโชคอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ ในท่ีอื่น 

93       กิจกรรมด้านการกีฬา ความบนัเทิงและนนัทนาการ 

  931     กิจกรรมด้านการกีฬา 

    9311   การด าเนินงานเก่ียวกบัสิง่อ านวยความสะดวกทางการกีฬา 

      93111 การด าเนินงานเก่ียวกบัสิง่อ านวยความสะดวก 
ส าหรับการแขง่ขนักีฬา 

      93112 การด าเนินงานของสถานท่ีออกก าลงักาย 

    9312 93120 กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา 

    9319   กิจกรรมอื่นๆ ทางด้านการกีฬา 

      93191 กิจกรรมการจดัการแขง่ขนักีฬา 

      93192 กิจกรรมของสมาคม/สมาพนัธ์กีฬา 

      93199 กิจกรรมอื่นๆ ทางด้านการกีฬา ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

  932     กิจกรรมทางด้านความบนัเทงิและนนัทนาการอื่นๆ 

    9321 93210 กิจกรรมด้านสวนสนกุและธีมปาร์ค 

    9329   กิจกรรมด้านความบนัเทงิและนนัทนาการอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      93291 กิจกรรมสวนพกัผอ่นหยอ่นใจและชายหาด 

      93292 กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบนัเทิงและการนนัทนาการ 

      93293 กิจกรรมการด าเนินงานร้านเกมและตู้ เกมหยอดเหรียญ 

      93299 กิจกรรมด้านความบนัเทงิและการนนัทนาการอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

หมวดใหญ่ S       กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ 

94       กิจกรรมขององค์กรสมาชิก 

  941     กิจกรรมขององค์กรสมาชิกธุรกิจองค์กรสมาชิกนายจ้าง และ
องค์กรสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพ 

    9411 94110 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกธุรกิจและองค์กรสมาชิกนายจ้าง 

    9412 94120 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพ 

  942 9420 94200 กิจกรรมของสหภาพแรงงาน 

  949     กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่นๆ 
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94 949 9491 94910 กิจกรรมขององค์กรทางศาสนา 

    9492 94920 กิจกรรมขององค์กรทางการเมือง 

    9499   กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

      94991 กิจกรรมขององค์กรสทิธิมนษุยชน 

      94992 กิจกรรมของสมาคมเยาวชน 

      94993 กิจกรรมขององค์กรด้านสิง่แวดล้อมและนิเวศวิทยา 

      94994 กิจกรรมของสมาคมด้านวฒันธรรมและนนัทนาการ 

      94999 กิจกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรอืน่ๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

95       การซอ่มคอมพวิเตอร์และของใช้สว่นบคุคล 
และของใช้ในครัวเรือน 

  951     การซอ่มคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์สือ่สาร 

    9511 95110 การซอ่มคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่ง 

    9512 95120 การซอ่มอปุกรณ์สือ่สาร 

  952     การซอ่มของใช้สว่นบคุคลและของใช้ในครัวเรือน 

    9521 95210 การซอ่มเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับผู้บริโภค 

    9522 95220 การซอ่มเคร่ืองใช้ในครัวเรือนและอปุกรณ์ 
ส าหรับบ้านและสวน 

    9523 95230 การซอ่มรองเท้าและเคร่ืองหนงั 

    9524 95240 การซอ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแตง่บ้าน 

    9529   การซอ่มของใช้สว่นบคุคลและของใช้ในครัวเรือนอ่ืนๆ 

      95291 การซอ่มนาฬิกา 

      95292 การซอ่มเคร่ืองแตง่กาย 

      95293 การซอ่มจกัรยานสองล้อ 

      95294 การซอ่มเคร่ืองดนตรี 

      95295 การซอ่มเคร่ืองกีฬา 

      95299 การซอ่มของใช้สว่นบคุคลและของใช้ในครัวเรือนอ่ืนๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

96       กิจกรรมการบริการอื่นๆ สว่นบคุคล 
  961 9610   การให้บริการด้านสขุภาพยกเว้นกิจกรรมทางด้านกีฬา 
      96101 กิจกรรมสปา 
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96 961 9610 96102 กิจกรรมการบริการลดน า้หนกั 

      96103 กิจกรรมการแตง่ผม 

      96104 กิจกรรมการดแูลความงามแตง่เลบ็มือและเลบ็เท้า 

      96109 กิจกรรมการให้บริการด้านสขุภาพอื่นๆ  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ ในท่ีอื่น 

  962 9620   การให้บริการซกัรีด 

      96201 การบริการซกัรีด (ยกเว้นโดยเคร่ืองซกัผ้าชนิดหยอดเหรียญ) 

      96202 การซกัผ้าโดยเคร่ืองซกัผ้าชนิดหยอดเหรียญ 

      96203 การบริการฟอกและย้อมส ี

  963 9630   กิจกรรมการให้บริการอื่นๆ สว่นบคุคล 

      96301 กิจกรรมเก่ียวกบังานศพและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

      96302 กิจกรรมการดแูลสตัว์เลีย้ง 

      96303 กิจกรรมการบริการด้วยเคร่ืองหยอดเหรียญ 

      96304 กิจกรรมโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ 

      96305 กิจกรรมการบริการอาบ อบ นวดและการบริการอื่นๆ           
ที่คล้ายกนั 

      96309 กิจกรรมการบริการอื่นๆ สว่นบคุคล  
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

หมวดใหญ่ T       กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลติสนิค้าและ 
บริการท่ีท าขึน้เองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึง่ไมส่ามารถจ าแนก 
กิจกรรมได้อยา่งชดัเจน 

97 970 9700 97000 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนในฐานะที่เป็นนายจ้าง 
สว่นบคุคล 

98       กิจกรรมการผลติสนิค้าและบริการท่ีท าขึน้เองเพื่อใช้ 
ในครัวเรือน ซึง่ไมส่ามารถจ าแนกกิจกรรมได้อยา่งชดัเจน 

  981 9810 98100 กิจกรรมการผลติสนิค้าเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึง่ไมส่ามารถ
จ าแนกกิจกรรมได้อยา่งชดัเจน 

  982 9820 98200 กิจกรรมการบริการในครัวเรือน ซึง่ไมส่ามารถจ าแนก
กิจกรรมได้อยา่งชดัเจน 

หมวดใหญ่ U       กิจกรรมขององค์การระหวา่งประเทศและภาคีสมาชิก 

99 990 9900   กิจกรรมขององค์การระหวา่งประเทศและภาคีสมาชิก 
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หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

99  990 9900 99001 กิจกรรมของคณะผู้แทนทางการทตูและกงสลุ 
จากประเทศตา่งๆ 

      99009 กิจกรรมขององค์การระหวา่งประเทศและภาคีสมาชิกอื่นๆ 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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กำรใช้เคร่ืองมือค้นหำรหสัธุรกจิ TSIC 2552 
 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา “กิจกรรม” เพื่อก าหนดเป็น “รหสัธุรกิจ” กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
ได้จัดท าตารางเคร่ืองมือค้นหา “กิจกรรม” ดงักล่าว โดยรวบรวมข้อความส าคญัของค าอธิบายรายละเอียดกิจกรรม   
ทางเศรษฐกิจเกือบทุกรหสั “กิจกรรม” ของการจดัประเภทธุรกิจของนิติบุคคล จัดท าเป็นเคร่ืองมือค้นหารหสัธุรกิจ 
TSIC 2552 ซึ่งผู้ ใช้สามารถน าไปปรับปรุงเพิ่มเติมข้อความส าคญัของค าอธิบายรายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตามความเหมาะสม  

ทัง้นี ้ตารางเคร่ืองมือค้นหารหสัธุรกิจ TSIC 2552 จะมีเฉพาะโครงสร้างระดบั “กิจกรรม” ที่ใช้ก าหนด      
รหสัธุรกิจให้กบันิติบคุคลของกรมพฒันาธุรกิจการค้า และการใช้เคร่ืองมือค้นหารหสัธุรกิจ TSIC 2552 เป็นการช่วยให้
ค้นหา “กิจกรรม” อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามผู้ ใช้ควรศึกษาเคร่ืองมือค้นหารหสัธุรกิจ TSIC 2552 นี ้ควบคู่กับ         
“การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล” (คูม่ือเลม่ที่ 1) เพื่อความเข้าใจ และเลอืกใช้ “กิจกรรม” ได้ถกูต้อง   

 

ลักษณะตำรำงเคร่ืองมือ 
 

ตารางเคร่ืองมือค้นหา รหสัธุรกิจ TSIC 2552 การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล (ตารางที่ 6) ประกอบด้วย 

1. ข้อความกิจกรรม  : ข้อความส าคญัของค าอธิบายรายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

2. กลุม่กิจกรรม  : จ าแนกกลุม่กิจกรรมเป็นกลุม่ใหญ่ๆ 9 กลุม่ ได้แก่  

- เหมืองแร่ หมายถึง กิจกรรมในหมวดใหญ่ B : การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 

- การเกษตร/ป่าไม้/ประมง หมายถึง กิจกรรมในหมวดใหญ่ A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 

- ผลติ หมายถึง กิจกรรมในหมวดใหญ่ C : การผลติ และหมวดใหญ่ D : ไฟฟ้า ก๊าซ 

- ค้าสง่ หมายถึง กิจกรรมในหมวดใหญ่ G : การขายสง่ 

- ค้าปลกี หมายถึง กิจกรรมในหมวดใหญ่ G : การขายปลกี 

- ติดตัง้ หมายถึง กิจกรรมในหมวดใหญ่ C : การผลติ (ติดตัง้) ซึง่กลุม่กิจกรรมนี ้ไมร่วมถึงการก่อสร้าง 

- ซ่อม หมายถึง กิจกรรมในหมวดใหญ่ C : การผลิต (ซ่อมและติดตัง้) หมวดใหญ่ G : การซ่อมยานยนต์ 

และหมวดใหญ่ S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ (ซอ่ม) 

- ให้เช่า (ลีสซิ่ง) หมายถึง กิจกรรมในหมวดใหญ่ N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนนัสนนุอื่นๆ และ

หมวดใหญ่ R : กิจกรรมด้านความบนัเทิงและนนัทนาการอื่นๆ  
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- ก่อสร้าง/นายหน้า/สญัญาเช่าทางการเงิน/การเงิน/ที่พัก/ขนส่ง/บริการอื่นๆ หมายถึง กิจกรรมใน           

ทกุหมวดใหญ่ ที่จดัอยู่ในกลุม่ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริการเป็นนายหน้า ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินหรือสิ่งของ    

ที่มีสัญญาเช่าทางการเงิน ธุรกิจที่มีการท าธุรกรรมทางการเงิน ธุรกิจให้บริ การที่พัก และธุรกิจ       

ให้บริการอื่นๆ  

3. รหสัธุรกิจ  : เป็นรหสัธุรกิจ ระดบั “กิจกรรม” ของ การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล ที่สมัพนัธ์

กับข้อความกิจกรรม และกลุ่มกิจกรรม ผู้จัดท าได้รวบรวม “รหัสกิจกรรม”            

ที่สัมพันธ์กับ “ข้อความกิจกรรม” ไ ว้ทุก “กลุ่มกิจกรรม ” ใ ห้ผู้ ใ ช้ เลือกใช้             

โดยไมต้่องค้นหาทีละรหสักิจกรรม 

 

ข้อควำม
กิจกรรม 

รหสัธุรกิจ TSIC 2552 ที่สัมพันธ์กับข้อควำมกิจกรรม และกลุ่มกิจกรรม 

เหมืองแร่ 
กำรเกษตร/

ป่ำไม้/ 
ประมง 

ผลิต ค้ำส่ง ค้ำปลีก ติดตัง้ ซ่อม 
ให้เช่ำ  
(ลีสซิ่ง) 

ก่อสร้ำง/
นำยหน้ำ/สัญญำ
เช่ำทำงกำรเงิน/

กำรเงนิ/ 
ที่พัก/ขนส่ง/
บริกำรอื่นๆ 

อปุกรณ์กีฬา 
เคร่ืองกีฬา 

- - 32309 46433 47630 - 95295 77210 - 

หมกึพิมพ์ 
ผงหมกึ 

- - 20222 46691 47612 - - - - 

ตารางที่ 6 :  ตวัอยา่งตารางเคร่ืองมือค้นหา “รหสัธรุกิจ”  

 
ตารางที่ 6 ตวัอย่าง ตารางเคร่ืองมือค้นหา “รหสัธุรกิจ” ของ การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล อธิบายได้ 

ดงันี ้
ข้อความกิจกรรม เก่ียวกบั “อปุกรณ์กีฬา” หรือ “เคร่ืองกีฬา”  
รหสัธุรกิจ ที่สมัพนัธ์กบักลุม่กิจกรรม และ ข้อความกิจกรรม 
“32309” สมัพนัธ์กบักลุม่กิจกรรม “ผลติ” หมายถึง ผลติอปุกรณ์กีฬาหรือเคร่ืองกีฬา 
“46433” สมัพนัธ์กบักลุม่กิจกรรม “ค้าสง่” หมายถึง ค้าสง่อปุกรณ์กีฬาหรือเคร่ืองกีฬา 
“47630” สมัพนัธ์กบักลุม่กิจกรรม “ค้าปลกี” หมายถึง ค้าปลกีอปุกรณ์กีฬาหรือเคร่ืองกีฬา 
“95295” สมัพนัธ์กบักลุม่กิจกรรม “ซอ่ม” หมายถึง รับซอ่มอปุกรณ์กีฬาหรือเคร่ืองกีฬา 
“77210” สมัพนัธ์กบักลุม่กิจกรรม “ให้เช่า (ลสีซิ่ง)” หมายถึง ให้เช่าอปุกรณ์กีฬาหรือเคร่ืองกีฬา 
 
หรือจะกลา่วอีกอย่างว่า กิจกรรมเก่ียวกบั “กีฬา” มีรหสัธุรกิจที่เก่ียวข้อง ได้แก่ “32309” “46433” “47630” 

“95295” และ “77210” ซึง่แตล่ะรหสัธุรกิจ ถกูจดัวางไว้ให้ตรงกบั แตล่ะกลุม่กิจกรรม 
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ขัน้ตอนกำรค้นหำ “รหัสธุรกิจ”  
 

การใช้เคร่ืองมือค้นหารหสัธุรกิจของ การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล มีขัน้ตอน ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 
ตัวอย่ำงที่ 1 ต้องการค้นหารหสัธุรกิจ “รับซอ่มเคร่ืองกีฬา” 
 

1. ค้นหาข้อความกิจกรรม 

ใช้ข้อความส าคัญ “เคร่ืองกีฬา” ค้นหาในตารางเคร่ืองมือค้นหารหสัธุรกิจ (ตารางที่ 7) จะพบข้อความ

กิจกรรม “อปุกรณ์กีฬา เคร่ืองกีฬา” มีรหสัธุรกิจ TSIC 2552 ที่สมัพนัธ์กบักลุม่กิจกรรม ดงันี ้

 

ข้อควำม
กิจกรรม 

รหสัธุรกิจ TSIC 2552 ที่สัมพันธ์กับข้อควำมกิจกรรม และกลุ่มกิจกรรม 

เหมืองแร่ 
กำรเกษตร/

ป่ำไม้/ 
ประมง 

ผลิต ค้ำส่ง ค้ำปลีก ติดตัง้ ซ่อม 
ให้เช่ำ  
(ลีสซิ่ง) 

ก่อสร้ำง/
นำยหน้ำ/สัญญำ
เช่ำทำงกำรเงิน/

กำรเงนิ/ 
ที่พัก/ขนส่ง/
บริกำรอื่นๆ 

อปุกรณ์กีฬา 
เคร่ืองกีฬา 

- - 32309 46433 47630 - 95295 77210 - 

ตารางที่ 7 :  ตวัอยา่งค้นหาข้อความส าคญั “เคร่ืองกีฬา” 

 
2. การพิจารณาเลอืกรหสัธุรกิจ 

ให้พิจารณาเลือก “รหสัธุรกิจ” ตามตารางที่ 8 ประกอบธุรกิจ “รับซ่อมเคร่ืองกีฬา” ควรใช้ “รหสัธุรกิจ”        

ในกลุม่กิจกรรม “ซอ่ม” จะได้รหสัธุรกิจ “95295 : การซอ่มเคร่ืองกีฬา” 

รหสัธุรกิจ 
TSIC 2552 

กลุ่มกิจกรรม ข้อควำมกิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

32309 ผลิต ผลิตอปุกรณ์กีฬา เคร่ืองกีฬา การผลิตอปุกรณ์กีฬาอ่ืนๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืน 

46433 ค้าสง่ ค้าสง่อกุรณ์กีฬา เคร่ืองกีฬา การขายสง่เคร่ืองกีฬา 

47630 ค้าปลีก ค้าปลีกอปุกรณ์กีฬา เคร่ืองกีฬา การขายปลีกเคร่ืองกีฬาในร้านค้าเฉพาะ 
95295 ซอ่ม ซอ่มอปุกรณ์กีฬา เคร่ืองกีฬา การซอ่มเคร่ืองกีฬา 

77210 ให้เชา่ (ลีสซิ่ง) ให้เชา่อปุกรณ์กีฬา เคร่ืองกีฬา 
การให้เชา่และให้เชา่แบบลสีซิ่งสินค้าเพื่อการนนัทนาการ
และการกีฬา 

ตารางที่ 8 :  รหสัธุรกิจที่สมัพนัธ์กบักลุม่กิจกรรม และข้อความ “อปุกรณ์กีฬา เคร่ืองกีฬา” 
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ตัวอย่ำงที่ 2 ต้องการค้นหารหสัธุรกิจ “ขายสง่ผงหมกึ” 
 

1. ค้นหาข้อความกิจกรรม 

ใช้ข้อความส าคญั “ผงหมึก” ค้นหาในตารางเคร่ืองมือค้นหารหสัธุรกิจ (ตารางที่ 9) จะพบข้อความกิจกรรม 

“หมกึพิมพ์ ผงหมกึ” มีรหสัธุรกิจที่สมัพนัธ์กบักลุม่กิจกรรม ดงันี ้

ข้อควำม
กิจกรรม 

รหสัธุรกิจ TSIC 2552 ที่สัมพันธ์กับข้อควำมกิจกรรม และกลุ่มกิจกรรม 

เหมืองแร่ 
กำรเกษตร/

ป่ำไม้/ 
ประมง 

ผลิต ค้ำส่ง ค้ำปลีก ติดตัง้ ซ่อม 
ให้เช่ำ  
(ลีสซิ่ง) 

ก่อสร้ำง/
นำยหน้ำ/สัญญำ
เช่ำทำงกำรเงิน/
กำรเงนิ/ที่พัก/
ขนส่ง/บริกำร

อื่นๆ 
หมกึพิมพ์ 
ผงหมกึ 

- - 20222 46691 47612 - - - - 

ตารางที่ 9 :  ตวัอยา่งค้นหาข้อความส าคญั “หมกึพิมพ์” 
 

2. การพิจารณาเลอืกรหสัธุรกิจ 

ให้พิจารณา “รหสัธุรกิจ” ตามตารางที่ 10 ประกอบธุรกิจ “ขายสง่ผงหมึก” ควรใช้รหสัธุรกิจ กลุม่กิจกรรม 

“ค้าสง่” จะได้รหสัธุรกิจ “46691 : การขายสง่เคมีภณัฑ์ทางอตุสาหกรรม” 

 
รหสัธุรกิจ 
TSIC 2552 

กลุ่มกิจกรรม ข้อควำมกิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

20222 ผลิต ผลิตหมกึพิมพ์ ผงหมกึ การผลิตหมกึพิมพ์และผงหมกึ 

46691 ค้าสง่ ค้าสง่หมกึพิมพ์ ผงหมกึ การขายสง่เคมีภณัฑ์ทางอตุสาหกรรม 

47612 ค้าปลีก ค้าปลีกหมกึพิมพ์ ผงหมกึ ร้านขายปลีกเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านกังาน 
ตารางที่ 10 : รหสัธุรกิจที่สมัพนัธ์กบักลุม่กิจกรรม และข้อความ “ผงหมกึ” 

 
จะเห็นวา่รหสัธุรกิจ “46691” รายละเอียดกิจกรรมไมม่ีข้อความส าคญั “ผงหมกึ” ศกึษารายละเอียดกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของรหสัธุรกิจ “46691” จากคูม่ือ “การจดัประเภทธุรกิจของนิติบคุคล” (คูม่ือเลม่ที่ 1) อธิบายวา่  
 

46691 กำรขำยส่งเคมีภณัฑ์ทำงอุตสำหกรรม 
การขายสง่เคมีภณัฑ์และเคมีภณัฑ์ขัน้มูลฐานทางอุตสาหกรรม เช่น หมึกแห้งเร็ว หมึกพิมพ์      
ผงหมึก หวัน า้หอม ก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม กาวเคมี เจลาติน ผลิตภณัฑ์เคมีเก่ียวกับ      
การถ่ายรูป (ฟิล์ม) สย้ีอม ยางเรซินสงัเคราะห์ เมทานอล ไขพาราฟิน สารแต่งกลิ่นรส โซดา เกลือ
ที่ใช้ในงานอตุสาหกรรม กรดและก ามะถนั (กรดซลัฟูริค) ด่าง คลอรีน แอมโมเนีย สีพ่นรถยนต์ 
และน า้ยาดบัเพลงิ สารอนพุนัธ์จากแป้ง ฯลฯ 
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ตัวอย่ำงที่ 3 ต้องการค้นหารหสัธุรกิจ “ประกอบกิจการสวนปาล์ม” 
 

1. ค้นหาข้อความกิจกรรม 

ใช้ข้อความส าคญั “ปาล์ม” ค้นหาในตารางเคร่ืองมือค้นหารหสัธุรกิจ (ตารางที่ 11) จะพบข้อความกิจกรรม 

“ปาล์ม” 4 กลุ่มข้อความกิจกรรม ให้พิจารณาเฉพาะข้อความกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ “ประกอบกิจการ      

สวนปาล์ม”  

 

ข้อควำมกิจกรรม 

รหสัธุรกิจ TSIC 2552 ที่สัมพันธ์กับข้อควำมกิจกรรม และกลุ่มกิจกรรม 

เหมืองแร่ 
กำรเกษตร
/ป่ำไม้/
ประมง 

ผลิต ค้ำส่ง ค้ำปลีก ติดตัง้ ซ่อม 
ให้เช่ำ  
(ลีสซิ่ง) 

ก่อสร้ำง/
นำยหน้ำ/

สัญญำเช่ำทำง
กำรเงนิ/

กำรเงนิ/ที่พัก/
ขนส่ง/บริกำร

อื่นๆ 
น า้ตาลจากพืช (ยกเว้น
อ้อย) น า้ตาลมะพร้าว 
น า้ตาลจากหวัผกักาด
แดง น า้ตาลโตนด 
น า้ตาลจากเมเปิล 
น า้ตาลจากปาล์ม 
น า้ตาลจากหญ้าหวาน 
น า้ตาลจากพืชให้ 
ความหวาน น า้ตาลเทียม
จากพืชให้ความหวาน 

- - 10723 46317 47219 - - - - 

น า้มนัปาล์ม - - 10420 46316 47219 - - - - 
ปาล์ม - 01261 - 46202 - - - - - 
ไม้ยืนต้นให้น า้มนั 
(ยกเว้น ปาล์ม มะพร้าว) 
เชน่ มะกอก สบูด่ า  

- 01269 - 46202 - - - - - 

ตารางที่ 11 : ตวัอยา่งค้นหาข้อความส าคญั “ปาล์ม” 
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2. การพิจารณาเลอืกรหสัธุรกิจ 

พิจารณาเฉพาะข้อความกิจกรรม ที่เก่ียวข้องกบั “ประกอบกิจการสวนปาล์ม” จากตารางที่ 12 การประกอบ

กิจการสวนปาล์ม หมายถึง กลุม่กิจกรรม “การเกษตร/ป่าไม้/ประมง” มี 2 รหสัธุรกิจ คือ 

 รหัสธุรกิจ “01261 : การปลูกปาล์ม” ตรงกับข้อความกิจกรรมที่ต้องการ จึงเป็นรหัสธุรกิจ              

ที่ควรเลอืก  

 รหสัธุรกิจ “01269 : การปลกูไม้ยืนต้นอื่นๆ ที่ให้น า้มนั ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ที่อื่น” แต่มีข้อความ

กิจกรรม “(ยกเว้น ปาล์ม มะพร้าว)” 

 
รหสัธุรกิจ 
TSIC 2552 

กลุ่มกิจกรรม ข้อควำมกิจกรรม รำยละเอียดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 

01261 
การเกษตร/ป่าไม้/
ประมง 

ปลกูปาล์ม การปลกูปาล์มน า้มนั 

01269 
การเกษตร/ป่าไม้/
ประมง 

ปลกูไม้ยืนต้นให้น า้มนั  
(ยกเว้นปาล์ม มะพร้าว)  
เชน่ มะกอก สบูด่ า 

การปลกูไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ที่ให้น า้มนั ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ที่อ่ืน 

ตารางที่ 12 : รหสัธุรกิจที่สมัพนัธ์กบักลุม่กิจกรรม และข้อความ “ปาล์ม” 

 
เคร่ืองมือค้นหารหสัธุรกิจ TSIC 2552 อยู่ใน Excel File สามารถใช้งานกบั Excel version 2007 ขึน้ไป      

หากต้องการค้นหาอยา่งรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ แนะน าให้ใช้งานกบั Excel version 2010 ขึน้ไป 
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