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มาตรฐานการผลิตสถิต ิ
 

 
ตัวแปร: อุตสาหกรรม 

 
อ้างอิงภาพ : http://freedesignfile.com/250534-industrial-and-power-icons-set/ 

แนวคิด (Concept) การผลิตสถิติ  
(ค านิยาม หน่วยที่ใช้ในการจัดท าสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
รูปแบบค าถาม รหัสการจัดจ าแนกสถิติ การน าเสนอสถิติ) 
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ชื่อมาตรฐานสถิติ : อุตสาหกรรม 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Industry 

 
มาตรฐานการจัดจ าแนกที่อ้างอิง : การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 
มาตรฐานการจัดจ าแนกสากลที่อ้างอิง : International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities: ISIC, Revision 4, United Nations Statistics Division 
 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นมาตรฐานในการจัดท าข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม เป็นตัวแปรส าคัญน าไปใช้ใน
การเก็บรวบรวม  การวิเคราะห์  และการน าเสนอข้อมูลสถิติทั้งในสถิติประชากร สถิติการผลิต สถิติแรงงาน 
และสถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ  รวมถึงการจัดท าระบบบัญชีประชาชาติ (System of National Account: SNA)  
เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกันระหว่างประเทศได้ทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
 
การปรับปรุง : 
ปีล่าสุด: 2561 
ฉบับล่าสุด: ฉบับ 1.0 (Ver 1.0) 
รายละเอียดการปรับปรุง:  -  
 
หน่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล: สถานประกอบการ  
 
โครงสร้างรหัสการจัดจ าแนก : 

มีรูปแบบของรหัส คือ  “12345”  หมายถึงโครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 5 ระดับ ประกอบด้วยเลข 5 หลัก ได้แก่ 

ระดับท่ี 1 หมวดใหญ่ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด แบ่งเป็น 21 หมวดใหญ่ แทนด้วยตัวอักษร 1 ตัว 
คือ A-U  

ระดับท่ี 2 หมวดย่อย จ าแนกย่อยจากหมวดใหญ่ มีจ านวนทั้งสิ้น 88 หมวดย่อย แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1-2  
ระดับท่ี 3 หมู่ใหญ่ จ าแนกย่อยจากหมวดย่อย มีจ านวนทั้งสิ้น 243 หมู่ใหญ่  แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1-3 
ระดับท่ี 4 หมู่ย่อย จ าแนกย่อยจากหมู่ใหญ่ มีจ านวนทั้งสิ้น 441 หมู่ย่อย แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1-4 
ระดับท่ี 5 ตัวอุตสาหกรรม เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ประเทศไทยก าหนดขึ้นเอง โดยจ าแนกย่อยจากหมู่ย่อย มี

จ านวนทั้งสิ้น 1,091 ตัวอุตสาหกรรม แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1-5 
 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :  
กลุ่มงานมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม 
กองส่งเสริมการมีงานท า  
กรมการจัดหางาน  
กระทรวงแรงงาน  
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง  
กรุงเทพ 10400 
โทรศัพท/์โทรสาร 0 2354 0085, 0 2354 0087
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มาตรฐานสถิติ : อุตสาหกรรม (Industry) 
 
“อุตสาหกรรม” เป็นตัวแปรส าคัญน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม  การวิเคราะห์  และการน าเสนอ

ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมทั้งในสถิติประชากร สถิติการผลิต สถิติแรงงาน และสถิติด้านเศรษฐกิจอ่ืนๆ  รวมถึงการ
จัดท าระบบบัญชีประชาชาติ (System of National Account: SNA)  เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกัน
ระหว่างประเทศได้ทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งค าว่าอุตสาหกรรมในท่ีนี้ หมายถึง
การด าเนินงานหรือของหน่วยงานที่ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือเกิดกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดสินค้า
หรือบริการไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของบริษัท องค์กรไม่แสวงหาก าไร หน่วยงาน
ภาครัฐ หรือแม้แต่ครัวเรือน  

กองสถิติแห่งองค์การสหประชาชาติ United Nations Statistics Division (UNSD) ได้จัดท าการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล (International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities: ISIC) เพ่ือให้เป็นมาตรฐานให้ประเทศต่างๆ น าไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้เป็นมาตรฐานของแต่ละประเทศ หรือน าไปใช้เป็นมาตรฐานโดยไม่มีการปรับปรุงเลยขึ้นกับตาม
ความต้องการของแต่ละประเทศ 

ส าหรับประเทศไทย การจัดท าการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand 
Standard Industrial Classification: TSIC) เดิมเป็นภารกิจของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย จัดพิมพ์ครั้ง
แรกเม่ือปี พ.ศ. 2515 โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดแบ่งหมวดหมู่และการก าหนดรหัสตาม ISIC ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์
ในการบริหารงานแรงงาน เช่น การจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ งานคุ้มครองแรงงาน งานพัฒนาแรงงาน 
งานจัดเก็บสถิติอุตสาหกรรม และสถิติเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับนานา
ประเทศได้ในระบบสากล นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ยังสามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนก าลังคน 
การศึกษา การฝึกอบรม และการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย เป็นภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการจัดท าข้อมูลและก าหนดรหัส 
หมวดหมู่อุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับ ISIC และได้ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมครั้ง
ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2544 

ในปี พ.ศ. 2549 องค์การสหประชาชาติได้ด าเนินการปรับปรุง ISIC Revision 4 ขึ้นใหม่เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการจัดท าการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 
2552  หรือ TSIC 2009  โดยน า ISIC มาเป็นมาตรฐานอ้างอิง มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศ นอกจากนี้ยังอ้างอิงมาตรฐานอุตสาหกรรมที่จัดท าข้ึนในภูมิภาคอาเซียนอีก 2  ฉบับคือ ASEAN 
Common Industrial Classification (ACIC)1 และ East Asia Manufacturing Industrial Classification 
(EAMIC) Ver.12 

                                                 
1
 ASEAN Common Industrial Classification (ACIC) จัดท าโดยส านักงานเลขาธิการอาเซียน เป็นมาตรฐานการจัด

ประเภทอุตสาหกรรมในระดับ 3 หลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมของอาเซียน และให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา National SIC  โดยสามารถขยายต่อในระดับ 4 หลัก หรือ 5 หลักต่อไป     

2  East Asia Manufacturing Industrial Classification (EAMIC) Ver. 1 จัดท าโดย EAMS Secretariat  ร่วมกับ
ส านักงานเลขาธิการ ASEAN  เป็นมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (เฉพาะภาคการผลิต) ในระดับ 4 หลัก เพื่อใช้
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มาตรฐานค านิยาม 

อุตสาหกรรม (Industry) หมายถึง กลุ่มของหน่วยงาน (สถานประกอบการ, วิสาหกิจ, ฯลฯ) ที่
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในส่วนที่เป็นกิจกรรมหลักท่ีเหมือนหรือคล้ายกัน  

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activity) คือ กิจกรรมที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่ง (สถานประกอบการ, วิสาหกิจ, ฯลฯ)  ทีก่่อให้เกิดผลผลิต (สินค้าและบริการ) เช่น  การปลูกข้าว การผลิต
รถยนต์ ภัตตาคาร ร้านขายปลีกผลไม้ บริการซักรีด เป็นต้น ดังนั้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมือนกันจะจัด
ประเภทไว้ในกลุ่มเดียวกันเรียกว่า “อุตสาหกรรม”   
 
หน่วยสถิติ  (Statistical Unit) 

ในความเป็นจริงหน่วยงานที่ผลิตสินค้าและบริการนั้นมีรูปแบบทั้งในทางกฎหมาย ทางบัญชี องค์กร 
และการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน เพ่ือจัดท าข้อมูลสถิติให้สอดคล้องตามลักษณะของธุรกิจและสามารถ
เปรียบเทียบได้ในระดับประเทศและระดับสากล จึงจ าเป็นต้องก าหนดและอธิบายรายละเอียดของหน่วยสถิติท่ี
เป็นมาตรฐานส าหรับการเก็บข้อมูลและการจัดกลุ่ม  ดังนั้น ถ้าหน่วยสถิติท่ีเก็บรวบรวมมามีค านิยามและการ
จัดประเภทที่เหมือนกันจะสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น 

ตามระบบบัญชีประชาชาติ (SNA) ใช้หน่วยสถิติ 2 ประเภทในการจัดจ าแนกตาม ISIC คือ  
วิสาหกิจ เป็นหน่วยสถิติที่ใช้รวบรวมข้อมูลบัญชีรายได้ บัญชีสะสมทุน และบัญชีงบดุล และสถาน
ประกอบการ เป็นหน่วยสถิติที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์กิจกรรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  และเพ่ือรวบรวมบัญชี
ด้านการผลิต 

วิสาหกิจ (Enterprises) หมายถึง หน่วยสถาบัน3ที่ผลิตสินค้าและบริการ  เป็นหน่วยที่ด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอ านาจตัดสินใจด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงอ านาจในการบริหารงานและการ
จัดสรรทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งวิสาหกิจอาจด าเนินกิจกรรมการผลิตตั้งแต่ 1 กิจกรรมขึ้นไป 
อาจอยู่ในรูปบริษัท (หรือกึ่งบริษัท) สถาบันที่ไม่แสวงหาก าไร หรือกิจการที่ไม่ใช่นิติบุคคลซึ่งนับว่าเป็นหน่วย
สถาบันทั้งสิ้น โดยวิสาหกิจเป็นหน่วยสถิติท่ีมีข้อมูลทั้งหมดทีเ่กี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือการด าเนินงานใน
หน่วยงาน รวมถึงบัญชีการเงินและบัญชีงบดุล การด าเนินงานระหว่างประเทศ สถานการณ์การลงทุนระหว่าง
ประเทศ (ถ้ามี)  สถานะทางการเงิน  และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

สถานประกอบการ (Establishments) ในระบบบัญชีประชาชาติ (SNA) เป็นหน่วยสถิติเพ่ือ
ก าหนดและอธิบายข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมหรือสถิติการผลิต  สถานประกอบการอาจเป็นวิสาหกิจหรือเป็น
ส่วนหนึ่งของวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ ณ สถานที่ใดที่หนึ่งและด าเนินกิจกรรมการผลิต(ที่ไม่ใช่กิจกรรมสนับสนุน) เพียง
อย่างเดียว หรือกิจกรรมการผลิตหลักที่ให้มูลค่าเพ่ิมสูงสุด    

                                                                                                                                                        

เป็นมาตรฐานการจดัประเภทอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก ASEAN+3  และใช้ในการบูรณาการข้อมูลสถิติ
อุตสาหกรรมในภมูิภาค 

3  หน่วยสถาบัน (Institutional Units) หมายถึงหน่วยเศรษฐกิจที่ด าเนินงานในนามของตนเอง  ทรัพย์สินของตนเอง  
ก่อให้เกิดหนี้สิน และด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับหน่วยอื่นๆ ซึ่งในทางกฎหมายต้องรับผิดชอบในธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นและอาจมผีลต่อสัญญาตามกฎหมาย ลักษณะส าคัญของหนว่ยสถาบันคือ ต้องมีหรือสามารถเก็บรวบรวมข้อมลู
ทางบัญช ี รวมถึงบัญชีการเงินหรืองบดุลของสินทรัพย์และหนีส้ินของหน่วยดังกล่าวได้  หน่วยสถาบันยังหมายรวมถึง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในรูปครัวเรือนหรือนิติบุคคลหรือหน่วยทางสังคมที่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายหรือทางสังคม  
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ISIC ถูกออกแบบมาเพ่ือจัดประเภทหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมที่เหมือนกันหรือคล้ายกันไว้ด้วยกัน
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลสถิติการผลิต  แม้ว่าจะสามารถน า ISIC มาจัดประเภท
วิสาหกิจตามกิจกรรมหลักและจัดกลุ่มไปตามประเภทอุตสาหกรรมได้ก็ตาม  แต่เมื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
พบว่าในบางอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันมาก  เนื่องจากใน 1 วิสาหกิจอาจมีกิจกรรมรองที่มีความแตกต่าง
จากกิจกรรมหลักอยู่เป็นจ านวนมาก   จึงจ าเป็นต้องแตกวิสาหกิจที่ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย
ออกเป็นหน่วยย่อยๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรมที่แท้จริง   เนื่องจากการใช้หน่วยสถิติเป็น
วิสาหกิจมีข้อจ ากัดที่ส าคัญคือ ท าให้มูลค่าเพ่ิมสูงสุดของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งถูกตีความหมายให้
เป็นมูลค่าเพ่ิมทั้งหมดของวิสาหกิจ และแม้ว่าใน 1 สถานประกอบการ อาจมีกิจกรรมรองได้มากกว่า 1 
กิจกรรม  แต่กิจกรรมรองก็ควรมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของกิจกรรมหลัก ในกรณีท่ีกิจกรรมรองมี
ความส าคัญค่อนข้างเทียบเท่ากิจกรรมหลัก  ควรแยกกิจกรรมรองออกจากกิจกรรมหลักไปเป็นอีกหนึ่งสถาน
ประกอบการ 

ในกรณีของหน่วยงานที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง   การก าหนดให้หน่วยงานควรจะเป็นวิสาหกิจ
หรือสถานประกอบการสามารถท าได้ง่าย  แต่ในกรณีที่เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนในการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างในอุตสาหกรรมหลายประเภท ซึ่งเราเรียกหน่วยงานลักษณะนี้ว่า 
“วิสาหกิจ”   เมื่อน าหน่วยงานดังกล่าวมาจัดประเภทตาม ISIC แล้ว พบว่าวิสาหกิจนั้นสามารถแยกออกเป็น
สถานประกอบการได้มากกว่า 1 สถานประกอบการ  ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วนมากกว่าการเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นวิสาหกิจเดียว 

ดังนั้นในการจัดท าข้อมูลการก าหนดหน่วยงานหรือหน่วยสถิติขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ แต่โดยทั่วไปที่จะ
พยายามให้เป็นหน่วยที่เล็กที่สุด คือ “สถานประกอบการ” เพ่ือให้ได้กลุ่มอุตสาหกรรมที่น ามาใช้ในการเก็บ
รวบรวมและน าเสนอข้อมูลสถิติตามที่ต้องการ  ซึ่งในการจัดจ าแนกหน่วยงานตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ได้
ดูจากชื่อหรือชนิดของหน่วยงานเนื่องจากอาจท าให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น  

 “อินเตอร์เน็ตคาเฟต์” อาจเป็นกิจกรรมร้านอาหารที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือเป็นบริการให้
เช่าเวลาเพ่ือใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้อินเตอร์เน็ต หรือเป็นบริการให้เล่นเกมผ่านอินเตอร์เน็ต  

 “อู่ต่อเรือ” ทีโ่ดยส่วนใหญ่ด าเนินกิจกรรมการต่อเรือ แต่ในทางปฏิบัติสามารถใช้เครื่องจักร
และอุปกรณส์ าหรับการต่อเรือมาใช้เพ่ือการรื้อ/แยกชิ้นส่วนเรือก็ได้  ซ่ึงถ้าอู่ต่อเรือน ามาใช้เพื่อ
กิจกรรมการรื้อ/แยกชิ้นส่วนเรือเป็นหลัก  ก็ไม่ควรจัดประเภทไว้ในกิจกรรมการต่อเรือ   

 “สถานีบริการน้ ามัน” ที่มีร้านสะดวกซ้ือด้วย หากก าหนดให้มีรหัสส าหรับ “สถานีบริการน้ ามัน
ที่มีร้านสะดวกซื้อ”  ดูเหมือนจะช่วยให้สามารถจัดประเภทได้ง่ายขึ้น  แต่กลับพบว่าไม่สะท้อน
ถึงการด าเนินกิจกรรมที่แท้จริง  เนื่องจาก TSIC เป็นการจัดประเภทหน่วยงานตาม “กิจกรรม
หลัก”  จึงควรจัดประเภทไว้ใน “การขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง”  หรือ “ร้านขายปลีกสินค้า
ทั่วไปที่มีอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบเป็นสินค้าหลัก”   อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นตามกิจกรรม
หลัก 

ในทางทฤษฎีถ้า TSIC มีจ านวนรหัสของรายการกิจกรรมมากเท่ากับจ านวนกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จริง หรือในแต่ละหน่วยงานมีการด าเนินกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว การจัดประเภทกิจกรรมของหน่วยงานลง
ในรายการใดรายการหนึ่งใน TSIC ก็เป็นเรื่องง่าย  แต่ในความเป็นจริง TSIC มีจ านวนรหัสของรายการ
กิจกรรมอยู่จ ากัด อีกท้ังการก าหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ด าเนินกิจกรรมมากกว่าหนึ่งกิจกรรมและ
ไม่สามารถแยกบัญชีการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมได้แต่ต้องจัดประเภทไว้ในกิจกรรมเดียว ซึ่งขัดแย้งกับ
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ข้อมูลในรายงานทางบัญชีหรือข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดของหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงของแต่ละกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรมหลัก  กิจกรรมรอง  และกิจกรรมสนับสนุน 

ค าว่า “กิจกรรม” หมายถึงกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานที่ใช้ปัจจัย
การผลิต เช่น ทุน แรงงาน พลังงาน วัตถุดิบ ฯลฯ เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิต  ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม
สามารถโอนย้ายหรือจ าหน่ายให้กับหน่วยอ่ืน (ทั้งเพ่ือธุรกิจหรือไม่ใช่เพ่ือธุรกิจ)  เก็บไว้ในคลังสินค้า  หรือใช้โดย
หน่วยผลิตเอง  บางกิจกรรมใน ISIC เป็นเพียงกระบวนการง่ายๆ ในการแปรรูปปัจจัยการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
เช่น การย้อมผ้า ในขณะที่บางกิจกรรมมีความซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน เช่น การผลิตยานยนต์  การบูรณา
การระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

กิจกรรมหลัก คือ “กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมสูงสุด” ซึ่งวิธีการก าหนดกิจกรรมหลักใช้วิธีการ
แบบบนลงล่าง (top-down method) แม้ว่าในความเป็นจริงกิจกรรมที่เป็น “กิจกรรมหลัก” ส่วนใหญ่จะมี
มูลค่าเพ่ิม 50 มากกว่าเปอร์เซ็นต์หรือมีมูลค่าเพ่ิมสูงสุดของกิจกรรมทั้งหมดที่ด าเนินงานในหน่วยนั้นๆ  แต่ใน
บางกรณีเมื่อใช้วิธีการแบบบนลงล่างแล้วผลที่ได้อาจไม่เป็นแบบที่กล่าวข้างต้น  นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้จาก
กิจกรรมหลักอาจเป็นไดท้ั้งผลิตภัณฑ์หลักหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นผลพลอยได้ก็ได้ เนื่องจากผลพลอยได้เป็น
ผลผลิตที่ได้มาพร้อมกับการผลิตผลิตภัณฑ์หลัก เช่น หนังดิบซึ่งได้จากการผลิตเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 

กิจกรรมรอง คือ กิจกรรมที่แยกต่างหากเพ่ือการผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลที่สาม และต้องไม่ใช่
กิจกรรมหลัก  ผลผลิตของกิจกรรมรองคือ ผลิตภัณฑ์รอง  

กิจกรรมสนับสนุน คือ กิจกรรมที่ช่วยให้กิจกรรมหลักและกิจกรรมรองสามารถด าเนินการได้  ท า
หน้าที่สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมหลัก โดยจัดหาสินค้าและบริการทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือใช้ภายใน
หน่วยงาน เช่น การท าบัญชี การขนส่ง การจัดเก็บสินค้า การจัดซื้อ การส่งเสริมการขาย การท าความสะอาด 
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ  

ดังนั้นควรแยกกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองออกจากกิจกรรมสนับสนุนให้ชัดเจน   เนื่องจาก
ผลผลิตของกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองท าขึ้นเพ่ือขายสู่ตลาดหรือเพ่ือการใช้ประโยชน์ของผู้อ่ืน แต่กิจกรรม
สนับสนุนมีไว้เพื่อช่วยให้กิจกรรมหลักและกิจกรรมรองสามารถด าเนินงานได้ โดยลักษณะทั่วไปทีบ่่งบอกว่า
เป็นกิจกรรมสนับสนุน คือ ผลผลิตที่ได้จะน าไปใช้เพ่ือการบริโภคขั้นกลางภายในหน่วยงานเดียวกัน และไม่ได้มี
การจดบันทึกทางบัญชีแยกไว้อย่างชัดเจน   

แม้ว่ากิจกรรมสนับสนุนส่วนใหญ่จะเป็นการบริการ  แต่บางกรณีการผลิตสินค้าก็สามารถเป็น
กิจกรรมสนับสนุนได้  แต่อาจไม่ได้ปรากฏให้เห็นเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หลักอย่างชัดเจน เช่น เครื่องมือ
กล นั่งร้าน ฯลฯ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่ากิจกรรมสนับสนุนถือเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมหลัก แตถ่้ากิจกรรมสนับสนุนที่หน่วยงานด าเนินงานมีความโดดเด่นและชัดเจนในเชิงสถิติ นั่นคือ
สามารถแยกบัญชีการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนดังกล่าวได้ หรือถ้าหน่วยงานนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่แตกต่างกันใน
เชิงภูมิศาสตร์ ควรแยกออกเป็นอีกหนึ่งหน่วยต่างหากและจัดประเภทอุตสาหกรรมไว้ตามกิจกรรมหลักที่
ด าเนินงาน  แต่ถ้าข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมก็ไม่ควรแยกออกมา 

จากค าจ ากัดความที่แสดงในข้างต้น  กิจกรรมต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมสนับสนุน 
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 การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของการสะสมทุน  เช่น ธุรกิจที่ก่อสร้างให้กับหน่วยงาน
แม่ ให้จัดประเภทไว้เหมือนกับเป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานก่อสร้างของตนเอง เนื่องจากมีข้อมูล
ทางบัญชีทีส่ามารถแยกได้ 

 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่น ามาใช้เพ่ือการบริโภคข้ันกลางส าหรับกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมรองของ
หน่วยงาน  และส่วนใหญ่ของผลผลิตที่ผลิตได้น าไปขายสู่ตลาด  

 สินค้าท่ีผลิตได้กลายเป็นส่วนส าคัญของผลผลิตของกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน เช่น  แผนกบรรจุภัณฑ์ที่ท าการผลิตกล่อง  กระป๋องดีบุก หรือบรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือใช้
ภายในหน่วยงานของตนเอง 

 กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่เป็นส่วนหนึ่งของการสะสมทุนในแง่ของ SNA 

แนวคิดการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย 

TSIC เป็นการจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของแนวคิด production-oriented 
หรือ supply-based โดยจัดกลุ่มหน่วยงานที่ผลิตสินค้า/บริการบนพื้นฐานของ “ความเหมือนกันของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ” โดยพิจารณาจากคุณลักษณะดังต่อไปนี้ (โดยให้น้ าหนักกับแต่ละปัจจัยไม่เท่ากัน) 

 ปัจจัยการผลิต   
 กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต   
 คุณลักษณะของผลผลิต   
 การน าผลผลิตไปใช้งาน      

เกณฑ์การแบ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกเป็นระดับต่างๆ นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การใช้
ประโยชน์และความเหมาะสมของข้อมูล  ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของโครงสร้างของการจัดประเภท   
แตเ่กณฑ์ท่ีใช้ในการจัดกลุ่มกิจกรรมในระดับย่อยที่สุดคือ “ความเหมือนกันของกระบวนการผลิตสินค้า/บริการ”  
เป็นส าคัญ  ในขณะที่การจัดกลุ่มในระดับใหญ่ขึ้นไปจะไม่ให้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าวมากนัก 

“กระบวนการผลิต” เป็นเกณฑ์ที่ TSIC พยายามน ามาใช้ในการจัดกลุ่มกิจกรรมในระดับย่อยสุด  
ดังนั้นกิจกรรมที่มีกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการเหมือนกันและใช้เทคโนโลยีการผลิตที่คล้ายกันจะถูกจัดไว้ใน
ประเภทเดียวกัน  แต่พบว่ายังมีหลายกลุ่มที่ต้องการรักษาความต่อเนื่องของข้อมูลเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบ
กับการจัดประเภทในฉบับเก่าได้  จึงท าให้ไม่สามารถใช้เกณฑ์ดังกล่าวได้ เช่น  การผลิตอาหาร  การผลิต
เครื่องจักรและอุปกรณ์  หรืออุตสาหกรรมการบริการ  ลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวมีความหลากหลายมาก 
จึงไม่สามารถให้น้ าหนักกับเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือเน้นเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตเพียงอย่างเดียว 

TSIC จัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยไม่ได้พิจารณาจาก  
 ลักษณะของการเป็นเจ้าของหน่วยที่ท าการผลิตสินค้าหรือบริการ  รูปแบบการจัดตั้งตาม

กฎหมาย เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมแต่อย่างไร  หน่วยที่มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คล้ายกันจะถูกจัดประเภทไว้ด้วยกัน โดยไม่ค านึงว่าจะมีรูปแบบเป็น
วิสาหกิจที่อยู่ในรูปบริษัทหรือไม่ก็ตาม  หรือเป็นหน่วยงานรัฐ  หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของ
ต่างชาติ หรือมจี านวนหน่วยงานแมม่ากหรือน้อย  ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างการจัดประเภทใน 
TSIC  กับหน่วยสถาบันตามความหมายของ SNA จึงไม่เกี่ยวข้องกัน  

 ด าเนินงานโดยใช้เครื่องจักรหรือโดยมือ  หรือด าเนินงานในโรงงานหรือในครัวเรือน  หรือความ
แตกต่างระหว่างวิธีการผลิตแบบสมัยใหม่หรือแบบพ้ืนบ้าน ไม่ใช่เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดประเภท
ตาม TSIC  แม้ว่าความแตกต่างดังกล่าวอาจมีนัยส าคัญทางสถิติก็ตาม   
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 ด าเนินงานในระบบหรือนอกระบบ  ที่เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย    

ดังนั้น หากต้องการจ าแนกข้อมูลตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  ประเภทขององค์กร  หรือ
วิธีการด าเนินงานควรแยกต่างหากออกจาก TSIC เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ส่วนการจ าแนกว่าเป็นกิจกรรม
เพ่ือธุรกิจหรือไม่ใช่เพื่อธุรกิจโดยทั่วไปแล้วไม่ใช่ประเด็นส าคัญส าหรับ  TSIC  แต่ส าคัญส าหรับการจัดท า SNA 
ซึ่งการด าเนินงานที่ไม่ใช่เพื่อธุรกิจส่วนใหญ่แล้วจะด าเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรไม่แสวงหาก าไร
ที่ให้บริการครัวเรือน เช่น ด้านการศึกษา สุขภาพ งานสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
 
การจัดประเภทหน่วยสถิติ 

เกณฑ์การจัดประเภทของ TSIC ก าหนดให้จัดประเภทหน่วยสถิติตามกิจกรรมหลัก  แต่ในทาง
ปฏิบัติมักพบว่า ใน 1 หน่วยสถิติอาจด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าหนึ่งกิจกรรม และเม่ือน ามาจัด
ประเภทตาม TSIC แล้วพบว่าสามารถจัดประเภทได้มากกว่า 1 รายการ การก าหนดกิจกรรมหลักจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญเพ่ือใช้ในการจัดประเภทหน่วยสถิติดังกล่าวว่าควรจะจัดอยู่ในรายการใดใน TSIC 

การก าหนดกิจกรรมหลักของหน่วยสถิติต้องน ากิจกรรมทั้งหมดมาพิจารณา แต่การจัดประเภทหน่วย
สถิติว่าควรจัดประเภทไว้ในกิจกรรมใดพิจารณาเฉพาะกิจกรรมหลักเท่านั้น  ซึ่งในทางทฤษฎี  “กิจกรรมหลักคือ 
กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมสูงสุด” ซึ่งมูลค่าเพ่ิมคือ มูลค่าเพ่ิมรวมที่ได้จากค่า
ความต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตกับค่าใช้จ่ายของสินค้าข้ันกลาง 
 
สิ่งท่ีใช้แทนมูลค่าเพิ่ม  

เนื่องจากในทางปฏิบัติ การหามูลค่าเพ่ิมของกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยสถิติท าได้ยาก  จึงต้องหา
วิธีการเพ่ือมาแทนค่ามูลค่าเพ่ิม คือ 

 แทนค่าด้วยมูลค่าผลผลิต เช่น 
 ผลผลิตมวลรวมของหน่วยสถิติท่ีได้จากการผลิตสินค้าหรือบริการของแต่ละกิจกรรม 
 มูลค่าขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดประเภทไว้ในกลุ่มกิจกรรมเดียวกัน  

 แทนค่าด้วยปัจจัยการผลิต เช่น 
 ค่าจ้างและเงินเดือนของกิจกรรมประเภทต่างๆ 
 จ านวนชั่วโมงการท างานของกิจกรรมประเภทต่างๆ 
 การจ้างงานตามสัดส่วนจ านวนคนท างานในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้เพ่ือประมาณค่ามูลค่าเพ่ิมที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้ เพ่ือให้ได้
ค่าประมาณท่ีใกล้เคียงที่สุดโดยเปรียบเทียบกับค่าของข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของมูลค่าเพ่ิม  หลักเกณฑ์นี้สามารถ
ใช้ได้ไม่ว่าจะใช้วิธีการหากิจกรรมหลักแบบทั่วไปหรือวิธีการแบบบนลงล่าง แต่อย่างไรก็ตามวิธีการข้างต้นอาจ
ท าให้เกิดค่าท่ีผิดพลาดได้  จึงควรใช้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถหาค่ามูลค่าเพ่ิมได้เท่านั้น 

ปัญหาจากการใช้มูลค่าผลผลิตแทนมูลค่าเพิ่ม  

ในกรณีที่ใช้มูลค่าผลผลิตที่ขายได้มาแทนมูลค่าเพ่ิม  ถ้ามูลค่าการซื้อขายสินค้าและบริการไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนกับมูลค่าเพ่ิมจะท าให้เกิดปัญหาในการประมาณค่า เช่น มูลค่าผลตอบแทน
จากการขายสินค้ามีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมต่ ากว่าภาคการผลิตมาก   ยิ่งถ้าพบว่าสินค้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ไม่ได้
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น าออกขายสู่ตลาดในช่วงเวลาที่ท าการเก็บข้อมูลแต่ถูกจัดเก็บอยู่ในคลังสินค้า  อาจท าให้มูลค่าผลผลิตที่ขาย
ได้ต่ ากว่ามูลค่าเพ่ิมที่ควรจะเป็น   

ในกรณีที่หน่วยสถิติที่ด าเนินกิจกรรมการขายรวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ  มูลค่าผลตอบแทนการขายสินค้า
จะไม่ใช่ตัวเลขที่เหมาะสมเพ่ือมาประมาณค่ามูลค่าเพ่ิม  ตัวเลขที่เหมาะสมกว่าคือผลก าไรรวม (ความแตกต่าง
ระหว่างผลตอบแทนจากการขายสินค้ากับการซื้อสินค้ามาเพ่ือการขายต่อ แล้วปรับค่าด้วยตัวเลขการ
เปลี่ยนแปลงในคลังสินค้า)  แต่ก าไรจากการขายอาจแตกต่างกันแม้ภายในกิจกรรมการขายส่งหรือขายปลีก
สินค้าชนิดเดียวกัน และอาจแตกต่างระหว่างการขายสินค้าต่างชนิดกันก็ได้   

ปัญหาจากการใช้ปัจจัยการผลิตแทนมูลค่าเพิ่ม 

ในท านองเดียวกัน การใช้ปัจจัยการผลิตแทนมูลค่าเพ่ิมควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะน ามาใช ้
เนื่องจากสัดส่วนระหว่างค่าจ้างและเงินเดือนหรือการจ้างงานกับมูลค่าเพ่ิมไม่ได้คงที่เสมอไป และสัดส่วนของ
ทุนในแต่ละกิจกรรมก็มีความแตกต่างกันออกไป  ถ้ามีสัดส่วนของทุนสูงหมายความว่า มูลค่าเพ่ิมที่ได้จะมีค่า
เสื่อมราคาในอัตราที่สูงและมีสัดส่วนของค่าจ้างและเงินเดือนในอัตราท่ีต่ า  สัดส่วนของทุนจะแตกต่างกันไปใน
แต่ละกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แม้กระทั่งในกิจกรรมที่จัดประเภทไว้ในกลุ่มเดียวกันก็ตาม เช่น กิจกรรมการผลิต
สินค้าท่ีด าเนินงานด้วยมือจะมีสัดส่วนของทุนที่ต่ ากว่าการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตในปริมาณมากใน
โรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานต่างก็จัดประเภทไว้ในกลุ่มเดียวกัน 
 
การจัดประเภทหน่วยสถิติในกรณีที่ด าเนินกิจกรรมหลายกิจกรรม 

อาจมีบางหน่วยสถิติที่มีการด าเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมภายในหน่วยเดียวกัน ซึ่งเมื่อจัดประเภท
ตาม TSIC แล้วพบว่าสามารถจัดประเภทกิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม  กรณีนี้อาจเป็นการด าเนินกิจกรรม
หลายกิจกรรมในลักษณะแนวดิ่ง (vertical integration of activities)  เช่น การตัดไม้ที่ท าในหน่วยเดียวกัน
กับโรงเลื่อย  หรือการผลิตเครื่องแต่งกายที่ท าในหน่วยเดียวกันกับการผลิตสิ่งทอ  หรืออาจเป็นการด าเนิน
กิจกรรมหลายกิจกรรมในลักษณะแนวราบ (horizontal integration of activities) เช่น การด าเนินกิจกรรม
ทั้งโรงฆ่าสัตว์และผลิตหนังดิบ  หรืออาจเป็นการด าเนินกิจกรรมรวมกันหลายกิจกรรมโดยที่ไม่สามารถแยกเป็น
หน่วยสถิติย่อยๆ ได้   การจัดประเภทหน่วยสถิติที่ด าเนินกิจกรรมลักษณะดังกล่าวข้างต้น ให้พิจารณาตาม
เกณฑ์ดังต่อไปนี้   

กรณีที่ด าเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมแยกเป็นอิสระจากกัน  

ในกรณีที่หน่วยใดหน่วยหนึ่งด าเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมที่แยกเป็นอิสระจากกัน แต่ไม่สามารถ
แยกออกเป็นหน่วยสถิติตามแต่ละกิจกรรมได้ เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ท าโดยหน่วยงานเดียวกันกับ
การผลิตขนมหวานจากช็อคโกแลตซึ่งไม่สามารถแยกบัญชีของแต่ละกิจกรรมได้ การจัดประเภทหน่วยดังกล่าว
ควรจัดตาม “กิจกรรมหลัก” ที่ให้มูลค่าเพ่ิมสูงสุดโดยใช้วิธีการแบบบนลงล่าง (top-down method)  

กรณีที่ด าเนินกิจกรรมในลักษณะแนวดิ่ง  
เป็นการด าเนินกิจกรรมหลายขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันในหน่วยเดียวกัน โดยที่ผลผลิตของขั้นตอนหนึ่ง

จะถูกน าไปเป็นปัจจัยส าหรับการผลิตในขั้นตอนอ่ืน  เช่น การตัดไม้และน าไม้ที่ได้มาเป็นวัตถุดิบของโรงเลื่อย  
การขุดดินเหนียวที่ท าร่วมกับการผลิตอิฐ  หรือการผลิตเส้นใยที่ท าร่วมกับโรงงานทอผ้า 

กิจกรรมในลักษณะแนวดิ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการด าเนินกิจกรรมหลายกิจกรรม  โดยให้ถือว่า
กิจกรรมทั้งหมดที่ด าเนินงานอยู่ด้วยกันให้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เป็น “กิจกรรมหลัก” 
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เท่านั้น นั่นคือกิจกรรมที่ให้มูลค่าเพ่ิมสูงสุดตามวิธีการแบบบนลงล่าง (top-down method)  ถ้าไม่สามารถ
แยกมูลค่าเพ่ิม (หรือค่าอ่ืนที่ใช้แทนมูลค่าเพ่ิม) ของกระบวนการผลิตในลักษณะแนวดิ่งออกเป็นมูลค่าทางบัญชี 
(คิด ณ ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ขั้นกลางหรือขั้นสุดท้าย) ของแต่ละข้ันตอนย่อยๆ ได้อย่างชัดเจน  อาจต้องใช้
วิธีเปรียบเทียบค่าดังกล่าวกับหน่วยอื่น   แตต่้องระวังถ้าจะใช้ค่าอ่ืนแทนมูลค่าเพ่ิมตามท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้น   

กรณีที่ด าเนินกิจกรรมในลักษณะแนวราบ 
เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์หลายอย่างโดยใช้ปัจจัยการผลิตเดียวกัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะแยกแต่ละ

กิจกรรมของการผลิตผลิตภัณฑ์ออกเป็นหน่วยสถิติตามกระบวนการผลิต หรือแม้แต่จะหามูลค่าเพ่ิมของแต่ละ
กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ จึงอาจใช้ค่าอ่ืน เช่น ผลผลิตมวลรวม (gross output) แทน  แต่ก็ไม่ได้มีการ
ก าหนดเกณฑ์การแยกกิจกรรมออกเป็นแต่ละกิจกรรมย่อยๆ แตโ่ดยส่วนใหญ่แม้ว่าจะด าเนินกิจกรรมหลาย
กิจกรรม  แต่กิจกรรมเหล่านั้นก็มักจัดประเภทไว้ในกลุ่มเดียวกัน เช่น การผลิตกลีเซอรอลดิบซ่ึงเป็นผลพลอย
ไดจ้ากการผลิตสบู่ จึงไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตกลีเซอรอลดิบออกจากกระบวนการผลิตสบู่ได้      
ดังนั้นกิจกรรมการผลิตกลีเซอรอลดิบและสบู่ถูกจัดประเภทไว้ในกลุ่มเดียวกันคือ ตัวอุตสาหกรรม 20231 (การ
ผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการท าความสะอาดและขัดเงา)  ในขณะที่การผลิตกลีเซอรอล
สังเคราะห์เป็นกระบวนการผลิตทางเคมีซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากการผลิตกลีเซอรอลดิบ  จึงถูกจัดประเภทไว้ในตัว
อุตสาหกรรม 20115 (การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์อ่ืนๆ ขั้นมูลฐาน) ซ่ึงเป็นคนละกลุ่มกับกลีเซอรัลดิบแม้ว่า
ผลผลิตจะมีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายกันมากก็ตาม   

ในบางกรณี กิจกรรมหลายกิจกรรมที่ด าเนินงานโดยใช้ปัจจัยการผลิตเดียวกันแต่สามารถแยก
กิจกรรมเป็นอิสระจากกันได้ เช่น กิจกรรมการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ซึ่งทั้งสองกิจกรรมมีความส าคัญในเชิง
ปริมาณต่อเศรษฐกิจและมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน  กิจกรรมทั้งสองจึงไม่ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มเดียวกัน  กิจกรรมลักษณะนี้ควรใช้มูลค่าเพ่ิมเป็นตัวก าหนดเพ่ือหา “กิจกรรมหลัก” ของหน่วยถึงแม้ว่าจะ
ด าเนินกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมไปพร้อมๆ กันก็ตาม 
  

การก าหนด “กิจกรรมหลัก” โดยวิธีการแบบบนลงล่าง (top-down method) 

การก าหนดกิจกรรมหลักโดยวิธีการแบบบนลงล่างเป็นไปตามเกณฑ์ล าดับชั้นโครงสร้างของรหัส โดย
เริ่มจากระดับบนสุดเป็นล าดับแรก (หมวดใหญ่)  ไล่ลงไปจนถึงระดับล่างสุด (กิจกรรม)  ตามวิธีการต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 :  หาหมวดใหญ่ที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมสูงสุด 
ขั้นที่ 2 :  ภายใต้หมวดใหญ่ดังกล่าว หาหมวดย่อยท่ีมีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมสูงสุด 
ขั้นที่ 3 :  ภายใต้หมวดย่อยดังกล่าว หาหมู่ใหญ่ที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมสูงสุด (ยกเว้นในกรณีของ

กิจกรรมการค้าส่งและค้าปลีก   ดูหัวข้อ “การก าหนดกิจกรรมหลักโดยวิธีการแบบบนลง
ล่างในกรณีของกิจกรรมการขายส่งและขายปลีก”) 

ขั้นที่ 4:  ภายใต้หมู่ใหญ่ดังกล่าว หาหมู่ย่อยท่ีมีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมสูงสุด 
ขั้นที่ 5:  ภายใต้หมู่ย่อยดังกล่าว หาตัวอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมสูงสุด 
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ตัวอย่าง การก าหนดกิจกรรมหลักวิธีการแบบบนลงล่าง  ซึ่งภายในหน่วยงานมกีิจกรรมที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย 
ตัว

อุตสาหกรรม ค าอธิบาย 
มูลค่าเพ่ิม 

(%) 
C 25 251 2512 25121 การผลิตหม้อน้ าส าหรับการท าความร้อน

จากส่วนกลาง และเครื่องระบายความร้อน 
2 

25129 การผลิตถังน้ าขนาดใหญ่  ท่ีเก็บกักน้ า และ
ภาชนะท่ีท าจากโลหะ ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้
ในที่อ่ืน 

5 

28 281 2816 28160 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับยกและ
ขนย้าย 

8 

282 2821 28211 การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตร 3 
2822 28221 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรปูโลหะ 5 

28229 การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ ซึ่งมไิดจ้ัด
ประเภทไว้ในท่ีอื่น 

16 

2824 28240 การผลิตเครื่องจักรส าหรับการท าเหมืองแร่ 
เหมืองหิน และการก่อสร้าง 

8 

29 293 2930 29302 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ 5 
G 46 461 4610 46105 การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดย

ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
7 

465 4659 46593 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณเ์พื่อใช้ใน
งานอุตสาหกรรม 

28 

M 71 711 7110 71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการใหค้ าปรึกษา
ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 

13 

รวมสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม  (%) 100 
 
ขั้นที่ 1 :  หาหมวดใหญ่ที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมสูงสุด 

หมวดใหญ่ C การผลิต 52 % 
หมวดใหญ่ G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 35 % 
หมวดใหญ่ M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 13 % 

ขั้นที่ 2 :  ภายใต้หมวดใหญ่ C การผลิต หาหมวดย่อยท่ีมีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมสูงสุด 
หมวดย่อย  25 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)   7 % 
หมวดย่อย  28 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 40 % 
หมวดย่อย  29 การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถก่ึงพ่วง   5 % 

ขั้นที่ 3 :  ภายใต้หมวดย่อย 28  หาหมู่ใหญ่ที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมสูงสุด 
หมู่ใหญ่  281 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป  8 % 
หมู่ใหญ่  282 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง 32 % 

ขั้นที่ 4:  ภายใต้หมู่ใหญ่  282  หาหมู่ย่อยที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมสูงสุด 
หมู่ย่อย  2821  การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้  3 % 
หมู่ย่อย  2822  การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือกล 21 % 
หมู่ย่อย  2824  การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการท าเหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่อสร้าง  8  % 



5-14 
 

ขั้นที่ 5:  ภายใต้หมู่ย่อย  2822  หาตัวอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมสูงสุด 
ตัวอุตสาหกรรม 28221  การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะ    5 % 
ตัวอุตสาหกรรม 28229  การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ   16 % 

จากวิธีการแบบบนลงล่างสามารถก าหนด “กิจกรรมหลัก” ในหน่วยนี้คือ 28229 (การผลิตเครื่องมือ
กลอ่ืนๆ) ในขณะที่ถ้าใช้วิธีการแบบล่างขึ้นบน หน่วยดังกล่าวจะถูกจัดประเภทไว้ในตัวอุตสาหกรรม 46593 
(การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม)  เนื่องจากมีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมสูงสุดท าให้
หน่วยดังกล่าวถูกจัดประเภทอยู่นอกภาคการผลิต  ทั้งที่ภาคการผลิตมีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมถึง 52 เปอร์เซ็นต์ 

การก าหนด “กิจกรรมหลัก” โดยวิธีการแบบบนลงล่างในกรณีของกิจกรรมการขายส่งและขายปลีก 

ในกรณีของกิจกรรมการขายส่งและขายปลีก ถ้าไม่มีกิจกรรมใดเลยที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมมากกว่า 
50 เปอร์เซ็นต์  ต้องมีข้ันตอนการพิจารณาเพ่ิมข้ึนมาในขั้นที่ 3  เนื่องจากเกณฑ์การแบ่งประเภทในระดับหมู่
ใหญ่ไม่ได้สะท้อนถึงโครงสร้างของรหัสที่แท้จริงแต่เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลเท่านั้น ซึ่งพบว่าภายใต้กิจกรรมการ
ขายส่งได้แบ่งเป็น  

(ก) จ าแนกระหว่างที่ด าเนินงานโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้างกับที่ด าเนินงานด้วย
ตนเอง  

(ข)  จ าแนกระหว่างการขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างกับการขายส่งสินค้าท่ัวไป 

ในขณะที่กิจกรรมการขายปลีกแบ่งเป็น  
(ก)  จ าแนกระหว่างมีร้านกับไม่มีร้าน  
(ข) กิจกรรมการขายปลีกท่ีมีร้าน จ าแนกระหว่างร้านขายปลีกท่ีขายสินค้าเฉพาะอย่างกับที่ขาย

สินค้าท่ัวไป     
(ค)  กิจกรรมการขายปลีกที่ไม่มีร้าน จ าแนกระหว่างการขายปลีกสินค้าตามแผงลอยและตลาด  กับ

การขายปลีกสินค้าผ่านช่องทางอ่ืนๆ    

ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ต้องน าพิจารณาเพ่ิมเติม (ในขั้นที่ 3)  จากนั้นจึงหากิจกรรมหลักต่อไป(ในขั้น
ที ่ 4)  ดังนั้นในกรณีของการขายส่ง (หมวดย่อย 46 การขายส่ง ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) สามารถ
เขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้ 

 

 

 

การขายส่งที่ด าเนินงานด้วยตนเอง การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทน  
 (462-469)       หรือตามสัญญาจ้าง  (461) 

 

   การขายส่งสินค้าท่ัวไป การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่าง 
   (469)  (462-466) 

 

 462 463 464 465 466 
 การแบ่งกลุ่มภายใต้หมู่ใหญ่ดังกลา่วนี้ 
 แบ่งตามชนิดของสินค้าท่ีขาย 

 

หมวดย่อย 46 

ส่วนท่ีต้องใช้วิธีการเฉพาะ
ในการจัดประเภทข้อมลู 
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ส าหรับกิจกรรมการขายปลีกหมวดย่อย 47 (การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) เมื่อ
พิจารณาตามเกณฑ์การแบ่งท่ีเพ่ิมข้ึน สามารถเขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้ 
 

 

 

 

ร้านขายปลีก                       การขายปลีกสินค้าท่ีไม่มรี้าน 
(471-477)            (478-479) 

 

ร้านขายปลีกสินค้า     ร้านขายปลีกสินค้า การขายปลีกสินค้า การขายปลีก 
สินค้าทั่วไป (471)              เฉพาะอย่าง (472-477)              ตามแผงลอยและตลาด (478)      ผ่านช่องทางอื่นๆ (479) 

        
 

472 473 474 475 476 477 

การแบ่งกลุ่มภายใต้หมู่ใหญ่ดังกลา่วนี้ 
แบ่งตามชนิดของสินค้าท่ีขาย 

 

ในการจัดประเภทหน่วยสถิติที่ด าเนินกิจกรรมการขาย (เกณฑ์การพิจารณาเหมือนกันทั้งการขายส่ง
และขายปลีก)  ต้องจัดประเภทให้ได้ก่อนว่าหน่วยดังกล่าวท าการขายสินค้าทั่วไปหรือสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น 
ในกรณีของกิจกรรมการขายปลีก ต้องพิจารณาก่อนว่าควรจัดประเภทไว้ในกลุ่มใดระหว่างร้านขายปลีกสินค้า
ทั่วไป (กลุ่ม 471) กับร้านขายปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง (กลุ่ม 472-477)  ซึ่งเกณฑ์ในการจ าแนกว่าอยู่ในกลุ่มใด
นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนหมู่ใหญ่ (ระดับ 3 หลัก)   แต่ข้ึนอยู่กับจ านวนหมู่ย่อย (ระดับ 4 หลัก) ภายใต้กลุ่ม
ดังกล่าวว่ามีจ านวนเท่าไร  โดยมีเกณฑ์ในการก าหนดประเภทกิจกรรมดังนี้:  

(ก)  ถ้าสามารถจัดประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีขายได้ไม่เกิน  4  หมู่ย่อย   ภายใต้กลุ่ม  472-477   โดยไม่มี
หมู่ย่อยใดเลยที่มีมูลค่าเพ่ิมมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์  และแต่ละหมู่ย่อยมีมูลค่าเพ่ิมมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ควร
จัดประเภทหน่วยดังกล่าวเป็นกิจกรรมการขายปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง  เนื่องจากการก าหนดประเภทกิจกรรม
บนพื้นฐานของมูลค่าเพ่ิมเป็นสิ่งส าคัญ  จึงต้องเลือกกลุ่มหลักให้ได้ก่อนว่าเป็นกลุ่มการขายสินค้าท่ัวไปหรือ
สินค้าเฉพาะอย่าง ก่อนที่จะพิจารณาว่าหน่วยดังกล่าวท ากิจกรรมอะไร 

(ข)  ถ้าสามารถจัดประเภทผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ตั้งแต่ 5 หมู่ย่อยขึ้นไป  ภายใต้กลุ่ม 472-477   โดย
แต่ละหมู่ย่อยมีมูลค่าเพ่ิมมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์   หน่วยดังกล่าวควรจัดประเภทไว้ใน
กลุ่มร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป (หมู่ 471)   จากนั้นจึงพิจารณาว่าภายใต้หมู่ 471  ควรจัดประเภทไว้ในกลุ่ม
สินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ หรือกลุ่มสินค้าอ่ืนๆ โดยให้พิจารณาจากเกณฑ์ท่ีว่าถ้าสินค้าประเภท
อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบมีมูลค่าเพ่ิมอย่างน้อย 35 เปอร์เซ็นต์ ให้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4711  ถ้าไม่ใช่
ให้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4719 

จากเกณฑ์ท่ีก าหนดข้างต้น การพิจารณาเพ่ือจัดจ าแนกไว้ในหมู่ย่อยใดหมู่ย่อยหนึ่งภายใต้หมวดย่อย 
47 จะพิจารณาเฉพาะกิจกรรมการขายปลีกเท่านั้น หมายความว่า มูลค่าเพ่ิม 5 เปอร์เซ็นต์นั้น จะต้องเป็น 5 

หมวดย่อย 47 

ส่วนท่ีต้องใช้วิธีการเฉพาะ
ในการจัดประเภทข้อมลู 
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เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าเพ่ิมเฉพาะส่วนของกิจกรรมการขายปลีกเท่านั้น   ไม่ใช่ 5 เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมทั้งหมด
ที่หน่วยนั้นๆ ด าเนินการ 
 

ตัวอย่าง  การก าหนดกิจกรรมหลักของหน่วยสถิติ  โดยใชว้ิธีการแบบบนลงล่างภายใต้กิจกรรมการขายส่งและ
ขายปลีก  ซึ่งภายในหน่วยดังกล่าวแสดงกิจกรรมที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

 หมวดใหญ่  หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย ตัว
อุตสาหกรรม 

ค าอธิบาย มูลค่าเพ่ิม 
(%) 

G 

46 465 4651 46510 
การขายส่งคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วง  และ
ซอฟต์แวร์ 

10 

47 

474 
4741 

47411 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ 

6 

47412 ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและ
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 

2 

4742 47420 
การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกีย่วกับภาพและ
เสียงในร้านค้าเฉพาะ 

15 

475 4759 47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน 4 

476 
4761 47611 ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร 

และนิตยสาร 
3 

4762 47620 
การขายปลีกเครื่องบันทึกเสียงเพลงและ
เครื่องบันทึกวีดิทัศน์ในร้านค้าเฉพาะ 

12 

479 4791 47911 
การขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทาง
ไปรษณีย์  โทรทัศน์  วิทยุ และโทรศัพท์ 

35 

N 77 772 7722 77220 การให้เช่าแถบวีดิทัศน์และแผ่นดสิก ์ 13 
รวมสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม  (%) 100 

ขั้นที่ 1 :   หาหมวดใหญ่ที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมสูงสุด 
หมวดใหญ่ G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์  87% 
หมวดใหญ่ N กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 13 % 

ขั้นที่ 2 :   ภายใต้หมวดใหญ่ G  หาหมวดย่อยท่ีมีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมสูงสุด 
หมวดย่อย  46 การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 10  % 
หมวดย่อย  47 การขายปลีก  (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) 77 % 

ขั้นที่ 3 ก: ภายใต้หมวดย่อย 47 หาสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมระหว่างกิจกรรมการขายปลีกในร้านค้าเฉพาะกับการ
ขายปลีกสินค้าที่ไม่มีร้าน 
กลุ่ม  471-477 การขายปลีกในร้านค้าเฉพาะ 42  % 
กลุ่ม  478-479  การขายปลีกสินค้าที่ไม่มีร้าน 35 % 

ขั้นที่ 3 ข: ภายใต้กลุ่ม 471-477 หาสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของแต่ละหมู่ย่อยต่อมูลค่าเพ่ิมทั้งหมดเฉพาะกลุ่มการ
ขายปลีกในร้านค้า เพ่ือก าหนดว่าควรจัดประเภทเป็นการขายปลีกในร้านค้าเฉพาะหรือการขาย
ปลีกในร้านค้าทั่วไป    
หมู่ย่อย  4741 =  8%/77%  10 % 
หมู่ย่อย  4742 = 15%/77% 19 % 
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หมู่ย่อย  4759 =  4%/77%      5 % 
หมู่ย่อย  4761 =  3%/77%      4 % 
หมู่ย่อย  4762 = 12%/77% 16 % 

พบว่ามี 4 หมู่ย่อย ที่มีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมมากกว่า 5 %  ดังนั้นจึงจัดประเภทไว้ในกลุ่มร้านขายปลีก
สินค้าเฉพาะอย่าง (ถ้ามากกว่า 4 หมู่ย่อย ให้จัดประเภทไว้ในกลุ่มร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป) 

ขั้นที่ 3 ค: เมื่อจัดประเภทไว้ในกลุ่มร้านขายปลีกสินค้าเฉพาะอย่างแล้ว ให้หาหมู่ใหญ่ที่มีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมสูงสุด 
หมู่ใหญ่  474 การขายปลีกเครื่องมือสารสนเทศและการสื่อสารในร้านค้าเฉพาะ 23 % 
หมู่ใหญ่  475 การขายปลีกเครื่องใช้อ่ืนๆ ในครัวเรือนในร้านค้าเฉพาะ   4 % 
หมู่ใหญ่  476 การขายปลีกสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการในร้านค้าเฉพาะ 15 % 

ขั้นที่ 4:  ภายใต้หมู่ใหญ่  474 หาหมู่ย่อยที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมสูงสุด 
หมู่ย่อย  4741 การขายปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์    8 % 
 และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมในร้านค้าเฉพาะ  
หมู่ย่อย  4742 การขายปลีกอุปกรณเ์กี่ยวกับภาพและเสียงในร้านค้าเฉพาะ 15 % 

ขั้นที่ 5 :  ภายใต้หมู่ย่อย  4742  หาตัวอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมสูงสุด 
ตัวอุตสาหกรรม 47420 การขายปลีกอุปกรณเ์กี่ยวกับภาพและเสียงในร้านค้าเฉพาะ 15 % 

จากขั้นตอนข้างต้นสามารถก าหนด“กิจกรรมหลัก” ในหน่วยนี้คือ 47420 การขายปลีกอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับภาพและเสียงในร้านค้าเฉพาะ) แม้ว่ากิจกรรมที่มีสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมสูงสุดจริงๆ คือ ตัว
อุตสาหกรรม 47911 (การขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ และโทรศัพท์) ก็ตาม ซ่ึง
วิธีการแบบบนลงล่างนี้อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่ากิจกรรมหลักในระดับย่อยต้องสอดคล้องกับกิจกรรมหลักในระดับ
ที่สูงกว่า  ซึ่งโดยหลักการแล้วไม่จ าเป็นที่จะต้องจัดประเภทกิจกรรมในระดับต่ าสุด (ระดับ 5 หลัก: ตัว
อุตสาหกรรม) เสมอไป วิธีการดังกล่าวนี้สามารถใช้จัดประเภทได้ในทุกๆ ระดับแล้วแต่ความเหมาะสมของการ
น าไปใช้งาน  ไม่ว่าจะเป็นระดับ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หรือระดับอื่นๆ ก็ตาม 
 
การจัดจ าแนกหน่วยสถิติที่ด าเนินกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 

หน่วยที่ท าการผลิตสินค้าและบริการสามารถรับค าสั่งซื้อและท าธุรกรรมการขายสินค้าและบริการได้
หลายวิธี เช่น ทางโทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  ซ่ึงการท าธุรกรรม 
E-commerce  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 

 

 

 
 
 

การท าธุรกรรม E-commerce ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการครบทั้ง 3 ขั้นตอน อาจด าเนินการเพียงหนึ่ง
หรือสองขั้นตอนแรกก็ได้ ส าหรับหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมการผลิตอาจใช้ E-commerce เป็นช่องทางหนึ่ง
ในหลายช่องทางการขายที่มีอยู่  ซึ่งตามเกณฑ์ของการจัดจ าแนกประเภทอุตสาหกรรมยังคงจัดตาม “กิจกรรม
หลัก” ถึงแม้ว่าหน่วยงานจะท าการขายสินค้าและบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้นก็ตาม ดังนั้น

1. สั่งซื้อ 
 

2. ช าระเงิน 
 

3. จัดส่ง 
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หน่วยงานที่มีการน า E-commerce มาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานจึงสามารถจัดจ าแนกอยู่ได้ทุกประเภท
อุตสาหกรรม  ยกเว้นธุรกิจค้าปลีกที่ท าการขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก ให้จัดประเภทไว้ใน
กิจกรรม 47912  (การขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต) 
 
การจัดจ าแนกหน่วยสถิติที่ด าเนินกิจกรรมซ่อมและบ ารุงรักษา 

TSIC ได้ก าหนดให้มีรายการหรือรหัสที่เฉพาะส าหรับกิจกรรมการซ่อมสินค้าทุกชนิด แต่ไม่ได้ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจนในโครงสร้างระดับสูงที่ให้ครอบคลุมกิจกรรมการซ่อมได้ทั้งหมด ซึ่งในการก าหนดรายการ
ส าหรับการจัดประเภทกิจกรรมจะพิจารณาที่  “ชนิดของสินค้าที่ท าการซ่อม” เป็นหลัก ดังนี้ 

 การซ่อมเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ จัดไว้ในหมู่ใหญ่ 331 
 การซ่อมอาคาร/สิ่งก่อสร้างและโครงสร้างอ่ืนๆ  จัดไว้ในหมวดย่อย 43 
 การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จัดไว้ในหมู่ย่อย 4520 และ 4540 ตามล าดับ 
 การซ่อมเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม  จัดไว้ในหมู่ใหญ่ 951 
 การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน จัดไว้ในหมู่ใหญ่ 952 

 

การจัดจ าแนกหน่วยสถิติที่ด าเนินกิจกรรมการจ้างเหมาช่วงโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง  
(Outsourcing) 

ปัจจุบัน มีบางหน่วยงานที่แม้ว่าจะท าการขายสินค้าหรือบริการภายใต้ชื่อของตนเอง  แต่ในส่วนของ
ขั้นตอนการผลิตกลับไม่ได้ด าเนินงานด้วยตนเอง แต่จ้างหน่วยงานอ่ืนด าเนินงานให้ทั้งหมดหรือบางส่วนของ
ขั้นตอนภายใต้ข้อก าหนดของสัญญา โดยมีค าอธิบายการจัดประเภทกิจกรรมของหน่วยงานลักษณะนี้  ดังนี้ 

 ผู้ว่าจ้าง (principal) คือหน่วยที่ท าสัญญากับหน่วยอ่ืน (เรียกว่าผู้รับเหมาช่วง) ให้ท าการผลิต
สินค้าหรือบริการให้บางส่วนหรือทั้งหมด 

 ผู้รับเหมาช่วง (contractor) คือ หน่วยที่ด าเนินการการผลิตสินค้าหรือบริการตามสัญญาที่ได้
กระท าไว้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งกิจกรรมที่ด าเนินการโดยผู้รับเหมาช่วงต้องด าเนินการโดยได้รับ
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้างเป็นหลัก 

 การจ้างเหมาช่วง (outsourcing หรือ subcontracting) คือข้อตกลงตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้าง
ต้องการให้ผู้รับเหมาช่วงด าเนินการผลิตสินค้าหรือบริการให้ตามที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการผลิตในที่นี้
รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนด้วย 

โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาช่วงอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันหรือต่างกันก็ได้  เนื่องจากสถานที่ตั้ง
ไม่มีผลต่อการจัดประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งหน่วยงานในลักษณะดังกล่าวมีแนวทางในการจัดประเภทดังนี้ 

การจ้างเหมาช่วง “บางส่วน” ของข้ันตอน “การผลิต”  
“ผู้ว่าจ้าง” ท าการจ้าง “ผู้รับเหมาช่วง” ให้ท าการผลิตบางส่วนของขั้นตอนการผลิต  
 ผู้ว่าจ้าง ให้จัดประเภทเหมือนกับตนเองเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมทั้งหมด แม้ว่าในความเป็นจริงจะ

ด าเนินกิจกรรมเพียงบางข้ันตอนก็ตาม 
 ผู้รับเหมาช่วง ให้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมการผลิตเหมือนกับเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมที่เป็นของ

ตนเอง  แม้ว่าในความเป็นจริงจะเป็นการผลิตเพื่อผู้ว่าจ้างก็ตาม 
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การจ้างเหมาช่วง “ทั้งหมด” ของขั้นตอน  “การผลิต” 

กรณีที่ “ผู้ว่าจ้าง” เป็นเจ้าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตท าการจ้าง “ผู้รับเหมาช่วง” ให้ผลิตสินค้า    
 ผู้ว่าจ้าง เป็นเจ้าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  (เช่น สิ่งทอ กระดุม เพ่ือใช้ในการผลิตเครื่องแต่งกาย  

ไม้หรือโลหะท่ีใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์)   และเป็นผู้รับซื้อคืนผลผลิต  ให้จัดประเภทผู้ว่าจ้างไว้
ในกิจกรรมการผลิต 

 ผู้รับเหมาช่วง ให้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมการผลิตเหมือนกับเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมที่เป็นของ
ตนเอง  แม้ว่าในความเป็นจริงจะเป็นการผลิตเพ่ือผู้ว่าจ้างก็ตาม 

กรณีท่ี “ผู้ว่าจ้าง” ไม่ได้เป็นเจา้ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตท าการจ้าง “ผู้รับเหมาชว่ง” ให้ผลติสินค้า    
 ผู้ว่าจ้าง ไม่ได้เป็นเจ้าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  เป็นเพียงผู้รับซื้อสินค้าท่ีได้จากการผลิตเพื่อ

น ามาขายต่อ  ให้จัดประเภทผู้ว่าจ้างไว้ในหมวดใหญ่ G  (การขายส่งและการขายปลีก) เนื่องจาก
เป็นลักษณะของกิจกรรมการซื้อมาขายไปเท่านั้น   โดยจัดประเภทตามลักษณะการจ าหน่ายและ
ชนิดของสินค้าที่ขาย 

 ผู้รับเหมาช่วง ให้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมการผลิตเหมือนกับเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมที่เป็นของ
ตนเอง  แม้ว่าในความเป็นจริงจะเป็นการผลิตเพ่ือผู้ว่าจ้างก็ตาม 

การจ้างเหมาช่วงกิจกรรม “การก่อสร้าง” 

ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาช่วง ให้จัดประเภทไว้ในกิจกรรมการก่อสร้างจ าแนกตามชนิดของสิ่งก่อสร้าง
ไม่ว่าจะด าเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนของขั้นตอน เช่น บริษัท ก. ท าธุรกิจก่อสร้างถนนแต่ไม่ได้ท าการ
ก่อสร้างด้วยตนเอง เมื่อได้รับงานมาได้จัดจ้าง“ผู้รับเหมาช่วง”มาด าเนินงานก่อสร้างทั้งหมด โดยท าหน้าที่เป็น
ผู้บริหารโครงการเพ่ือให้ส่งมอบกับลูกค้าได้ตามสัญญา ดังนั้นบริษัท ก. ถูกจัดไว้ในตัวอุตสาหกรรม 42101 (การ
ก่อสร้างถนน สะพาน และอุโมงค์) 

การจ้างเหมาช่วงกิจกรรม “สนับสนุนการบริหารจัดการ” 

กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น งานบัญชี  งานบริการดูแลระบบซอฟต์แวร์  โดย “ผู้ว่าจ้าง” 
ได้จ้าง “ผู้รับเหมาช่วง” ด าเนินงาน  ซึ่งงานที่จ้างเหมาไปนั้นไม่ใช่กระบวนการหลักที่น าไปสู่การผลิตสินค้าหรือ
บริการโดยตรง   แต่เป็นงานที่ให้การสนับสนุนเพ่ือให้งานหลักด้านการผลิตด าเนินงานต่อไปได้     

 ผู้ว่าจ้าง ยังคงจัดประเภทตามกิจกรรมหลักของการผลิตสินค้าและบริการของหน่วยงาน 
 ผู้รับเหมาช่วง ให้จัดประเภทไปตามลักษณะของกิจกรรมสนับสนุนที่ด าเนินงาน เช่น  ตัว

อุตสาหกรรม 62022 (กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ ) หรือตัวอุตสาหกรรม 69200  
(กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี  การท าบัญชี  และการตรวจสอบบัญชี  การให้ค าปรึกษาด้านภาษี)  

การจ้างเหมาช่วงกิจกรรม “การจัดหางาน” 

ควรแยกให้ชัดเจนว่าเป็นการจัดหางานแบบชั่วคราวหรือแบบระยะยาว   
กรณีการจัดหางานแบบชั่วคราว  
 ผู้ว่าจ้าง  ให้จัดประเภทไว้ตามกิจกรรมหลักของการผลิตสินค้าและบริการของหน่วยงาน   
 ผู้รับเหมาช่วง ให้จัดไว้ในตัวอุตสาหกรรม 78200 (กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว) 
กรณีการจัดหางานแบบระยะยาว  
 ผู้ว่าจ้าง  ให้จัดประเภทไว้ตามกิจกรรมหลักของการผลิตสินค้าและบริการของหน่วยงาน   
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 ผู้รับเหมาช่วง ให้จัดไว้ในตัวอุตสาหกรรม 78300 (กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อ่ืนๆ) 
 
การจัดจ าแนกหน่วยสถิติที่ด าเนินกิจกรรมโดยภาครัฐ 

TSIC ไม่ได้จัดจ าแนกหน่วยงานว่าเป็นภาครัฐหรือเอกชน ดังนั้นจึงไม่มีกลุ่มรายการหรือรหัสเฉพาะ
ส าหรับกิจกรรมที่ด าเนินงานโดยภาครัฐ   ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินงานโดยภาครัฐสามารถจัดประเภทไว้
ในส่วนต่างๆ ของ TSIC ได้ทั้งสิ้น ไม่จ ากัดว่าต้องจัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 84 (การบริหารราชการ และการ
ป้องกันประเทศ  รวมถึงการประกันสังคมภาคบังคับ) เท่านั้น  เช่น โรงพยาบาลของรัฐได้จัดประเภทไว้ในหมู่
ย่อย 8610  (กิจกรรมโรงพยาบาล) 

ถึงแม้ว่ากิจกรรมการบริหารจัดการของรัฐโดยส่วนใหญ่ รวมถึงกิจกรรมการออกกฎหมาย   การ
ตีความกฎหมาย  การบังคับใช้กฎหมาย   กิจกรรมนิติบัญญัติ  การจัดเก็บภาษี  การป้องกันประเทศ   การ
ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน  การต่างประเทศ  การบริหารโครงการของรัฐจัดอยู่
ในหมวดย่อย 84   แต่อย่างไรก็ตามสถานภาพทางกฎหมายหรือลักษณะของความเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ได้
เป็นปัจจัยในการจัดประเภทกิจกรรมในหมวดย่อยนี้ เช่น กิจกรรมการกู้ภัยที่ด าเนินงานโดยอาสาสมัคร  ให้จัด
ไว้ในตัวอุตสาหกรรม 84239 (กิจกรรมการจัดระเบียบและความปลอดภัยสาธารณะอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อ่ืน) 
 
การจัดจ าแนกหน่วยสถิติประเภทวิสาหกิจ 

กิจกรรมของวิสาหกิจ เมื่อน ามาจัดประเภทตาม TSIC พบว่าบางครั้งสามารถจัดประเภทไว้ได้ใน
หลายกลุ่มและหลายระดับ (หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย หรือกิจกรรมขึ้นกับระดับที่ใช้ในการจัดจ าแนก) เนื่องจาก
วิสาหกิจด าเนินกิจกรรมหลายอย่าง  ซึ่งในบางครั้งการจัดประเภทวิสาหกิจโดยใช้ระดับหมวดย่อย (2 หลัก) ดู
เหมือนจะเป็นระดับที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามเกณฑ์การจัดประเภทกิจกรรมก็ควรจัดประเภทหน่วยดังกล่าว
ให้ได้ในระดับย่อยที่สุด โดยใช้วิธีการแบบบนลงล่างตามท่ีได้อธิบายข้างต้น  โดยพิจารณาจากมูลค่าเพ่ิมหรือสิ่ง
ที่ใช้แทนมูลค่าเพ่ิมของกิจกรรมต่างๆ  ทีว่ิสาหกิจด าเนินการอยู่  
 
การจัดจ าแนกหน่วยสถิติประเภทครัวเรือน 

TSIC มีรายการหรือรหัสเฉพาะส าหรับครัวเรือนที่จ้างลูกจ้างเพ่ือมาท างานในครัวเรือน เช่น 
ครัวเรือนที่จ้างแม่บ้าน คนสวน คนครัว เป็นต้น เมื่อมีการจ้างงานเกิดขึ้นครัวเรือนดังกล่าวจะถือเป็น 1 หน่วย
สถิติและจะต้องถูกเก็บข้อมูล แต่แตกต่างจากข้อมูลทางธุรกิจคือ ใช้กรอบตัวอย่างของครัวเรือนเป็นหน่ วย
จัดเก็บแทนที่จะเป็นหน่วยทางธุรกิจ 

นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท าข้ึนเองเพ่ือใช้ในครัวเรือน ซ่ึงกิจกรรมการผลิต
สินค้าและบริการที่ท าขึ้นเพ่ือจ าหน่ายสู่ตลาดยังคงจัดประเภทตามเกณฑ์ของ TSIC  แตห่ากเป็นกิจกรรมที่ท าขึ้น
เองเพ่ือใช้ในครัวเรือน การจัดประเภทข้อมูลจะท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมักท ากิจกรรมรวมๆ กัน  เช่น  
กิจกรรมด้านการเกษตร  ก่อสร้าง  ผลิตสิ่งทอ  ซ่อมแซม  และบริการอ่ืนๆ   ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วแทบเป็นไป
ไม่ได้ที่จะหาสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของแต่ละกิจกรรมเพ่ือหาว่าครัวเรือนดังกล่าวท ากิจกรรมหลักอะไร   

ดังนั้น TSIC จึงได้ก าหนดให้มีรายการหรือรหัสเฉพาะส าหรับจัดประเภทครัวเรือนที่ท ากิจกรรม
หลายๆ กิจกรรมรวมกันแต่เป็นการท าขึ้นเองเพ่ือใช้ในครัวเรือน โดยแบ่งออกเป็น 2 หมู่ใหญ่ภายใต้หมวดย่อย 
98 (กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ท าขึ้นเองเพ่ือใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจ าแนกกิจกรรมได้อย่าง
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ชัดเจน)  ซึ่งหมวดย่อย 98 นี้ โดยปกติจะไม่น ามาใช้ในสถิติเชิงธุรกิจ แต่ใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของ
ครัวเรือนและกิจกรรมเพ่ือการยังชีพ 

 
การเปลี่ยนแปลง “ประเภทกิจกรรม” ของหน่วยสถิติ 

ประเภทกิจกรรมหลักของแต่ละหน่วยงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของปัจจัย
ฤดูกาลหรือจากการบริหารจัดการซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ข้อมูล   ถ้าการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้
เกิดข้ึนบ่อยเกินไปจนท าให้ข้อมูลที่ได้เกิดการผันผวนและส่งผลให้การแปลผลข้อมูลท าได้ยากข้ึน ดังนั้นเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่บ่อยเกินไป จึงควรมีกฎเพื่อรักษา “เสถียรภาพของข้อมูล”  ซึ่งถ้าไม่มีกฎนี้จะท า
ให้ข้อมูลเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อยและส่งผลให้ข้อมูลสถิติท่ีได้ขาดความน่าเชื่อถือ   

กฎเสถียรภาพของข้อมูลคือ “เมื่อใดก็ตามที่หน่วยสถิติด าเนินกิจกรรม 2 กิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิม
ใกล้เคียงกับ 50 เปอร์เซ็นต์ จ าเป็นที่ต้องใช้กฎความมีเสถียรภาพของข้อมูลเพื่อไม่ให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
บ่อยมีผลกับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหลักสามารถท าได้ ก็ต่อเมื่อการ
มูลค่าเพ่ิมในหน่วยดังกล่าวมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน (อาจเป็นได้ทั้งในทิศทางที่
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง) เป็นช่วงเวลาอย่างน้อย 2 ปี ก่อนที่จะก าหนดกิจกรรมหลักใหม่ให้กับหน่วยงาน” ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงการจัดประเภทกิจกรรมของหน่วยงานในแง่ของสถิติไม่ควรเกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งในแต่ละปี  ยิ่ง
เปลี่ยนแปลงบ่อยยิ่งส่งผลต่อความสอดคล้องของข้อมูลในแง่ของข้อมูลระยะสั้น (รายเดือนหรือรายไตรมาส)  
รวมถึงข้อมูลระยะยาวด้วย  

 

มาตรฐานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ 

หน่วยสถิติที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน (ตามที่
อธิบายไว้ในส่วนของหน่วยสถิติ) ซึ่งโดยทั่วไปที่จะพยายามให้เป็นหน่วยที่เล็กที่สุด คือ “สถานประกอบการ” 
เพ่ือให้ได้กลุ่มอุตสาหกรรมที่น ามาใช้ในการเก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมูลสถิติตามที่ต้องการ  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลควรมีการเก็บทั้งค าอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและรหัส TSIC  ซึ่งรหัสที่จัดเก็บนั้นควรจัดเก็บในฐานข้อมูลที่อย่างน้อยในระดับ 4 หลัก (หมู่ย่อย) 
หรือหากท าได้ควรจัดเก็บในระดับที่มีความละเอียดสูงสุดคือ 5 หลัก (ตัวอุตสาหกรรม) เนื่องจากยิ่งลงรหัสได้
ละเอียดยิ่งท าให้ความถูกต้องของข้อมูลมีมากขึ้นหากต้องการออกผลในระดับที่สูงขึ้น  

 

มาตรฐานรหัสการจัดจ าแนก 

การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) หรือ TSIC ใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้างตาม 
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev.4  คือ จัด
ประเภทอุตสาหกรรมที่คล้ายกันเข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  โดยมีรูปแบบของรหัส คือ  “12345”  หมายถึง
โครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 5 ระดับ ประกอบด้วยเลข 5 หลัก ได้แก่ 

ระดับท่ี 1 หมวดใหญ่ (Section) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด แบ่งเป็น 21 หมวดใหญ่ 
แทนด้วยตัวอักษร 1 ตัว คือ A-U  

ระดับท่ี 2 หมวดย่อย (Division) จ าแนกย่อยจากหมวดใหญ่ มีจ านวนทั้งสิ้น 88 หมวดย่อย 
แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1-2  
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ระดับท่ี 3 หมู่ใหญ่ (Group)  จ าแนกย่อยจากหมวดย่อย มีจ านวนทั้งสิ้น 243 หมู่ใหญ่  
แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1-3 

ระดับท่ี 4 หมู่ย่อย (Class) จ าแนกย่อยจากหมู่ใหญ่ มีจ านวนทั้งสิ้น 441 หมู่ย่อย 
แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1-4 

ระดับท่ี 5 ตัวอุตสาหกรรม (Industry) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ประเทศไทยก าหนดขึ้นเอง โดย
จ าแนกย่อยจากหมู่ย่อย มีจ านวนทั้งสิ้น 1,091 ตัว
อุตสาหกรรม แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1-5 

การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล หรือ ISIC จัดจ าแนก
ประเภทถึงระดับหมู่ย่อย (Class) เท่านั้น การจัดประเภทในระดับที่เล็กลงจากหมู่ย่อย องค์การสหประชาชาติ
ให้เป็นหน้าที่ของแต่ละประเทศ ในการพิจารณาจัดจ าแนกรายละเอียดตัวอุตสาหกรรมตามโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้จัดกลุ่มตัวอุตสาหกรรมในประเทศไว้เช่นกัน  

ตัวอย่างโครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) หรือ TSIC สามารถแสดงได้ 
ดังนี้ 

 

ระดับโครงสร้าง รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รหัส 
หมวดใหญ่ เกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง A 
หมวดย่อย การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง 01 
หมู่ใหญ ่ การปลูกพืชล้มลุก 011 
หมู่ย่อย การปลูกธัญพืช (ยกเว้น ข้าว) พืชตระกูลถั่วและพืชน้ ามัน 0111 
ตัวอุตสาหกรรม การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่ 01111 

 

โครงสร้างการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพกว้างแบ่งได้เป็น 22 หมวดใหญ่ 

 
หมวดใหญ่ หมวดย่อย ค าอธิบาย 

A 01-03 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (Agriculture, forestry and fishing) 
B 05-09 การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน (Mining and quarrying) 
C 10-33 การผลิต (Manufacturing) 
D 35 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ าและระบบการปรบัอากาศ (Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply) 
E 36-39 การจัดหาน้ า การจัดการน้ าเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกีย่วข้อง (Water 

supply; sewerage, waste management and remediation acitivities) 
F 41-43 การก่อสร้าง (Construction) 
G 45-47 การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ (Wholesale and 

retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles) 
H 49-53 การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า (Transportation and storage) 
I 55-56 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (Accommodation and food service activities) 
J 58-63 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (Information and communication) 
K 64-66 กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (Financial and insurance activities) 



5-23 
 

หมวดใหญ่ หมวดย่อย ค าอธิบาย 

L 68 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (Real estate activities) 
M 69-75 กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ (Profrssional, sciendific 

and technical activities) 
N 77-82 กิจกรรมการบรหิารและบริการสนบัสนุนอื่นๆ (Administrative and support 

service activities) 
O 84 การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ  (public 

administration and defence; compulsory social security) 
P 85 การศึกษา (Education) 
Q 86-88 กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (Human health and social work 

activities) 
R 90-93 ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (Arts, entertainment and recreation) 
S 94-96 กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ (Other services activities) 
T 97-98 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ท าขึ้นเองเพื่อใช้

ในครัวเรือน ซึ่งไมส่ามารถจ าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน (Activities of household 
as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities 
of households for own use) 

U 99 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก (Activities of extraterritorial 
organization and bodies) 

V 00 ไม่สามารถจ าแนกได้ (Not classifiable) 

 

รายละเอียดโครงสร้างการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 

 หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 
หมวดใหญ่   A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง (Agriculture, forestry and fishing) 
01    การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์และกิจกรรมบริการที่เกีย่วข้อง 

(Crop and animal production, hunting and related service activities) 
 011   การปลูกพืชล้มลุก (Growing of non-perennial crops) 
  0111  การปลูกพืชล้มลุก (ยกเว้น ข้าว) พืชตระกูลถั่วและพืชน้ ามัน  (Growing of 

cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds) 
   01111 การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก ่
   01112 การปลูกธัญพืช (ยกเว้น ข้าวและขา้วโพด) 
   01113 การปลูกพืชตระกูลถั่ว 
   01114 การปลูกถ่ัวเหลือง 
   01115 การปลูกพืชน้ ามัน (ยกเว้น ถั่วเหลอืง) 
  0112  การปลูกข้าว (Growing of rice) 
   01121 การปลูกข้าวจ้าว 
   01122 การปลูกข้าวเหนียว 
  0113  การปลูกพืชผัก แตงและพืชหัว  

(Growing of vegetables and melons, roots and tubers) 
   01131 การปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกนิต้น 
   01132 การปลูกพืชผักกินผล รวมถึงแตงชนิดต่าง ๆ 



5-24 
 

 หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 
   01133 การปลูกพืชผักกินหัว 
   01134 การปลูกพืชจ าพวกรากและหัว (ยกเว้นมันส าปะหลัง) 
   01135 การปลูกมันส าปะหลัง 
   01136 การเพาะเห็ด 
   01139 การปลูกพืชผักอ่ืนๆ ซึ่งมไิดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  0114 01140 การปลูกอ้อย (Growing of sugar cane) 
  0115 01150 การปลูกยาสูบ (Growing of tobacco) 
  0116  การปลูกพืชเส้นใย (Growing of fibre crops) 
   01161 การปลูกฝ้าย 
   01169 การปลูกพืชเส้นใยอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  0119  การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ (Growing of other non-perennial crops) 
   01191 การปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว ์
   01192 การปลูกพืชล้มลุกท่ีใช้เป็นอาหารสัตว์ (ยกเว้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
   01193 การปลูกกล้วยไม ้
   01194 การปลูกไม้ดอกอื่นๆ (ยกเว้น กล้วยไม้) 
   01199 การปลูกพืชล้มลุกชนิดอื่นๆ ซึ่งมไิด้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 012   การปลูกพืชยืนต้น (Growing of perennial crops) 
  0121 01210 การท าสวนองุ่น (Growing of grapes) 
  0122  การปลูกไมผ้ลเมืองร้อนและกึ่งร้อน  

(Growing of tropical and subtropical fruits) 
   01221 การปลูกสับปะรด 
   01222 การปลูกทุเรียน 
   01223 การปลูกล าไย 
   01224 การปลูกมะม่วง 
   01225 การปลูกกล้วย 
   01226 การปลูกมังคดุ 
   01227 การปลูกเงาะ 
   01228 การปลูกลิ้นจี ่
   01229 การปลูกไมผ้ลเมืองร้อนและกึ่งร้อนอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  0123  การปลูกไมผ้ลตระกลูสม้ (Growing of citrus fruits) 
   01231 การปลูกส้ม 
   01239 การปลูกไมผ้ลตระกลูสม้อื่นๆ ซึ่งมไิด้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  0124  การปลูกไมผ้ลเมืองหนาว (Growing of pome fruits and stone fruits) 
   01241 การปลูกไมผ้ลตระกลูแอปเปิล้ 
   01249 การปลูกไมผ้ลเมืองหนาวอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  0125  การปลูกไมผ้ลยืนต้น ไมผ้ลทีม่ีต้นเป็นพุ่มและไมผ้ลที่มเีปลือกแข็ง  

(Growing of other tree and bush fruits and nuts) 
   01251 การปลูกไมผ้ลเปลือกแข็งที่กินได ้
   01252 การปลูกไมผ้ลที่มตี้นเป็นพุ่ม 
   01259 การปลูกไมผ้ลยืนต้นอื่นๆ ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในท่ือื่น 
  0126  การปลูกไม้ยืนต้นที่ให้น้ ามัน (Growing of oleaginous fruits) 
   01261 การปลูกปาล์มน้ ามัน 
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 หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 
   01262 การปลูกมะพร้าว 
   01269 การปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆ ท่ีให้น้ ามันซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  0127  การปลูกพืชที่น าไปท าเครื่องดื่ม (Growing of beverage crops) 
   01271 การท าไร่ชา 
   01272 การท าไร่กาแฟ 
   01279 การปลูกพืชอื่นๆ ที่น าไปท าเครื่องดื่มซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  0128  การปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรคและพืชทางเภสัชภณัฑ์ 

(Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops) 
   01281 การปลูกพริก 
   01282 การปลูกพริกไทย 
   01289 การปลูกพืชอื่นๆ ประเภทเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทาง

เภสัชภณัฑ์ ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  0129  การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ (Growing of other perennial crops) 
   01291 การปลูกต้นยางพารา 
   01292 การปลูกพืชที่ใช้ในการถักสาน 
   01299 การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 013 0130  การขยายพันธ์ุพืช (Plant propagation) 
   01301 การท าสวนไม้ประดับ 
   01302 การปลูกพืช การเพาะพันธ์ุและการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ 
 014   การผลิตสัตว์ (Animal production) 
  0141  การเลีย้งโคและกระบือ (Raising of cattle and buffaloes) 
   01411 การเลีย้งโคนมและโคเนื้อ 
   01412 การเลีย้งกระบือนมและกระบือเนือ้ 
   01419 การเลีย้งโคและกระบือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งมไิดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  0142 01420 การเลีย้งม้า ลา ล่อ ม้าล่อและสัตว์อ่ืนๆ ท่ีคล้ายม้า  

(Raising of horses and other equines) 
  0143 01430 การเลีย้งอูฐท่ีมีโหนกเดียวและอูฐท่ีมีสองโหนก  

(Raising of camels and camelids) 
  0144  การเลีย้งแกะและแพะ (Raising of sheep and goats) 
   01441 การเลีย้งแกะ 
   01442 การเลีย้งแพะ 
  0145 01450 การเลีย้งสุกร (Raising of swine/pigs) 
  0146  การเลีย้งสัตว์ปีก (Raising of poultry) 
   01461 การเลีย้งไก่ไข ่
   01462 การเลีย้งไก่เนื้อ 
   01463 การเลีย้งเป็ด 
   01469 การเลีย้งสัตว์ปีกอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  0149  การเลีย้งสัตว์ประเภทอื่นๆ (Raising of other animals) 
   01491 การเลีย้งนกกระจอกเทศและนกอมีู 
   01492 การเลีย้งไหม ผีเสื้อและแมลง 
   01493 การเลีย้งผึ้ง 
   01494 การเลีย้งนกนางแอ่น 
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 หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 
   01495 การท าฟาร์มง ู
   01496 การท าฟาร์มสัตว์เลี้ยง (ยกเว้น สตัว์น้ า) 
   01499 การเลีย้งสัตว์ประเภทอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 015 0150 01500 การท าฟาร์มผสมผสาน (Mixed farming) 
 016   กิจกรรมสนับสนุนการเกษตร และกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว  

(Support activities to agriculture and post-harvest crop activities) 
  0161  กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผล (Support activities for crop production) 
   01611 การควบคุมแมลงและสตัว์ศัตรูพืช 
   01612 การด าเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น้ าและเครื่องมือชลประทานทางการเกษตร 
   01619 กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผล ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  0162  กิจกรรมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ (Support activities for animal production) 
   01621 กิจกรรมสนับสนุนการแพร่พันธุส์ตัว์ 
   01629 กิจกรรมสนับสนุนการเลี้ยงสตัว์อื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  0163 01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล (Post-harvest crop activities) 
  0164 01640 กระบวนการจดัการเมล็ดพันธ์ุเพื่อการขยายพันธ์ุ  

(Seed processing for propagation) 
 017 0170 01700 การล่าสัตว์ การดักสตัว์และกจิกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(Hunting, trapping and related service activities) 
02    ป่าไม้และการท าไม้ (Forestry and logging) 
 021 0210 02100 วนวัฒนวิทยาและกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับป่าไม้  

(Silviculture and other forestry activities) 
 022 0220 02200 การท าไม้ (Logging) 
 023 0230 02300 การเก็บหาของป่า (Gathering of non-wood forest products) 
 024 0240 02400 บริการสนับสนุนการป่าไม้ (Support services to forestry) 
03    การประมงและการเพาะเลีย้งสัตวน์้ า (Fishing and aquaculture) 
 031   การประมง (Fishing) 
  0311  การประมงทะเล (Marine fishing) 
   03111 การจับปลาทะเล 
   03112 การจับกุ้งทะเล 
   03113 การจับปูทะเล 
   03114 การจับหมึก 
   03115 การจับหอยทะเล 
   03119 การประมงทะเลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  0312  การประมงน้ าจืด (Freshwater fishing) 
   03121 การจับปลาน้ าจืด 
   03122 การจับกุ้งน้ าจืด 
   03129 การประมงน้ าจืดอื่นๆ ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 032   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (Aquaculture) 
  0321  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทะเล (Marine aquaculture) 
   03211 การเพาะเลี้ยงปลาทะเล 
   03212 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
   03213 การเพาะเลี้ยงหอยทะเล 
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   03214 การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม 
   03219 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทะเลอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  0322  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดื (Freshwater aquaculture) 
   03221 การเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด 
   03222 การเพาะเลี้ยงกุ้งน้ าจืด 
   03223 การเพาะเลี้ยงกบ 
   03224 การเพาะเลี้ยงจระเข ้
   03225 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืสวยงาม 
   03229 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดือื่นๆ ซึ่งมไิด้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
หมวดใหญ่ B การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน (Mining and quarrying) 
05    การท าเหมืองถ่านหินและลิกไนต์ (Mining of coal and lignite) 
 051 0510 05100 การท าเหมืองถ่านหินคณุภาพสูง (Mining of hard coal) 
 052 0520 05200 การท าเหมืองลิกไนต์ (Mining of lignite) 
06    การผลิตน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ  

(Extraction of crude petroleum and natural gas) 
 061 0610 06100 การผลิตน้ ามันดิบ (Extraction of crude petroleum) 
 062 0620 06200 การผลิตก๊าซธรรมชาติ (Extraction of natural gas) 
07    การท าเหมืองสินแร่โลหะ (Mining of metal ores) 
 071 0710 07100 การท าเหมืองสินแร่เหล็ก (Mining of iron ores) 
 072   การท าเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็ก ยกเว้น โลหะมีค่า  

(Mining of non-ferrous metal ores, except precious metal) 
  0721 07210 การท าเหมืองสินแร่ยูเรเนียมและทอเรียม  

(Mining of uranium and thorium ores) 
  0729  การท าเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่นๆ 

(Mining of other non-ferrous metal ores) 
   07291 การท าเหมืองสินแร่ดีบุก 
   07292 การท าเหมืองสินแร่สังกะส ี
   07299 การท าเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่นๆ ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 073 0730 07300 การท าเหมืองสินแร่โลหะมีค่า (Mining of precious metals) 
08    การท าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ (Other mining and quarrying) 
 081 0810  การท าเหมืองหิน ทราย และดิน (Quarrying of stone, sand and clay) 
   08101 การท าเหมืองหินท่ีใช้ในการก่อสรา้ง 
   08102 การท าเหมืองหินปูน ยิปซมั ชอล์กและโดโลไมต ์
   08103 การขุดกรวดและทราย 
   08104 การท าเหมืองดิน 
 089   การท าเหมืองแร่และเหมืองหินซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

(Mining and quarrying not elsewhere classified.) 
  0891 08910 การท าเหมืองแร่ที่ใช้ท าเคมภีัณฑแ์ละปุ๋ย  

(Mining of chemical and fertilizer minerals) 
  0892 08920 การขุดพีต (Extraction of peat) 
  0893  การท าเหมืองเกลือ (Extraction of salt) 
   08930 การท าเหมืองเกลือสินเธาว ์
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   08932 การท าเหมืองเกลือสมุทร 
  0899  การท าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 

(Other mining and quarrying not elsewhere classified) 
   08991 การท าเหมืองแรร่ัตนชาติและกึ่งรตันชาต ิ
   08999 การท าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
09    กิจกรรมบริการทีส่นับสนุนการท าเหมืองแร่ และสนับสนุนการผลติปิโตรเลียม 

(Mining and extraction of petroleum support service activities) 
 091 0910 09100 กิจกรรมทีส่นับสนุนการขุดเจาะน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 

(Support activities for petroleum and natural gas extraction) 
 099 0990 09900 กิจกรรมทีส่นับสนุนการท าเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ 

(Support activities for other mining and quarrying) 
หมวดใหญ่ C การผลิต (Manufacturing) 
10    การผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร (Production of food products) 
 101   การแปรรปูและการถนอมเนื้อสัตว ์(Processing and preserving of meat) 
  1011  การฆ่าสัตว์และการบรรจเุนื้อสตัว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)  

(Slaughtering and packing of meat, except poultry) 
   10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สตัว์ปีก) 
   10112 การบรรจุเนื้อสตัว์ (ยกเว้น สัตว์ปกี) 
  1012 10120 การฆ่าและการบรรจเุนื้อสัตว์ปีกสด (Slaughtering and packing of poultry) 
  1013  การแปรรปูและการถนอมผลติภณัฑ์เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก 

(Processing and preserving meat and poultry meat products) 
   10131 การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกดว้ยการอบแห้ง การท าเคม็หรือการรมควัน 
   10132 การผลิตไส้กรอก ลูกช้ินและผลติภณัฑ์อื่นที่คล้ายกัน ที่ท าจากเนื้อสตัว์และ

เนื้อสัตว์ปีก 
   10133 การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง 
   10134 การผลิตผลิตภณัฑ์พลอยได้จากสตัว์และสัตว์ปีก 
   10139 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 102   การแปรรปูและการถนอมปลา สตัว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียและโมลลสุก์ 

(Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs) 
  1021  การผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สตัว์น้ าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง (Processing and 

preserving of fish and fish products, fresh, chilled or frozen) 
   10211 การผลิตปลาและผลิตภัณฑจ์ากปลาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง 
   10212 การผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สตัว์น้ าสด (ยกเว้น ปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง 
  1022  การผลิตสัตว์น้ าบรรจุกระป๋อง (Production of canned fish) 
   10221 การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง 
   10222 การผลิตสัตว์น้ า (ยกเว้น ปลา) บรรจุกระป๋อง 
  1029  การแปรรปูและการถนอมสัตว์น้ าอื่นๆ (Processing and preserving of 

other fish and marine products not elsewhere classified) 
   10291 การผลิตผลิตภณัฑ์สตัว์น้ าด้วยการอบแห้ง การรมควัน การท าเค็ม การหมักใน

น้ าเกลือหรือน้ าส้มสายช ู
   10292 การผลิตไส้กรอก ลูกช้ิน และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกันท่ีท าจากสัตว์น้ า 
   10293 การผลิตน้ าปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าท่ีได้จากการหมัก 
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   10294 การผลิตปลาป่นส าหรับใช้เป็นอาหารสตัว ์
   10295 การแปรรปูสาหร่าย 
   10299 การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ จากสัตวน์้ า ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 103 1030  การแปรรปูและการถนอมผลไม้และผัก  

(Processing and preserving of fruit and vegetables) 
   10301 การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง 
   10302 การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระปอ๋ง 
   10303 การผลิตน้ าผลไม้และน้ าผัก 
   10304 การถนอมผลไม้ หรือผัก โดยการท าเค็ม การอบแห้ง การแช่ในน้ ามนัหรือใน

น้ าส้มสายช ู
   10305 การผลิตแยม แยมผิวส้มและเยลล ี
   10306 การแปรรปูและการถนอมมันฝรั่ง 
   10307 การผลิตผลิตภณัฑ์จากถั่วเปลือกแข็ง 
   10309 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 104   การผลิตน้ ามันและไขมันจากพืชและสตัว์  

(Manufacture of vegetable and animal oils and fats) 
  1041  การผลิตน้ ามันพืช (ยกเว้น น้ ามันปาล์ม) (Manufacture of vegetable oils) 
   10411 การผลิตน้ ามันถั่วเหลือง 
   10412 การผลิตน้ ามันร าข้าว 
   10413 การผลิตน้ ามันข้าวโพด 
   10414 การผลิตน้ ามันมะพรา้ว 
   10419 การผลิตน้ ามันพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมไิด้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  1042 10420 การผลิตน้ ามันปาลม์ (Manufacture of palm oil) 
  1049  การผลิตน้ ามันและไขมันจากสัตวแ์ละผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไดจ้ากน้ ามนัพืช ซึ่งมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น (Manufactureof other vegetable oils and fats, 
not elsewhere classified) 

   10491 การผลิตน้ ามันและไขมันจากสัตว ์
   10499 การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ได้จากน้ ามันพืช ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 105 1050  การผลิตผลิตภณัฑ์นม (Manufacture of dairy products) 
   10501 การผลิตน้ านมสด 
   10502 การผลิตผลิตภณัฑ์นมข้นหรือนมผง 
   10503 การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น 
   10504 การผลิตโยเกิรต์และนมเปรี้ยว 
   10505 การผลิตเนย 
   10509 การผลิตผลิตภณัฑ์นมอื่นๆ ซึ่งมไิดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 106   การผลิตผลิตภณัฑ์จากเมลด็ธัญพชื สตาร์ชและผลิตภณัฑ์จากสตารช์ 

(Manufacture of grain mill products, starches and starch products) 
  1061  การผลิตผลิตภณัฑ์จากเมลด็ธัญพชื (Manufacture of grain mill products) 
   10611 การสีข้าว 
   10612 การผลิตแป้งจากข้าว 
   10613 การผลิตแป้งสาล ี
   10614 การผลิตแป้งข้าวโพด 
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   10615 การผลิตแป้งจากเมลด็ธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
   10616 การผลิตแป้งผสมหรือแป้งส าเร็จรูปส าหรับใช้ท าขนมปังและประกอบอาหารอื่นๆ 
   10617 การผลิตน้ าธัญพืช 
   10619 การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ จากเมลด็ธัญพืช ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอืน่ 
  1062  การผลิตสตาร์ชและผลติภณัฑ์จากสตาร์ช  

(Manufacture of starches and starch products) 
   10621 การผลิตมันเส้นและมันอัดเมด็ 
   10622 การผลิตสตาร์ชมันส าปะหลัง 
   10623 การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพด ธัญพชืและพืชผักอื่นๆ (ยกเว้น มันส าปะหลัง) 
   10629 การผลิตผลิตภณัฑ์จากสตาร์ชอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 107   การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารอื่นๆ (Manufacture of other food products) 
  1071  การผลิตผลิตภณัฑ์ขนมอบ (Manufacture of bakery products) 
   10711 การผลิตขนมปัง เค้กและเพสตร ี
   10712 การผลิตขนมปังกรอบและผลติภณัฑ์ขนมอบกรอบอื่นๆ 
   10713 การผลิตขนมไทยประเภทอบ 
  1072  การผลิตน้ าตาล (Manufacture of sugar) 
   10721 การผลิตน้ าตาลดิบจากอ้อย 
   10722 การผลิตน้ าตาลบริสุทธ์ิ 
   10723 การผลิตน้ าตาลจากพืช (ยกเว้น อ้อย) 
  1073  การผลิตโกโก้ ช็อกโกแลตและลูกกวาด  

(Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery) 
   10731 การผลิตโกโก้และผลิตภณัฑ์จากโกโก้ 
   10732 การผลิตผลิตภณัฑ์ช็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต 
   10733 การผลิตหมากฝรั่ง 
   10734 การถนอมผลไม้ ถั่วเปลือกแข็ง เปลือกผลไม้และส่วนอื่นๆ ของพืชโดยใช้น้ าตาล 
   10739 การผลิตลูกกวาดและขนมอื่นๆ ทีท่ าจากน้ าตาล ซึ่งมไิดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  1074  การผลิตมักกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยว คูสคูสและผลติภณัฑ์อาหารจ าพวกแป้งที่

คล้ายกัน (Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar 
farinaceous products) 

   10741 การผลิตพาสต้า 
   10742 การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น 
   10743 การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารจ าพวกแป้งชนิดส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูป 
   10749 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจ าพวกแป้งอื่นๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
  1075  การผลิตอาหารปรุงส าเรจ็ (Manufacture of prepared meals and dishes) 
   10751 การผลิตอาหารปรุงส าเรจ็แช่แข็ง 
   10752 การผลิตอาหารปรุงส าเรจ็บรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธสีุญญากาศ 
  1076  การผลิตกาแฟ ชาและสมุนไพรผงส าหรับชงเป็นเครื่องดื่ม  

(Manufacture of coffee, tea and herb infusion) 
   10761 การผลิตกาแฟ 
   10762 การผลิตชา 
   10769 การผลิตสมุนไพรผงส าหรับชงเป็นเครื่องดื่ม 
  1077  การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจ าโต๊ะและเครื่องประกอบอาหาร (Manufacture 
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of processed spices, sauces, condiments, and other cooking products) 

   10771 การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงส าเรจ็รูป 
   10772 การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจ าโตะ๊ 
   10773 การผลิตซีอิ๊ว 
   10774 การผลิตผงชูรส 
   10775 การผลิตเกลือบรโิภค 
   10779 การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจ าโต๊ะและเครื่องประกอบอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  1079  การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น (Manufacture of 

other food products not elsewhere classified) 
   10791 การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ 
   10792 การผลิตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้น ขนมอบ) 
   10793 การผลิตซุป น้ าซุปและอาหารพิเศษ 
   10794 การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย 
   10795 การผลิตน้ าแข็งเพื่อการบริโภค 
   10796 การผลิตผลิตภณัฑ์จากไข่ 
   10799 การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 108 1080  การผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลีย้งสัตว์  

(Manufacture of prepared animal feeds) 
   10801 การผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับสตัว์เลี้ยง 
   10802 การผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลีย้งปศุสัตว์ในฟารม์ 
11 110   การผลิตเครื่องดื่ม (Manufacture of beverages) 
  1101  การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา (Distilling, rectifying and blending of spirits) 
   11011 การผลิตสุรากลั่น 
   11012 การผลิตสุราผสม 
  1102  การผลิตสุราผลไม้ (ไวน)์ (Manufacture of wines) 
   11021 การผลิตไวน์องุ่น 
   11022 การผลิตไวน์ผลไม้ (ยกเว้น องุ่น) 
   11029 การผลิตสุราผลไม้ (ไวน)์ ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ท่ีอื่น 
  1103 11030 การผลิตมอลต์และสุราที่ท าจากขา้วมอลต์  

(Manufacture of malt liquors and malt) 
  1104  การผลิตเครื่องดื่มทีไ่ม่มีแอลกอฮอล์ การผลิตน้ าแร่และน้ าดืม่บรรจุขวด

ประเภทอื่นๆ (Manufacture of soft drinks; production of mineral 
waters and other bottled waters) 

   11041 การผลิตน้ าดื่มบรสิุทธ์ิและน้ าแร่บรรจุขวด 
   11042 การผลิตน้ าอัดลมและโซดา 
   11043 การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชาและชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม 
   11044 การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน รวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร ่
   11049 การผลิตเครื่องดื่มทีไ่ม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอืน่ 
12 120 1200  การผลิตผลิตภณัฑ์จากยาสูบ (Manufacture of tobacco products) 
   12001 การบ่มและการอบใบยาสูบ 
   12002 การผลิตบุหรี่และซิการ ์
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   12009 การผลิตผลิตภณัฑ์จากยาสูบและผลิตภณัฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น (ยกเว้น บุหรี่และซิการ์) 
13    การผลิตสิ่งทอ (Manufacture of textiles) 
 131   การปั่นด้าย การทอและการตกแตง่ส าเร็จสิ่งทอ  

(Spinning, weaving and finishing of textiles) 
  1311  การเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอ (Preparation and spinning of textile fibres) 
   13111 การเตรียมเส้นใย 
   13112 การปั่นด้ายจากเส้นใยธรรมชาต ิ
   13113 การปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห ์
  1312  การทอผ้า (Weaving of textiles) 
   13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาต ิ
   13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห ์
   13129 การทอผ้าจากเส้นใยอื่นๆ ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  1313  การตกแต่งส าเรจ็สิ่งทอ (Finishing of textiles) 
   13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรก การฟอกขาว และการย้อมส ี
   13132 การพิมพ์ผ้า 
   13139 การตกแต่งส าเรจ็สิ่งทอด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 139   การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ (Manufacture of other textiles) 
  1391 13910 การผลิตผ้าถัก และผ้าถักโครเชต์  

(Manufacture of knitted and crocheted fabrics) 
  1392  การผลิตวัสดุสิ่งทอส าเร็จรูป ยกเวน้ เครื่องแต่งกาย  

(Manufacture of made-up textile articles, except apparel) 
   13921 การผลิตเครื่องนอน ผ้าที่ใช้บนโตะ๊อาหาร ห้องน้ าและห้องครัว 
   13922 การผลิตผลิตภณัฑ์จากผ้าใบและผา้อื่นๆ ที่คล้ายกัน 
   13929 การผลิตวัสดุสิ่งทอส าเร็จรูปอื่นๆ ยกเว้น เครื่องแต่งกาย ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้

ในที่อ่ืน 
  1393 13930 การผลิตพรมและพรมหนา (Manufacture of carpets and rugs) 
  1394 13940 การผลิตเชือก เชือกเส้นใหญ่ ตาขา่ย แห และอวน  

(Manufacture of cordage, rope, twine and netting) 
  1399  การผลิตสิ่งทอชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

(Manufacture of other textile not elsewhere classified) 
   13991 การผลิตผ้าที่ไมไ่ด้ทอ (non-woven) 
   13992 การผลิตสิ่งทอชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 
   13999 การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
14    การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (Manufacture of wearing  apparel) 
 141   การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ยกเว้น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายท่ีท าจากขนสัตว์ 

(Manufacture of wearing apparel, except fur apparel) 
  1411  การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ยกเว้น การรับจ้างตดัเย็บเสื้อผา้ 

(Manufacture of wearing apparel, except tailoring and dressmaking) 
   14111 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม วิชาชีพ นักเรียนและ

นักศึกษา 
   14112 การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก 
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   14113 การผลิตชุดช้ันในและชุดนอน 
   14114 การผลิตเสื้อผ้าส าหรับเด็กทารก 
   14115 การผลิตชุดกีฬา 
   14116 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากหนัง 
  1412 14120 การตัดเย็บเสื้อผ้าตามค าสั่งของลูกค้า (Custom tailoring and dressmaking) 
  1413  การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายซึ่งส่วนใหญ่ท าจากสิ่งทอ 

(Manufacture of clothing accessories primarily made of textile) 
   14131 การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศีรษะ 
   14139 การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 142 1420 14200 การผลิตสิ่งของต่าง ๆ ที่ท าจากขนสัตว์ (Manufacture of articles of fur) 
 143 1430  การผลิตเครื่องแต่งกายด้วยการถกั และถักโครเชต์  

(Manufacture of knitted and crocheted apparel) 
   14301 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยการถักและถักโครเชต ์
   14302 การผลิตถุงเท้า ถุงน่อง ชุดชั้นในด้วยการถักและถักโครเชต ์
15    การผลิตเครื่องหนัง และผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

(Manufacture of leather and related products) 
 151   การฟอก และการตกแต่งเครื่องหนัง การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อาน 

และเครื่องลากเทียมสตัว์ การตกแต่งและ การย้อมสีหนังขนสัตว์  
(Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, 
handbags, saddlery and harness; dressing and dyeing of fur) 

  1511 15110 การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนัง การตกแต่งและการย้อมสีหนังขนสัตว์ 
(Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur) 

  1512  การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และกระเป๋าอื่นๆ ที่คล้ายกัน อานและ
เครื่องลากเทียมสตัว์ (Manufacture of luggage, handbags and the like, 
saddlery and harness) 

   15121 การผลิตผลิตภณัฑ์ประเภทกระเปา๋ 
   15122 การผลิตอาน เครื่องลากเทียมสตัว์ และของเล่นสัตว ์
   15129 การผลิตสิ่งของอื่นๆ ที่ท าจากหนังฟอกหรือหนังอัด ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 152 1520  การผลิตรองเท้า (Manufacture of footwear) 
   15201 การผลิตรองเท้าหนัง 
   15202 การผลิตรองเท้ายาง 
   15203 การผลิตรองเท้าไม ้
   15204 การผลิตรองเท้ากีฬา 
   15209 การผลิตรองเท้าอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
16    การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และไม้ก๊อก ยกเว้น เฟอร์นิเจอร์ การผลิตสิ่งของ

จากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ (Manufacture of wood and of products 
of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of 
straw and plaiting materials) 

 161 1610  การเลื่อยไม้และการไสไม้ (Sawmilling and planing of wood) 
   16101 การเลื่อยไม ้
   16102 การอบและการอัดน้ ายาไม ้
 162   การผลิตผลิตภณัฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก ฟางและวัสดุถักสาน (Manufacture of 

products of wood, cork, straw and plaiting materials) 
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  1621 16210 การผลิตแผ่นไม้บาง และผลติภณัฑ์ไม้  

(Manufacture of veneer sheets and wood-based panels) 
  1622 16220 การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง และเครื่องประกอบอาคาร

(Manufacture of builders’ carpentry and joinery) 
  1623 16230 การผลิตภาชนะบรรจุท่ีท าจากไม้ (Manufacture of wooden containers) 
  1629  การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากไม้ การผลิตสิ่งของจาก ไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุ

ถักสาน (Manufacture of other products of wood; manufacture of 
articles of cork, straw and plaiting materials) 

   16291 การผลิตเครื่องใช้ในบ้านท่ีท าจากไม้และไม้ก๊อก 
   16292 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ท าจากฟางและวัสดุถักสาน 
   16299 การผลิตผลิตภณัฑ์จากไม้และไม้กอ๊ก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
17 170   การผลิตกระดาษและ ผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากกระดาษ  

(Manufacture of paper and paper products) 
  1701  การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและกระดาษแข็ง  

(Manufacture of pulp, paper and paperboard) 
   17011 การผลิตเยื่อกระดาษ 
   17012 การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 
  1702 17020 การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก และการผลิตกล่อง

จากกระดาษและกระดาษแข็ง (Manufacture of corrugated paper and 
paperboard and of containers of paper and paperboard) 

  1709  การผลิตผลิตภณัฑ์ที่แปรรูปอื่นๆ ที่ท าจากกระดาษและกระดาษแขง็ 
(Manufacture of other articles of paper and paperboard) 

   17091 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษเพื่อใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัย 
   17092 การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ 
   17099 การผลิตผลิตภณัฑ์แปรรูปอื่นๆ ทีท่ าจากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งมิได้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น 
18    การพิมพ ์และการผลิตซ้ าสื่อบันทึก  

(Printing and reproduction of recorded media) 
 181   การพิมพ ์และการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์  

(Printing and service activities related to printing) 
  1811  การพิมพ ์(Printing) 
   18111 การพิมพ์หนังสือพิมพ ์และวารสารอื่นๆ 
   18112 การพิมพ์ฉลาก 
   18119 การพิมพอ์ื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  1812  การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์ (Service activities related to printing) 
   18121 การบริการก่อนการพิมพ์ 
   18122 การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ ์
 182 1820 18200 การผลิตซ้ าสื่อบันทึก (Reproduction of recorded media) 
19    การผลิตถ่านโค้ก และผลติภณัฑ์จากการกลั่นปโิตรเลียม  

(Manufacture of coke and refined petroleum products) 
 191 1910 19100 การผลิตผลิตภณัฑ์ถ่านโค้ก (Manufacture of coke oven products) 
 192 1920  การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลียม  

(Manufacture of refined petroleum products) 
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   19201 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไดจ้ากโรงกลัน่ปิโตรเลียม 
   19202 การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ 
   19209 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
20    การผลิตเคมีภณัฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี  

(Manufacture of chemicals and chemical products) 
 201   การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน ปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจนพลาสติกและ

ยางสังเคราะห์ขั้นต้น (Manufacture of basic chemicals, fertilizers and 
nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms) 

  2011  การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมลูฐาน (Manufacture of basic chemicals) 
   20111 การผลิตก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
   20112 การผลิตสีย้อมผ้าและสผีง 
   20113 การผลิตเคมีภณัฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่นๆ 
   20114 การผลิตแอลกอฮอล์และเอสเตอร ์
   20115 การผลิตเคมีภณัฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่นๆ 
  2012  การผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นสารประกอบ 

(Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds) 
   20121 การผลิตปุ๋ยเคม ี
   20122 การผลิตสารประกอบไนโตรเจน 
  2013  การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น  

(Manufacture of plastics and synthetic rubber in primary forms) 
   20131 การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสตกิข้ันต้น 
   20132 การผลิตยางสังเคราะห์ขั้นต้น 
 202   การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีชนิดอื่นๆ (Manufacture of other chemical products) 
  2021 20210 การผลิตยาปราบศตัรูพืชและเคมภีัณฑ์อื่นๆ เพื่อการเกษตร  

(Manufacture of pesticides and other agrochemical products) 
  2022  การผลิตสี น้ ามันชักเงาและสารเคลือบประเภทเดียวกัน หมึกพิมพ์และน้ ามัน

ทาไม้ (Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, 
printing ink and mastics) 

   20221 การผลิตสี น้ ามันชักเงาและสารเคลือบประเภทเดียวกัน และน้ ามันทาไม ้
   20222 การผลิตหมึกพิมพ์ 
  2023  การผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลติภัณฑ์ท าความสะอาดและขัดเงา น้ าหอมและ

ผลิตภณัฑ์ในห้องน้ า (Manufacture of soap and detergents, cleaning 
and polishing preparations, perfumes and toilet preparations) 

   20231 การผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลติภัณฑ์ที่ใช้ในการท าความสะอาดและขัดเงา 
   20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า 
  2029  การผลิตผลิตภณัฑ์เคมีชนิดอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

(Manufacture of other chemical products not elsewhere classified) 
   20291 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวกับระเบดิ 
   20292 การผลิตกาวและเจลาติน 
   20293 การผลิตน้ ามันหอมระเหย 
   20294 การผลิตเคมีภณัฑ์ที่ใช้ในการถ่ายรปู 
   20299 การผลิตผลิตภณัฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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 203 2030 20300 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ (Manufacture of man-made fibres) 
21    การผลิตเภสัชภัณฑ์พื้นฐานและการผลิตสูตรต ารับทางเภสัชกรรม (Manufacture 

of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations) 
 210 2100  การผลิตเภสัชภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ทางยาและ ผลติภณัฑ์จากพืชสมุนไพร 

(Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and 
botanical products) 

   21001 การผลิตเภสัชภณัฑ์และเคมีภณัฑท์ี่ใช้รักษาโรค 
   21002 การผลิตผลิตภณัฑ์จากพืชและสัตว์ท่ีใช้รักษาโรค 
22    การผลิตผลิตภณัฑ์ยางและพลาสติก  

(Manufacture of rubber and plastics products) 
 221   การผลิตผลิตภณัฑ์ยาง (Manufacture of rubber products) 
  2211  การผลิตยางล้อและยางใน รวมถึงการหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ 

(Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding 
of rubber tyres) 

   22111 การผลิตยางล้อและยางใน 
   22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ 
  2219  การผลิตผลิตภัณฑ์ยางชนิดอื่นๆ (Manufacture of other rubber products) 
   22191 การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง 
   22192 การผลิตน้ ายางข้น 
   22193 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ท าจากยาง 
   22199 การผลิตผลิตภณัฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมไิด้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 222   การผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติก (Manufacture of plastics products) 
  2221 22210 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ท าจากพลาสติก 

(Manifacture of builders’ plastic wares) 
  2222 22220 การผลิตบรรจภุัณฑ์พลาสติก  

(Manufacture of plastics articles for the packaging of goods) 
  2223 22230 การผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกส าเร็จรูป  

(Manufacture of finished plastics products) 
  2229  การผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

(Manufacture of other plastics products not elsewhere classified) 
   22291 การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัวและในห้องน้ าท่ีท าจากพลาสติก 
   22292 การผลิตผลิตภณัฑ์ไฟเบอร์กลาส 
   22299 การผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
23    การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ  

(Manufacture of other non-metallic mineral products) 
 231 2310  การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากแก้ว  

(Manufacture of glass and glass products) 
   23101 การผลิตแก้ว/กระจกแผ่น 
   23102 การผลิตภาชนะ บรรจภุณัฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ท าจากแก้ว 
   23103 การผลิตไฟเบอร์กลาส 
   23109 การผลิตผลิตภณัฑ์แก้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 239   การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากแร่อโลหะซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

(Manufacture of non-metallic mineral products not elsewhere classified) 
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  2391 23910 การผลิตผลิตภณัฑ์วัสดุทนไฟ (Manufacture of refractory products) 
  2392  การผลิตวัสดุก่อสร้างที่วัตถุดิบหลักท าจากดิน  

(Manufacture of clay building materials) 
   23921 การผลิตอิฐ 
   23922 การผลิตกระเบื้องปูพ้ืนและแผ่นเซรามิก 
   23923 การผลิตเครื่องสุขภณัฑ์เซรามิก 
   23929 การผลิตวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอืน่ๆ ที่ท าจากดินเหนียว ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้

ในที่อ่ืน 
  2393  การผลิตผลิตภณัฑ์เครื่องเคลือบปอร์ซเลนและเซรามิกชนิดอื่นๆ 

(Manufacture of other porcelain and ceramic products) 
   23931 การผลิตผลิตภณัฑ์เซรามิกที่เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 
   23932 การผลิตผลิตภณัฑ์ประติมากรรมและของตกแต่งท่ีท าจากเซรามิก 
   23933 การผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ท าจาก

เซรามิก 
   23939 การผลิตผลิตภณัฑ์เครื่องเคลือบปอร์ซเลนและเซรามิกชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  2394  การผลิตปูนซเีมนต์ ปูนไลม์(ปูนขาว)และปูนปลาสเตอร์  

(Manufacture of cement, lime and plaster) 
   23941 การผลิตปูนซเีมนต ์
   23942 การผลิตปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร ์
  2395  การผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรตี ปูนซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์  

(Manufacture of articles of concrete, cement and plaster) 
   23951 การผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรตีเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 
   23952 การผลิตผลิตภณัฑ์ปูนปลาสเตอรท์ี่ใช้ในงานก่อสร้าง 
   23953 การผลิตคอนกรตีผสมเสรจ็ 
   23954 การผลิตผลิตภณัฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต ์
   23959 การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากคอนกรีต ซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์ ซึ่งมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  2396  การตัด การขึ้นรูปและการแต่งส าเร็จหิน  

(Cutting, shaping and finishing of stone) 
   23961 การผลิตผลิตภณัฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง 
   23969 การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากหิน ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  2399  การผลิตผลิตภณัฑ์แร่อโลหะอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น (Manufacture 

of other non-metallic mineral products not elsewhere classified) 
   23991 การผลิตผลิตภณัฑ์ขัดถ ู
   23992 การผลิตวัสดุที่เป็นฉนวนจากแร ่
   23999 การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
24    การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน (Manufacture of basic metals) 
 241 2410  การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน (Manufacture of basic iron and steel) 
   24101 การผลิตเหล็กและเหล็กกลา้ขั้นมูลฐาน ขั้นต้น และขั้นกลาง 
   24102 การผลิตเหล็กและเหล็กกลา้แผ่น 
   24103 การผลิตหลอด ท่อฮอลโลว์โฟรไฟล์ และอุปกรณ์ติดตั้งที่เกี่ยวข้องที่ท าจากเหล็กกล้า 
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   24109 การผลิตเหล็กและเหล็กกลา้ขั้นมูลฐานอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 242 2420  การผลิตโลหะมีค่าและโลหะอื่นท่ีไม่ไช่เหล็กข้ันมูลฐาน (Manufacture of 

basic precious and other non-ferrous metals) 
   24201 การผลิตโลหะมีค่า 
   24202 การผลิตอะลูมิเนยีมและผลิตภัณฑ์อะลูมเินียม 
   24203 การผลิตสังกะสี ตะกั่ว ดีบุกและผลิตภณัฑ์ของของดังกล่าว 
   24204 การผลิตทองแดงและผลติภณัฑ์ทองแดง 
   24209 การผลิตโลหะสามญัและผลิตภัณฑ์โลหะสามัญอื่นๆ ที่มิใช่เหล็ก 
 243   การหล่อโลหะ (Casting of metals) 
  2431  การหล่อเหล็กและเหล็กกล้า (Casting of iron and steel) 
   24311 การหล่อเหล็ก 
   24312 การหล่อเหล็กกล้า 
  2432 24320 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า (Casting of non-ferrous metals) 
25    การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้น เครื่องจักรและอปุกรณ์ 

(Manufacture of fabricated metal products, except machinery and 
equipment) 

 251   การผลิตผลิตภณัฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ถังน้ าขนาดใหญ่ที่เก็บกกัน้ าและ
เครื่องก าเนิดไอน้ า (Manufacture of structural metal products, tanks, 
reservoirs and steam generators) 

  2511  การผลิตผลิตภณัฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ  
(Manufacture of structural metal products) 

   25111 การผลิตผลิตภณัฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง 
   25112 การผลิตโลหะทีเ่ป็นโครงสร้างของการก่อสร้างอาคาร 
   25113 การผลิตประตู หน้าต่าง กรอบประตู หน้าต่าง ประตูใหญ่ และผลติภัณฑ์ที่

คล้ายกันท่ีท าจากโลหะ 
   25119 การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  2512  การผลิตถังน้ าขนาดใหญ่ ที่เก็บกักน้ าและภาชนะบรรจุที่ท าจากโลหะ 

(Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal) 
   25121 การผลิตหม้อน้ าส าหรับการท าความร้อนจากส่วนกลางและเครื่องระบายความร้อน 
   25122 การผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ท าจากโลหะ เพื่อเก็บก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว 
   25129 การผลิตถังน้ าขนาดใหญ่ ที่เก็บกักน้ า และภาชนะบรรจุท่ีท าจากโลหะ ซึ่งมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  2513 25130 การผลิตเครื่องก าเนิดไอน้ า ยกเวน้ หม้อต้มน้ าร้อนส าหรับท าความร้อนจาก

ส่วนกลาง (Manufacture of steam generators, except central heating 
hot water boilers) 

 252 2520  การผลิตอาวุธ กระสุนและวัตถุระเบิด  
(Manufacture of weapons and ammunition) 

   25201 การผลิตกระสุนและวัตถรุะเบิด 
   25029 การผลิตอาวุธหนัก อาวุธปืน รวมถึงอาวุธอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไวใ้นที่อ่ืน 
 259   การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะประดิษฐช์นิดอื่นๆ กิจกรรมบริการงานโลหะ 

(Manufacture of other fabricated metal products; metalworking 
service activities) 

  2591 25910 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์และการรีด       
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การผสมโลหะผง (Forging, pressing, stamping and roll-forming of 
metal; powder metallurgy) 

  2592  การปรับสภาพและการเคลือบโลหะ การกัดกลึงขึ้นรูป  
(Treatment and coating of metals; machining) 

   25921 การตกแต่งและการเคลือบโลหะ 
   25922 การกลึงกัดไสโลหะ 
  2593  การผลิตเครื่องตัด เครื่องมือท่ีใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไป 

(Manufacture of cutlery, hand tools and general hardware) 
   25931 การผลิตเครื่องตัด 
   25932 การผลิตกุญแจและบานพับ 
   25939 การผลิตเครื่องมือท่ีใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไป ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ใน

ที่อ่ืน 
  2594  การผลิตถัง กระป๋อง ถังกลมขนาดใหญ่และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ท าจากโลหะ 

(Manufacture of pails, cans, drums and similar containers of metal) 
   25941 การผลิตถัง ถังกลมขนาดใหญ่และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันท่ีท าจากโลหะ 
   25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากโลหะ ซึ่งมไิดจ้ัดประเภท

ไว้ในท่ีอื่น 
  2595  การผลิตของที่ท าจากลวด โซ่ ลวดสปริง สลักเกลยีว และตะปูควง 

(Manufacture of wire products, chain, springs and screw) 
   25951 การผลิตลวด เคเบลิและของที่ท าจากลวด 
   25952 การผลิตโซ่ ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง 
  2599  การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะประดิษฐซ์ึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น (Manufacture 

of other fabricated metal products not elsewhere classified) 
   25991 การผลิตเครื่องสุขภณัฑ์ที่ท าจากโลหะ 
   25992 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากโลหะ 
   25993 การผลิตตู้นริภัยและเครื่องใช้ส านกังานท่ีท าจากโลหะ (ยกเว้นเฟอรน์ิเจอร์) 
   25999 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะประดิษฐอ์ื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
26    การผลิตผลิตภณัฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ 

(Manufacture of computer, electronic and optical products) 
 261 2610  การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร  

(Manufacture of electronic components and boards) 
   26101 การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ 
   26102 การผลิตตัวเก็บประจุและตัวต้านทานส าหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
   26103 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
   26104 การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน าและวงจรรวม 
   26109 การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนกิส์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 262 2620  การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์่อพ่วง  

(Manufacture of computers and peripheral equipment) 
   26201 การผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรือการประกอบคอมพิวเตอร ์
   26202 การผลิตอุปกรณ์จดัเก็บข้อมูล 
   26203 การผลิตจอคอมพิวเตอร ์
   26209 การผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ซึ่งมไิด้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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 263 2630  การผลิตเครื่องมือสื่อสาร (Manufacture of communication equipment) 
   26301 การผลิตโทรศัพท์และโทรสารแบบใช้สาย 
   26302 การผลิตอุปกรณส์ื่อสารแบบไร้สาย 
   26303 การผลิตอุปกรณส์ื่อสารข้อมูลที่ใช้ในการส่งสญัญาณ 

อิเล็กทรอนิกสไ์ปตามสายหรือออกอากาศ 
   26309 การผลิตอุปกรณส์ื่อสารอื่นๆ ซึ่งมไิด้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 264 2640  การผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริโภค  

(Manufacture of consumer electronics) 
   26401 การผลิตเครื่องรับโทรทัศน ์
   26402 การผลิตเครื่องรับวิทยุ เครื่องบันทึกและท าส าเนาเสียงและภาพ 
   26403 การผลิตไมโครโฟน ล าโพงและเครื่องขยายเสยีง 
   26409 การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อืน่ๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้

ในที่อ่ืน 
 265   การผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การน าร่อง และอุปกรณ์การควบคุม 

นาฬิกา (Manufacture of measuring, testing, navigating and control 
equipment; watches and clocks) 

  2651  การผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การน าร่อง และอุปกรณ์การควบคุม 
(Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment) 

   26511 การผลิตเครื่องมือท่ีใช้ในการวัด การทดสอบ การน าร่องและอุปกรณ์การ
ควบคุม (ยกเว้น ในทางอุตสาหกรรม) 

   26512 การผลิตเครื่องมือใช้ในการวัด การทดสอบ และการควบคุมกระบวนการผลิต
ในทางอุตสาหกรรม 

  2652  การผลิตนาฬิกา (Manufacture of watches and clocks) 
   26521 การผลิตนาฬิกา 
   26529 การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่มีเครื่องนาฬิกาประกอบอยู ่
 266 2660 26600 การผลิตเครื่องฉายรังสี และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และทางการ

บ าบัดรักษา (Manufacture of irradiation, electromedical and 
electrotherapeutic equipment) 

 267 2670  การผลิตเครื่องมือทางทัศนศาสตรแ์ละอุปกรณ์การถ่ายภาพ (Manufacture of 
optical instruments and photographic equipment) 

   26701 การผลิตเลนส ์
   26702 การผลิตเครื่องมือทางทัศนศาสตร ์(ยกเว้น เลนส์) 
   26703 การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร ์
 268 2680 26800 การผลิตสื่อแม่เหล็ก และสื่อเชิงแสง  

(Manufacture of magnetic and optical media) 
27    การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า (Manufacture of electrical equipment) 
 271 2710  การผลิตมอเตอรไ์ฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม

และจ่ายไฟฟ้า (Manufacture of electric motors, generators, 
transformers and electricity distribution and control apparatus) 

   27101 การผลิตมอเตอรไ์ฟฟ้าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
   27102 การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 
   27103 การผลิตอุปกรณ์ควบคมุและจ่ายไฟฟ้า 
 272 2720 27200 การผลิตแบตเตอรี่ และหม้อสะสมไฟฟ้า  
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(Manufacture of batteries and accumulators) 

 273   การผลิตสายไฟฟ้า และอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า  
(Manufacture of wiring and wiring devices) 

  2731 27310 การผลิตเคเบิลเส้นใยน าแสง (Manufacture of fibre optic cables) 
  2732 27320 การผลิตสายไฟฟ้าและเคเบลิส าหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อืน่ๆ 

(Manufacture of other electronic and electric wires and cables) 
  2733 27330 การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า (Manufacture of wiring devices) 
 274 2740  การผลิตอุปกรณส์ าหรับให้แสงสวา่ง  

(Manufacture of electric lighting equipment) 
   27401 การผลิตหลอดไฟฟ้า 
   27409 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ส าหรบัให้แสงสว่าง 
 275 2750  การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน (Manufacture of domestic appliances) 
   27501 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้น ประเภทผลติความร้อนด้วย

ไฟฟ้า) 
   27502 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนประเภทผลติความร้อนด้วยไฟฟ้า 
   27503 การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนประเภทผลติความร้อนท่ีไมต่้องใช้ไฟฟ้า 
 279 2790  การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ (Manufacture of other electrical equipment) 
   27901 การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง 
   27902 การผลิตอุปกรณ์ให้สญัญาณแบบไฟฟ้า 
   27909 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
28    การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น (Manufacture 

of machinery and equipment not elsewhere classified) 
 281   การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานท่ัวไป  

(Manufacture of general purpose machinery) 
  2811 28110 การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน ยกเว้น เครื่องยนต์ที่ใช้กับ อากาศยาน 

ยานยนต์และจักรยานยนต์ (Manufacture of engines and turbines, 
except aircraft, vehicle and cycle engines) 

  2812 28120 การผลิตเครื่องสูบของไหล (Manufacture of fluid power equipment) 
  2813  การผลิตเครื่องสูบ คอมเพรสเซอร ์ก๊อกน้ า และวาล์วอื่นๆ 

(Manufacture of other pumps, compressors, taps and valves) 
   28131 การผลิตเครื่องสูบอื่นๆ และคอมเพรสเซอร์  

(Manufacture of other pumps and compressors) 
   28132 การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ (Manufacture of other taps and valves) 
  2814 28140 การผลิตตลับลูกปืน เกียร์และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน  

(Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements) 
  2815 28150 การผลิตเตาอบ เตาหลอม และเตาเผา  

(Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners) 
  2816 28160 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับยกและขนย้าย  

(Manufacture of lifting and handling equipment) 
  2817 28170 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้ส านักงาน (ยกเว้น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ต่อพ่วง) (Manufacture of office machinery and equipment, except 
computers and peripheral equipment) 

  2818 28180 การผลิตเครื่องมือท่ีใช้พลังงานขับเคลื่อน  
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(Manufacture of power-driven hand tools) 

  2819  การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในงานท่ัวไป  
(Manufacture of other general-purpose machinery) 

   28191 การผลิตเครื่องท าความเย็น 
   28199 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานท่ัวไป ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 282   การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง  

(Manufacture of special-purpose machinery) 
  2821  การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร และการป่าไม้  

(Manufacture of agricultural and forestry machinery) 
   28211 การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตร 
   28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์

ที่ใช้ในทางการเกษตร) 
  2822  การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรปูโลหะ และเครื่องมือกล  

(Manufacture of metal-forming machinery and machine tools) 
   28221 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรปูโลหะ 
   28229 การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆ ซึ่งมไิดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  2823 28230 การผลิตเครื่องจักรส าหรับงานโลหะกรรม  

(Manufacture of machinery for metallurgy) 
  2824 28240 การผลิตเครื่องจักรส าหรับการท าเหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่อสร้าง 

(Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction) 
  2825 28250 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดืม่ และยาสูบ 

(Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing) 
  2826  การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง 

(Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production) 
   28261 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรยีม ป่ัน ทอและถักนิตสิ่งทอ 
   28269 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง 
  2829  การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่นๆ  

(Manufacture of other special-purpose machinery) 
   28291 การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 
   28292 การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานกับยางหรือพลาสติก 
   28299 การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไวใ้นที่อ่ืน 
29    การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึง่พ่วง  

(Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers) 
 291 2910  การผลิตยานยนต์ (Manufacture of motor vehicles) 
   29101 การผลิตเครื่องยนตส์ าหรับยานยนต์ 
   29102 การผลิตรถยนตส์่วนบุคคล 
   29103 การผลิตรถกระบะ 1 ตัน 
   29104 การผลิตยานยนต์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อการโดยสาร 
   29109 การผลิตยานยนต์อื่นๆ ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 292 2920  การผลิตตัวถังยานยนต์ การผลติรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง  

(Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; 
manufacture of trailers and semi-trailers) 

   29201 การผลิตตัวถังยานยนต ์
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   29202 การผลิตรถพ่วงและรถก่ึงรถพ่วง 
   29203 การผลิตตู้บรรทุกสินค้า 
 293 2930  การผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสรมิ ส าหรับยานยนต์  

(Manufacture of parts and accessories for motor vehicles) 
   29301 การผลิตที่นั่งภายในยานยนต ์
   29302 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับยานยนต ์
   29309 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสรมิอื่นๆ ส าหรับยานยนต์ ซึ่งมไิดจ้ัดประเภทไว้

ในที่อ่ืน 
30    การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ (Manufacture of other transport equipment) 
 301   การต่อเรือใหญ่ และเรือเล็ก (Building of ships and boats) 
  3011 30110 การต่อเรือใหญ่และสิ่งก่อสร้างลอยน้ า  

(Building of ships and floating structures) 
  3012 30120 การต่อเรือที่ใช้เพื่อความส าราญและการกีฬา  

(Building of pleasure and sporting boats) 
 302 3020 30200 การผลิตหัวรถจักร และตูส้ าหรับขนส่งทางรถไฟหรือรถราง  

(Manufacture of railway locomotives and rolling stock) 
 303 3030 30300 การผลิตอากาศยาน ยานอวกาศและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง  

(Manufacture of air and spacecraft and related machinery) 
 304 3040 30400 การผลิตยานยนต์ทางการทหารเพือ่ใช้ในการสู้รบ  

(Manufacture of military fighting vehicles) 
 309   การผลิตอุปกรณ์ขนส่ง ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

(Manufacture of transport equipment elsewhere classified 
  3091  การผลิตจักรยานยนต์ (Manufacture of motorcycles) 
   30911 การผลิตจักรยานยนต ์
   30912 การผลิตเครื่องยนต์ ช้ินส่วน และอุปกรณ์เสรมิส าหรับจักรยานยนต์ 
  3092  การผลิตจักรยานสองล้อและรถส าหรับคนพิการ  

(Manufacture of bicycles and invalid carriages) 
   30921 การผลิตจักรยาน 
   30922 การผลิตรถส าหรับคนพิการ 
  3099 30990 การผลิตอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

(Manufacture of other transport equipment not elsewhere classified) 
31 310 3100  การผลิตเฟอร์นเิจอร์ (Manufacture of furniture) 
   31001 การผลิตเฟอร์นเิจอรไ์ม ้
   31002 การผลิตเฟอร์นเิจอรโ์ลหะ 
   31003 การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน 
   31009 การผลิตเฟอร์นเิจอร์ที่ท าจากวสัดอุื่นๆ (ยกเว้น หิน คอนกรีต หรือเซรามิก) 
32    การผลิตผลิตภณัฑ์ประเภทอื่นๆ (Other manufacturing) 
 321   การผลิตเครื่องประดับอัญมณี เครือ่งประดับเพชรพลอยและ สิ่งของอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง (Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles) 
  3211  การผลิตเครื่องประดับอัญมณีและสิ่งของอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(Manufacture of jewellery and related articles) 
   32111 การผลิตเครื่องประดับจากอัญมณแีละโลหะมีค่า 
   32112 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากเพชรพลอยและโลหะมีค่า 
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   32113 การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย 
  3212 32120 การผลิตเครื่องประดับ ที่ท าจากอัญมณเีทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง 

(Manufacture of imitation jewellery and related articles) 
 322 3220  การผลิตเครื่องดนตรี (Manufacture of musical instruments) 
   32201 การผลิตเครื่องดนตรีไทย 
   32209 การผลิตเครื่องดนตรี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 323 3230  การผลิตเครื่องกีฬา (Manufacture of sports goods) 
   32301 การผลิตลูกบอลที่ใช้ในการกีฬา 
   32302 การผลิตกระดานแล่นใบและกระดานโต้คลื่นและอุปกรณ์ส าหรับเล่นกีฬาทางน้ า 
   32303 การผลิตอุปกรณส์ าหรับกีฬาตกปลา 
   32309 การผลิตอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ซึ่งมไิดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 324 3240  การผลิตเกมและของเล่น (Manufacture of games and toys) 
   32401 การผลิตของเล่นท่ีมลี้อ 
   32402 การผลิตตุ๊กตา 
   32409 การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 325 3250  การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และทางทันตกรรม

(Manufacture of medical and dental instruments and supplies) 
   32501 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทันตกรรม) 
   32502 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม 
 329 3290  การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

(Other manufacturing not elsewhere classified) 
   32901 การผลิตไม้กวาดและแปรง 
   32902 การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียน 
   32903 การผลิตเครื่องอุปกรณด์้านความปลอดภัย 
   32904 การผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ 
   32909 การผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
33    การซ่อม และการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์  

(Repair and installation of machinery and equipment) 
 331   การซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์  

(Repair of fabricated metal products, machinery and equipment) 
  3311 33110 การซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (Repair of fabricated metal products) 
  3312  การซ่อมเครื่องจักร (Repair of machinery) 
   33121 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานท่ัวไป 
   33122 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง 
  3313  การซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ (Repair of 

electronic and optical equipment) 
   33131 การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การน าร่องและ

อุปกรณ์การควบคุม 
   33132 การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องฉายรังสี และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสท์าง

การแพทย์และทางการบ าบัดรักษา 
   33133 การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องมือทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์ทางถา่ยภาพ 
  3314  การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า (Repair of electrical equipment) 



5-45 
 

 หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 
   33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม

และจ่ายไฟฟ้า 
   33142 การซ่อมแบตเตอรี่ และหม้อสะสมไฟฟ้า 
   33149 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  3315  การซ่อมอุปกรณ์ขนส่ง ยกเว้นยานยนต์  

(Repair of transport equipment, except motor vehicles) 
   33151 การซ่อมเรือ 
   33152 การซ่อมอากาศยาน 
   33159 การซ่อมอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ ซึ่งมไิด้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น (ยกเว้น ยานยนต์) 
  3319 33190 การซ่อมอุปกรณ์อื่นๆ (Repair of other equipment) 
 332 3320 33200 การติดตั้งเครื่องจักรอตุสาหกรรมและอุปกรณ์  

(Installation of industrial machinery and equipment) 
หมวดใหญ่ D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ าและระบบการปรับอากาศ  

(Electricity, gas, steam and air conditioning supply) 
35    ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ าและระบบการปรบัอากาศ  

(Electricity, gas, steam and air conditioning supply) 
 351 3510  การผลิต การส่งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า  

(Electric power generation, transmission and distribution) 
   35101 การผลิตและการส่งไฟฟ้า 
   35102 การจ่ายไฟฟ้า 
 352 3520  การผลิตก๊าซ การจ่ายเช้ือเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก (Manufacture of gas; 

distribution of gaseous fuels through mains) 
   35201 การผลิตก๊าซ 
   35202 การจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก 
 353 3530  การจัดหาไอน้ าและระบบการปรับอากาศ (Steam and air conditioning supply) 
   35301 การผลิตน้ าแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค 
   35302 การจัดหาไอน้ าและระบบการปรับอากาศ (ยกเว้น การผลิตน้ าแข็งชนิดไม่ใช้

เพื่อการบริโภค) 
หมวดใหญ่ E การจัดหาน้ า การจัดการน้ าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

(Water supply; sewerage, waste management and remediation 
activities) 

36 360 3600  การเก็บกักน้ า การจัดหาน้ า และการจ่ายน้ า (Water collection and supply) 
   36001 การเก็บกักน้ า 
   36002 การจัดหาน้ า และการจ่ายน้ าส าหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม 

ผ่านระบบประปา 
   36003 การจัดหาน้ า และการจ่ายน้ าส าหรับใช้ในการเกษตร 
   36009 การจัดหาและการจ่ายน้ าอื่นๆ ซื่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
37 370 3700 37000 การจัดการน้ าเสีย (Sewerage) 
38    การเก็บรวบรวมของเสีย การบ าบัดและการก าจัดของเสีย การน าของเสียกลับมา

ใช้ใหม ่(Waste collection, treatment anddisposal activities; 
materials recovery) 

 381   การเก็บรวบรวมของเสยี (Waste collection) 
  3811 38110 การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย (Collection of non-hazardous waste) 
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  3812 38120 การเก็บรวบรวมของเสยีที่เป็นอันตราย (Collection of hazardous waste) 
 382   การบ าบัดและการก าจัดของเสีย (Waste treatment and disposal) 
  3821  การบ าบัดและการก าจัดของเสียทีไ่ม่เป็นอันตราย  

(Treatment and disposal of non-hazardous waste) 
   38211 การบ าบัดและการก าจัดของเสียทีไ่ม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบอยา่งถูก

สุขอนามัย 
   38212 การบ าบัดและการก าจัดของเสียทีไ่ม่เป็นอันตรายโดยการเผาด้วยเตาเผาขยะ 
   38213 การบ าบัดและการก าจัดของเสียทีไ่ม่เป็นอันตรายโดยวิธีชีวภาพ 
   38219 การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท

ไว้ในท่ีอื่น 
  3822  การบ าบัดและการก าจัดของเสียทีเ่ป็นอันตราย  

(Treatment and disposal of hazardous waste) 
   38221 การบ าบัดและการก าจัดกากสารกมัมันตรังส ี
   38222 การบ าบัดและการก าจัดของเสียทีเ่ป็นอันตราย ยกเว้น กากสารกัมมนัตรังส ี
 383 3830 38300 การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม ่(Materials recovery) 
39 390 3900 39000 กิจกรรมการบ าบัด และการจัดบรกิารเก็บของเสียอื่นๆ  

(Remediation activities and other waste management services) 
หมวดใหญ่ F การก่อสร้าง (Construction) 
41 410 4100  การก่อสร้างอาคาร (Construction of buildings) 
   41001 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 
   41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 
42    งานวิศวกรรมโยธา (Civil engineering) 
 421 4210  การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ (Construction of roads and railways) 
   42101 การก่อสร้างถนน สะพานและอุโมงค์ 
   42102 การก่อสร้างทางรถไฟและรถใต้ดนิ 
 422 4220  การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค (Construction of utility projects) 
   42201 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ า น้ ามันและก๊าซ 
   42202 การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้าก าลังและสายสัญญาณ

สื่อสาร 
 429 4290  การก่อสร้างโครงการวิศวกรรรมโยธาอื่นๆ  

(Construction of other civil engineering projects) 
   42901 การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก (ยกเว้น ตวัอาคาร

ของโรงงานอุตสาหกรรม) และโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในน้ า 
   42909 การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
43    งานก่อสร้างเฉพาะทาง (Specialized construction activities) 
 431   การรื้อถอนและการเตรียมสถานที่ก่อสร้าง (Demolition and site preparation) 
  4311 43110 การรื้อถอน (Demolition) 
  4312 43120 การเตรียมสถานท่ีก่อสรา้ง (Site preparation) 
 432   กิจกรรมการติดตั้งไฟฟ้า ระบบท่อ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ  

(Electrical, plumbing and other construction installation activities) 
  4321 43210 การติดตั้งไฟฟ้า (Electrical installation) 
  4322  การติดตั้งระบบท่อ ระบบท าความร้อนและระบบปรับอากาศ  
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(Plumbing, heat and air-conditioning installation) 

   43221 การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ า 
   43222 การติดตั้งระบบท าความร้อน 
   43223 การติดตั้งระบบระบายอากาศ 
  4329  การติดตั้งสิ่งก่อสรา้งอื่นๆ (Other construction installation) 
   43291 การติดตั้งฉนวน 
   43299 การติดตั้งสิ่งก่อสรา้งอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 433 4330  การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ ์(Building completion and finishing) 
   43301 การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน 
   43302 การปูพื้นและผนัง 
   43303 การทาส ี
   43309 การตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณอ์ื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 439 4390  กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะดา้นอื่นๆ  

(Other specialized construction activities) 
   43901 การก่อสร้างฐานราก รวมถึงการตอกเสาเข็ม 
   43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะดา้นอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
หมวดใหญ่ G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต ์

(Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles 
and motorcycles) 

45    การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ (Wholesale 
and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles) 

 451 4510  การขายยานยนต์ (Sale of motor vehicles) 
   45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนตน์ั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาด

เล็กท่ีคล้ายกัน 
   45102 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 
   45103 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนตน์ั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาด

เล็กท่ีคล้ายกัน 
   45104 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 
 452 4520  การบ ารุงรักษาและการซ่อมยานยนต์  

(Maintenance and repair of motor vehicles) 
   45201 การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
   45202 การบ ารุงรักษาและการซ่อมตัวถัง ประตู หน้าต่างและอื่นๆ ที่คล้ายกนั 
   45203 การบ ารุงรักษายานยนต์ทั่วไป 
 453 4530  การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์  

(Sale of motor vehicle parts and accessories) 
   45301 การขายส่งช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต ์
   45302 การขายปลีกช้ินส่วนและอุปกรณเ์สริมใหม่ของยานยนต์ 
   45303 การขายส่งและขายปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของยานยนต ์
 454 4540  การขาย การบ ารุงรักษาและการซอ่มจักรยานยนต์ ช้ินส่วนและอุปกรณ์เสรมิที่

เกี่ยวเนื่อง (Sale, maintenance and repair of motorcycles and 
related parts and accessories) 

   45401 การขายจักรยานยนต ์
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   45402 การขายส่งช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต ์
   45403 การขายปลีกช้ินส่วนและอุปกรณเ์สริมใหม่ของจักรยานยนต์ 
   45404 การขายส่งและปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์เสรมิเก่าของจักรยานยนต ์
   45405 การบ ารุงรักษาและการซ่อมจักรยานยนต ์
46    การขายส่ง ยกเว้น ยานยนต์และจกัรยานยนต์  

(Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles) 
 461 4610  การขายส่ง โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง  

(Wholesale on a fee or contract basis) 
   46101 การขายส่งวัตถดุิบทางการเกษตรและสตัว์มีชีวิต โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือ

ตามสญัญาจ้าง 
   46102 การขายส่งอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
   46103 การขายส่งสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือน โดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจา้ง 
   46104 การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟตแ์วร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือ

สื่อสาร โดยไดร้ับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 
   46105 การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยได้รบัค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 
   46106 การขายส่งเชื้อเพลิง สินแร่ โลหะ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
   46107 การขายส่งวสัดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์โลหะ อุปกรณ์ระบบท่อ โดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจา้ง 
   46108 การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น โดยได้รับ

ค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจา้ง 
   46109 การขายส่งสินค้าท่ัวไป โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตามสญัญาจ้าง 
 462 4620  การขายส่งวัตถดุิบทางการเกษตรและสตัว์มีชีวิต  

(Wholesale of agricultural raw materials and live animals) 
   46201 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ 
   46202 การขายส่งพืชน้ ามันท่ีใช้ในการผลติน้ ามันพืช 
   46203 การขายส่งยาสูบท่ียังไม่เป็นผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป 
   46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต 
   46205 การขายส่งดอกไม้ ต้นไม้และเมลด็พันธุ์พืช 
   46206 การขายส่งอาหารสตัว ์
   46209 การขายส่งวัตถดุิบอื่นๆ ทางการเกษตร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 463   การขายส่งอาหาร เครื่องดืม่ และยาสูบ  

(Wholesale of food, beverages and tobacco) 
  4631  การขายส่งอาหาร (Wholesale of Food) 
   46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑเ์นื้อสัตว ์
   46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑส์ัตวน์้ า 
   46313 การขายส่งผักและผลไม ้
   46314 การขายส่งผลติภณัฑ์นม 
   46316 การขายส่งผลติภณัฑ์ขนมอบ ไข ่น้ ามันและไขมันท่ีใช้ในการบรโิภค 
   46317 การขายส่งน้ าตาล ช็อกโกแลตและลูกกวาด 
   46318 การขายส่งกาแฟ ชา โกโก ้
   46319 การขายส่งผลติภณัฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
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  4632  การขายส่งเครื่องดื่มและยาสูบ (Wholesale of beverages and tobacco) 
   46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์
   46322 การขายส่งเครื่องดื่มทีไ่ม่มีแอลกอฮอล ์
   46323 การขายส่งผลติภณัฑ์ยาสูบ 
 464   การขายส่งสินค้าในครัวเรือน (Wholesale of household goods) 
  4641  การขายส่งสิ่งทอ เสื้อผ้าและรองเท้า  

(Wholesale of textiles, clothing and footwear) 
   46411 การขายส่งดา้ยและผ้า 
   46412 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากสิ่งทอ 
   46413 การขายส่งอุปกรณ์ตดัเย็บ 
   46414 การขายส่งเสื้อผ้า 
   46415 การขายส่งรองเท้า 
  4642  การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ชนิดใช้ในครัวเรือน 

(Wholesale of electrical and electronic household appliances) 
   46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน 
   46422 การขายส่งอุปกรณส์ าหรับให้แสงสว่าง 
  4643  การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนนัทนาการ  

(Wholesale of cultural and recreation goods) 
   46431 การขายส่งหนังสือ หนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน 
   46432 การขายส่งสื่อบันทึกเสียงและวีดิทศัน์ท่ีบันทึกข้อมูลแล้ว 
   46433 การขายส่งเครื่องกีฬา 
   46434 การขายส่งเกมและของเล่น 
   46439 การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนนัทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  4644  การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ เครื่องหอมและเครื่องส าอาง 

(Wholesale of Pharmaceutical and Medical Goods, Cosmetic) 
   46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภณัฑ์และทางการแพทย ์
   46442 การขายส่งเครื่องหอม 
   46443 การขายส่งเครื่องส าอาง 
  4649  การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆ (Wholesale of other household goods) 
   46491 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร ์
   46492 การขายส่งนาฬิกา และเครื่องประดับ 
   46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้ส าหรับการเดินทาง 
   46494 การขายส่งเฟอร์นเิจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 
   46495 การขายส่งเครื่องดินเผา เครื่องแก้วและเครื่องครัว 
   46499 การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 465   การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  

(Wholesale of machinery, equipment and supplies) 
  4651 46510 การขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ (Wholesale 

of computers, computer peripheral equipment and software) 
  4652  การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์และทางการสื่อสาร

โทรคมนาคม (Wholesale of electronic and telecommunications 
equipment and parts) 
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   46521 การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
   46522 การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม 
  4653 46530 การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ทางการเกษตร  

(Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies) 
  4659  การขายส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ  

(Wholesale of other machinery and equipment) 
   46591 การขายส่งอุปกรณ์ขนส่ง (ยกเว้น ยานยนต์ จักรยานยนต์และจักรยาน) 
   46592 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณง์านวิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร่ และงาน

ก่อสร้าง 
   46593 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณเ์พื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม 
   46594 การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในส านักงาน 
   46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณอ์ื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 466   การขายส่งสินค้าเฉพาะทางอื่นๆ (Other specialized wholesale) 
  4661  การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลวและเช้ือเพลิงก๊าซ รวมทั้งผลติภัณฑ์ที่

เกี่ยวเนื่อง (Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related 
products) 

   46611 การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง 
   46612 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว 
   46613 การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ 
   46614 การขายส่งผลติภณัฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 
  4662  การขายส่งโลหะและสินแรโ่ลหะ (Wholesale of metals and metal ores) 
   46621 การขายส่งแรโ่ลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก 
   46622 การขายส่งเหล็ก เหล็กกลา้และโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กข้ันมลูฐาน 
  4663  การขายส่งวสัดุก่อสร้าง เครื่องโลหะ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ

การวางท่อและการท าความร้อน (Wholesale of construction materials, 
hardware, plumbing and heating equipment and supplies) 

   46631 การขายส่งอิฐ หิน ปูน ทรายและผลิตภณัฑ์คอนกรตี 
   46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น 
   46633 การขายส่งสีทา น้ ามันชักเงาและแลกเกอร ์
   46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภณัฑ ์
   46639 การขายส่งวสัดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  4669  การขายส่งของเสียและเศษวัสดุ และผลิตภณัฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

(Wholesale of waste and scrap and other products not elsewhere 
classified 

   46691 การขายส่งเคมีภณัฑ์ทางอุตสาหกรรม 
   46692 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภณัฑ์ทางการเกษตร 
   46693 การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น 
   46694 การขายส่งบรรจภุัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 
   46695 การขายส่งของเสยีและเศษวัสดุเพือ่น ากลับมาใช้ใหม ่
   46699 การขายส่งผลติภณัฑ์อื่นๆ ซึ่งมไิดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 469 4690 46900 การขายส่งสินค้าท่ัวไป (Non-specialized wholesale trade) 
47    การขายปลีก ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์  
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(Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles) 

 471   การขายปลีกในร้านค้าท่ัวไป (Retail sale in non-specialized stores) 
  4711  การขายปลีกในร้านค้าท่ัวไปที่มีอาหาร เครื่องดืม่หรือยาสูบเป็นสินคา้หลัก 

(Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or 
tobacco predominating) 

   47111 ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
   47112 ดิสเคาท์สโตร/์ซุปเปอรเ์ซ็นเตอร์/ไฮเปอรม์าร์เกต็ 
   47113 ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท 
   47114 ร้านขายของช า 
  4719 47190 การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป  

(Other retail sale in non-specialized stores) 
 472   การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบในร้านค้าเฉพาะ  

(Retail sale of food, beverages and tobacco in specialized stores) 
  4721  การขายปลีกอาหารในร้านค้าเฉพาะ (Retail sale of food in specialized stores) 
   47211 ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลติภณัฑ์เนื้อสัตว ์
   47212 ร้านขายปลีกปลาและผลติภณัฑ์สตัว์น้ า 
   47213 ร้านขายปลีกผักและผลไม ้
   47214 ร้านขายปลีกข้าว และผลติภณัพ์ท่ีได้จากการสีข้าว 
   47215 ร้านขายปลีกผลิตภณัฑ์ขนมอบ 
   47219 ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมไิดจ้ดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  4722  การขายปลีกเครื่องดืม่ในร้านค้าเฉพาะ  

(Retail sale of beverages in specialized stores) 
   47221 ร้านขายปลีกเครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอล ์
   47222 ร้านขายปลีกเครื่องดืม่ที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ 
  4723 47230 การขายปลีกผลติภณัฑ์ยาสูบในร้านค้าเฉพาะ  

(Retail sale of tobacco products in specialized stores) 
 473 4730 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ  

(Retail sale of automotive fuel in specialized stores) 
 474   การขายปลีกเครื่องมือสารสนเทศและการสื่อสารในร้านเฉพาะ (Retail sale of 

information and communications equipment in specialized stores) 
  4741  การขายปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ และอุปกรณก์ารสื่อสาร

โทรคมนาคมในร้านค้าเฉพาะ (Retail sale of computers, peripheral units, 
software and telecommunications equipment in specialized stores) 

   47411 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 
   47412 ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
   47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม 
  4742 47420 การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกีย่วกับภาพและเสียงในร้านเฉพาะ  

(Retail sale of audio and video equipment in specialized stores) 
 475   การขายปลีกเครื่องใช้อื่นๆ ในครัวเรือนในร้านค้าเฉพาะ  

(Retail sale of other household equipment in specialized stores) 
  4751  การขายปลีกสิ่งทอในร้านค้าเฉพาะ  

(Retail sale of textiles in specialized stores) 
   47511 การขายปลีกด้ายและผ้า 
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   47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนท่ีท าจากสิ่งทอ 
   47513 ร้านขายปลีกอุปกรณต์ัดเย็บ 
  4752  การขายปลีกเครื่องมือท่ีท าจากโลหะ สีและกระจกในร้านค้าเฉพาะ  

(Retail sale of hardware, paints and glass in specialized stores) 
   47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ 
   47522 ร้านขายปลีกสีทา น้ ามันชักเงาและแลกเกอร ์
   47523 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภณัฑ์ 
   47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 
   47525 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และ เครื่องมือชนิด

น าไปใช้ท างานได้ด้วยตัวเอง 
  4753 47530 การขายปลีกพรม พรมหนา วัสดุปดิฝาผนังและปูพ้ืน ในร้านคา้เฉพาะ (Retail 

sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialized stores) 
  4759  การขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณไ์ฟฟ้าแสงสว่าง

และของใช้ในครัวเรือนชนิดอื่นๆ ในร้านค้าเฉพาะ (Retail sale of electrical 
household appliances, furniture, lighting equipment and other 
household articles in specialized stores) 

   47591 ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 
   47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่องแก้วและเครื่องครัว 
   47593 ร้านขายปลีกอุปกรณไ์ฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง 
   47594 ร้านขายปลีกอุปกรณเ์กี่ยวกับเครือ่งดนตรี 
   47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน 
   47599 ร้านขายปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรอืน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 476   การขายปลีกสินค้าทางวัฒนธรรมและนันทนาการในร้านค้าเฉพาะ (Retail 

sale of cultural and recreation goods in specialized stores 
  4761  การขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพแ์ละเครื่องเขียนที่มีอยู่ในร้านค้าเฉพาะ 

(Retail sale of books, newspapers and stationary in specialized stores) 
   47611 ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ ์วารสารและนติยสาร 
   47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้ส านักงาน 
  4762 47620 การขายปลีกเครื่องบันทึกเสียงเพลงและเครื่องบันทึกวีดิทัศน์ในร้านค้าเฉพาะ 

(Retail sale of music and video recordings in specialized stores) 
  4763 47630 การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ  

(Retail sale of sporting equipment in specialized stores) 
  4764 47640 การขายปลีกเกมและของเล่นในรา้นค้าเฉพาะ  

(Retail sale of games and toys in specialized stores) 
  4769  การขายปลีกสินค้าทางวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ในร้านค้าเฉพาะ (Retail 

Sale of other cultural and recreation goods in Specialized Stores) 
   47691 ร้านขายปลีกผลิตภณัฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก 
   47699 ร้านขายปลีกสินค้าทางวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน

ที่อ่ืน 
 477   การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในรา้นค้าเฉพาะ (Retail sale of other goods in 

specialized stores) 
  4771  การขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้าและเครื่องหนังในร้านค้าเฉพาะ (Retail sale of 

clothing, footwear and leather articles in specialized stores) 
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   47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า 
   47712 ร้านขายปลีกรองเท้า 
   47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้นรองเท้า 
  4772  การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ เครื่องหอม เครื่องส าอางและ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ า ในร้านค้าเฉพาะ (Retail sale of pharmaceutical and 
medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores) 

   47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภณัฑแ์ละทางการแพทย ์
   47722 ร้านขายปลีกเครื่องหอม 
   47723 ร้านขายปลีกเครื่องส าอาง 
  4773  การขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ในร้านค้าเฉพาะ  

(Other retail sale of new goods in specialized stores) 
   47731 ร้านขายปลีกนาฬิกา แว่นตาและอปุกรณ์ถ่ายภาพ 
   47732 ร้านขายปลีกเครื่องประดับ 
   47733 ร้านขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
   47734 ร้านขายปลีกสัตวเ์ลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
   47735 ร้านขายปลีกกา๊ซและเช้ือเพลิงอื่นๆ ส าหรับใช้ในครัวเรือน 
   47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ือื่น 
  4774  การขายปลีกสินค้ามือสองในร้านค้าเฉพาะ (Retail sale of second-hand goods) 
   47741 ร้านขายปลีกวัตถุโบราณ 
   47742 ร้านขายปลีกเครื่องแต่งกาย รองเท้าและเครื่องหนังที่ใช้แล้ว 
   47743 ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณส์ื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้แล้ว 
   47744 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนท่ีใช้แล้ว 
   47745 ร้านขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ ์วารสารและนติยสารที่ใช้แล้ว 
   47749 ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 478   การขายปลีกบนแผงลอยและตลาด (Retail sale via stalls and markets) 
  4781  การขายปลีกผลติภณัฑ์อาหาร เครือ่งดื่ม และยาสูบบนแผงลอยและตลาด 

(Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco 
products) 

   47811 การขายปลีกผลติภณัฑ์อาหารบนแผงลอยและตลาด 
   47812 การขายปลีกเครื่องดืม่บนแผงลอยและตลาด 
   47813 การขายปลีกผลติภณัฑ์ยาสูบบนแผงลอยและตลาด 
  4782  การขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผ้าและรองเท้า บนแผงลอยและตลาด  

(Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear) 
   47821 การขายปลีกสิ่งทอบนแผงลอยและตลาด 
   47822 การขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้าและเครื่องหนัง บนแผงลอยและตลาด 
  4789  การขายปลีกสินค้าอื่นๆ บนแผงลอยและตลาด  

(Retail sale via stalls and markets of other goods) 
   47891 การขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนแผงลอยและตลาด 
   47892 การขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือนบนแผงลอย

และตลาด 
   47893 การขายปลีกหนังสือ หนังสือพิมพ ์วารสารและนติยสารบนแผงลอยและตลาด 
   47894 การขายปลีกสื่อบันทึกเสยีงและภาพบนแผงลอยและตลาด 
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   47895 การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภณัฑแ์ละทางการแพทย์ เครื่องหอมและ

เครื่องส าอาง บนแผงลอยและตลาด 
   47896 การขายปลีกนาฬิกา แว่นตา เครื่องเพชรพลอยบนแผงลอยและตลาด 
   47897 การขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ สัตว์เลีย้งและอาหารส าหรับสตัว์เลี้ยงบนแผงลอย

และตลาด 
   47899 การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่นบนแผงลอยและตลาด 
 479   การขายปลีกท่ีไมไ่ด้กระท าในร้านค้า แผงลอยหรือตลาด  

(Retail trade not in stores, stalls or markets) 
  4791  การขายปลีกผ่านการสั่งซื้อทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ต  

(Retail sale via mail order houses or via Internet ) 
   47911 การขายปลีกโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณยี์ โทรทัศน ์วิทยุ และโทรศัพท ์
   47912 การขายปลีกทางอินเทอรเ์น็ต 
  4799  การขายปลีกโดยวิธีอ่ืนๆ ทีไ่มไ่ด้กระท าในร้านค้า แผงลอยหรือตลาด  

(Retail trade not in stores, stalls or markets) 
   47991 การขายตรง 
   47999 การขายปลีกโดยไมม่ีร้าน ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
หมวดใหญ่ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า (Transportation and storage) 
49    การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อล าเลียง  

(Land transport and transport via pipelines) 
 491   การขนส่งทางรถไฟ (Transport via railways) 
  4911 49110 การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟระหว่างเมือง (Passenger rail transport, interurban) 
  4912 49120 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (Freight rail transport) 
 492 4920  การขนส่งผูโ้ดยสารด้วยรถโดยสารประจ าทาง (Transport via buses) 
   49201 การขนส่งผูโ้ดยสารด้วยรถโดยสารประจ าทางในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
   49202 การขนส่งผูโ้ดยสารทางรถโดยสารประจ าทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจงัหวัดอื่น 
   49203 การขนส่งผูโ้ดยสารทางรถโดยสารประจ าทางระหว่างจังหวัด 
   49204 การขนส่งผูโ้ดยสารทางรถโดยสารประจ าทางในชนบท 
   49209 การขนส่งผูโ้ดยสารทางรถโดยสารประจ าทางอื่นๆ ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 493   การขนส่งทางบกอื่นๆ (Other land transport) 
  4931 49310 การขนส่งผูโ้ดยสารในเขตเมืองและปริมณฑล ยกเว้นทางรถโดยสารประจ าทาง 

(Urban and suburban passenger land transport) 
  4932  การขนส่งผูโ้ดยสารทางบกอื่นๆ (Other passenger land transport) 
   49321 การขนส่งผูโ้ดยสารโดยรถยนตร์ับจ้าง/แท็กซี ่
   49322 การขนส่งผูโ้ดยสารโดยรถสามล้อเครื่องและจักรยานยนต์รับจ้าง 
   49329 การขนส่งผูโ้ดยสารทางบกอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  4933  การขนส่งสินค้าทางถนน (Freight transport by road) 
   49331 การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน 
   49332 การขนส่งผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียมทางถนน 
   49333 การขนส่งของเหลวหรือก๊าซ (ยกเว้น ก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน 
   49334 การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน 
   49339 การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 494 4940 49400 การขนส่งทางระบบท่อล าเลยีง (Transport via pipeline) 
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50    การขนส่งทางน้ า (Water transport) 
 501   การขนส่งทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล (Sea and coastal water transport) 
  5011  การขนส่งผูโ้ดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล  

(Sea and coastal passenger water transport) 
   50111 การขนส่งผูโ้ดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล โดยเรือโดยสารข้ามฟาก 
   50112 การขนส่งผูโ้ดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล โดยเรือท่องเที่ยวหรือ

เรือโดยสารทัศนาจรขนาดใหญ ่
   50119 การขนส่งผูโ้ดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล โดยเรืออื่นๆ ซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  5012  การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล  

(Sea and coastal freight water transport) 
   50121 การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 
   50122 การบริการลากจูงและดัน เรือล าเลียง/สิ่งก่อสร้างลอยน้ าที่ด าเนินการทางทะเล

และตามแนวชายฝั่งทะเล 
 502   การขนส่งทางน้ าภายในประเทศ (Inland water transport) 
  5021  การขนส่งผู้โดยสารทางน้ าภายในประเทศ (Inland passenger water transport) 
   50211 การขนส่งผูโ้ดยสารทางน้ าภายในประเทศโดยเรือโดยสารข้ามฟาก 
   50212 การขนส่งผูโ้ดยสารทางน้ าภายในประเทศโดยเรือทัศนาจรหรือเรือส าราญกีฬา 
   50219 การขนส่งผู้โดยสารทางน้ าภายในประเทศโดยเรืออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
  5022  การขนส่งสินค้าทางน้ าภายในประเทศ (Inland freight water transport) 
   50221 การขนส่งทางน้ าภายในประเทศ 
   50222 การบริการลากจูงหรือการดัน เรือล าเลียง และสิ่งก่อสร้างลอยน้ าท่ีด าเนินการ

ทางน้ าภายในประเทศ 
51    การขนส่งทางอากาศ (Air transport) 
 511 5110  การขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศ (Passenger air transport) 
   51101 การขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศที่มตีารางเวลา 
   51102 การขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศทีไ่ม่มีตารางเวลา 
 512 5120  การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Freight air transport) 
   51201 การขนส่งสินค้าทางอากาศทีม่ีตารางเวลา 
   51202 การขนส่งสินค้าทางอากาศทีไ่ม่มตีารางเวลา 
52    กิจกรรมที่เกีย่วกับคลังสินค้าและกิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง  

(Warehousing and support activities for transportation) 
 521 5210  กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า (Warehousing and storage) 
   52101 กิจกรรมที่เกีย่วกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แขง็ 
   52102 กิจกรรมที่เกีย่วกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธญัพืช 
   52109 กิจกรรมที่เกีย่วกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ใน

ที่อ่ืน 
 522   กิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง (Support activities for transportation) 
  5221  กิจกรรมบริการต่าง ๆ ส าหรับการขนส่งทางบก  

(Service activities incidental to land transportation) 
   52211 กิจกรรมการบริการส าหรับการขนส่งทางรถไฟ 
   52212 กิจกรรมการบริการสถานรีถโดยสาร 
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   52213 กิจกรรมการบริการสถานท่ีจอดยานพาหนะ 
   52214 กิจกรรมการบริการรถยก 
   52219 กิจกรรมการบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่งทางบก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
  5222  กิจกรรมบริการต่าง ๆ ส าหรับการขนส่งทางน้ า  

(Service activities incidental to water transportation) 
   52221 กิจกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับสิง่อ านวยความสะดวกของท่าเรือ (ยกเว้น  

การขนถ่ายสินคา้) 
   52229 กิจกรรมการบริการต่าง ๆ ส าหรับการขนส่งทางน้ า ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  5223  กิจกรรมบริการต่าง ๆ ส าหรับการขนส่งทางอากาศ  

(Service activities incidental to air transportation) 
   52231 กิจกรรมการด าเนินงานของสนามบิน (ยกเว้น การขนถ่ายสินค้า) 
   52239 กิจกรรมการบริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่งทางอากาศ ซึ่งมิไดจ้ดัประเภทไว้

ในที่อ่ืน 
  5224  การขนถ่ายสินคา้ (Cargo handling) 
   52241 การขนถ่ายสินคา้ 
   52242 การขนถ่ายสมัภาระ 
  5229  กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง (Other transportation support activities) 
   52291 กิจกรรมการบรหิารจดัการด้านการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 
   52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนด าเนิน

พิธีการศุลกากร) 
   52293 กิจกรรมบริการบรรจหุีบห่อเพื่อการขนส่ง 
   52299 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสง่ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
53    กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ (Postal and courier activities) 
 531 5310 53100 กิจกรรมไปรษณีย์ (Postal activities) 
 532 5320 53200 กิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ (Courier activities) 
หมวดใหญ่ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร  

(Accommodation and food service activities) 
55    ที่พักแรม (Accommodation) 
 551 5510  ที่พักแรมระยะสั้น (Short term accommodation activities) 
   55101 โรงแรม รสีอร์ท และห้องชุด 
   55102 เกสตเ์ฮ้าส ์
   55103 ที่พักสัมผสัวัฒนธรรมชนบท 
   55109 กิจกรรมที่พักแรมระยะสั้นอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 552 5520 55200 ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วงและที่ตั้งท่ีพักแบบเคลื่อนที่  

(Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks) 
 559 5590  ที่พักแรมประเภทอื่นๆ (Other accommodation) 
   55901 การบริการห้องพักหรือท่ีพักอาศัยส าหรับนักเรียน/นักศึกษา 
   55909 การบริการที่พักแรมประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
56    การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage service activities) 
 561 5610  การบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหารแบบเคลื่อนที่ 

(Restaurants and mobile food service activities) 
   56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 
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   56102 การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด 
   56103 การบริการด้านอาหารโดยร้านอาหารแบบเคลื่อนที ่
 562   การบริการด้านการจัดเลี้ยงและบริการอาหารประเภทอื่นๆ  

(Event catering and other food service activities) 
  5621 56210 การบริการด้านการจัดเลี้ยง (Event catering) 
  5629  การบริการด้านอาหารประเภทอื่นๆ (Other food service activities) 
   56291 การบริการอาหารส าหรับกิจการขนส่ง 
   56292 การด าเนินงานของโรงอาหาร 
   56299 การบริการด้านอาหารอื่นๆ ซึ่งมไิด้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 563 5630  การบริการเครื่องดืม่ (Beverage serving activities) 
   56301 การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน 
   56302 การบริการด้านเครื่องดื่มทีไ่ม่มีแอลกอฮอลเ์ป็นหลักในร้าน 
   56303 การบริการด้านเครื่องดื่มบนแผงลอยและตลาด 
   56304 การบริการด้านเครื่องดื่มโดยร้านเคลื่อนที่ 
หมวดใหญ่ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (Information and communication) 
58    การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ (Publishing activities) 
 581   การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ หนังสือ นิตยสารและอื่นๆ  

(Publishing of books, periodicals and other publishing activities) 
  5811  การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพรห่นังสือ (Book publishing) 
   58111 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพรต่ าราเรียน พจนานุกรม และสารานุกรมลง

บนสื่อต่างๆ (ยกเว้น ทางออนไลน)์ 
   58112 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพรโ่บรชัวร์ ใบปลิวและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน

ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้น ทางออนไลน์) 
   58113 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพรห่นังสือออนไลน ์
   58114 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลติซ้ าหนังสือเพื่อจ าหน่ายหรือเผยแพร่ 
  5812  การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพรน่ามานุกรมและที่อยู่ทางไปรษณยี์ 

(Publishing of directories and mailing lists) 
   58121 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและที่อยู่ทางไปรษณีย์ลงบนสื่อต่างๆ 

(ยกเว้น ทางออนไลน์) 
   58122 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพรน่ามานุกรมและรายชื่อส่งทางไปรษณีย์ผ่าน

ทางออนไลน์ 
  5813  การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพรห่นังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร 

(Publishing of newspapers, journals and periodicals) 
   58131 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้น ทางออนไลน)์ 
   58132 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพรว่ารสารและนติยสารลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้น 

ทางออนไลน์) 
   58133 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพรห่นังสือพิมพ์ วารสาร และนติยสารออนไลน ์
   58134 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลติซ้ าหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสารเพื่อ

จ าหน่ายหรือเผยแพร ่
  5819  การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพรง่านอื่นๆ (Other publishing activities) 
   58191 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่งานอื่นๆ ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้น ทางออนไลน)์ 
   58192 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพรง่านอื่นๆ ผ่านทางออนไลน ์
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   58193 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลติซ้ างานอื่นๆ เพื่อจ าหน่ายหรือเผยแพร่ 
 582 5820  การจัดท าซอฟต์แวร์ (Software publishing) 
   58201 การจัดท าซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป 
   58202 การจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (ยกเว้น ซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป) 
   58203 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเพื่อจ าหน่ายหรือเผยแพร่ 
59    กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ วีดิทศัน์และรายการโทรทัศน์ การบันทกึเสียงและ

การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพรด่นตรี (Motion picture, video and 
television programme production, sound recording and music 
publishing activities) 

 591   กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับภาพยนตร์ วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์  
(Motion picture, video and television programme activities) 

  5911  กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ วีดิทศัน์และรายการโทรทัศน์  
(Motion picture, video and television programme activities) 

   59111 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวดีิทัศน์ 
   59112 กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ 
  5912  กิจกรรมหลังการถ่ายท าภาพยนตร ์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ (Motion 

picture, video and television programme post-production activities) 
   59121 การบริการตัดต่อภาพและเสียง 
   59122 การบริการท าคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนิเมชั่นและเทคนิคพิเศษ 
   59129 กิจกรรมภายหลังการผลติภาพยนตร์ วิดีทัศน์และรายการโทรทัศน์อืน่ๆ ซึ่งมิได้

จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  5913  กิจกรรมการเผยแพรภ่าพยนตร์ วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ (Motion 

picture, video and television programme distribution activities) 
   59131 กิจกรรมการเผยแพรภ่าพยนตร์ วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ 
   59132 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลติซ้ าภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ 

เพื่อจ าหน่ายหรือเผยแพร ่
  5914 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์ (Motion picture projection activities) 
 592 5920  กิจกรรมการบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี 

(Sound recording and music publishing activities) 
   59201 กิจกรรมการบันทึกเสียงลงบนสื่อ 
   59202 กิจกรรมการจัดพมิพ์จ าหน่ายหรือเผยแพรด่นตร ี
   59203 กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลติซ้ าดนตรี เพื่อจ าหน่ายหรือเผยแพร ่
60    กิจกรรมการจัดผังรายการโทรทัศน์ และกิจกรรมการแพร่ภาพกระจายเสียง 

(Programming and broadcasting activities) 
 601 6010  การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (Radio broadcasting) 
   60101 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้น ทางออนไลน์) 
   60102 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงผ่านทางออนไลน ์
 602 6020  การจัดผังรายการและการออกอากาศทางโทรทัศน์  

(Television programming and broadcasting activities) 
   60201 การจัดผังรายการและการออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยไมต่้องสมัครสมาชิก 

(ยกเว้น ทางออนไลน์) 
   60202 การจัดผังรายการและการออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยสมัครสมาชิก (ยกเว้น 

ทางออนไลน์) 
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   60203 การจัดผังรายการและการออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านทางออนไลน ์
61    การโทรคมนาคม (Telecommunications) 
 611 6110  กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบมีสาย (Wired telecommunications activities) 
   61101 การบริการอินเทอร์เนต็แบบใช้สาย 
   61102 การบริการจัดส่งสัญญาณโทรทัศน/์วิทยุผ่านสายเคเบิล 
   61109 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบใช้สายอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 612 6120  กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้สาย (Wireless telecommunications activities) 
   61201 การบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
   61202 การบริการอินเทอร์เนต็แบบไร้สาย 
   61209 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้สายอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 613 6130  กิจกรรมการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม  

(Satellite telecommunications activities) 
   61301 การบริการจัดส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์/วิทยผุ่านดาวเทยีม 
   61302 กิจกรรมการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม (ยกเว้น การบริการจดัส่งสญัญาณ

รายการโทรทัศน/์วิทยผุ่านดาวเทยีม) 
 619 6190 61900 กิจกรรมการโทรคมนาคมด้านอื่นๆ (Other telecommunications activities) 
62 620   กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

และกิจกรรมที่เกีย่วข้อง (Computer programming, consultancy and 
related activities) 

  6201  กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ 
(Computer programming activities) 

   62011 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงคข์องผู้ใช้ 
   62012 กิจกรรมการจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้น 

โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย) 
  6202  กิจกรรมการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการจัดการสิ่งอ านวยความ

สะดวกด้านคอมพิวเตอร์ (Computer consultancy and computer 
facilities management activities) 

   62021 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางด้านฮารด์แวร ์
   62022 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร ์
   62023 กิจกรรมการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ 
  6209 62090 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ  

(Other information technology and computer service activities) 
63    กิจกรรมการบริการสารสนเทศ (Information service activities) 
 631   การประมวลผลข้อมลู การสร้างแม่ข่ายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เวบท่า  

(Data processing, hosting and related activities; web portals) 
  6311  การประมวลผลข้อมลู การสร้างแม่ข่ายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

(Data processing, hosting and related activities) 
   63111 กิจกรรมการบรหิารจดัการและประมวลผลข้อมลู 
   63112 กิจกรรมการสร้างแม่ข่าย (web hosting) 
  6312 63120 เวบท่า (Web portals) 
 639   กิจกรรมการบริการสารสนเทศอื่นๆ (Other information service activities) 
  6391  กิจกรรมส านักข่าว (News agency activities) 
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   63911 กิจกรรมส านักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ 
   63912 กิจกรรมส านักข่าวสื่อโสตทัศน ์
  6399 63990 กิจกรรมบริการสารสนเทศอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น  

(Other information service activities not elsewhere classified) 
หมวดใหญ่ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย  

(Financial and insurance activities) 
64    กิจกรรมบริการทางการเงิน ยกเวน้ การประกันภัยและกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

(Financial service activities, except insurance and pension funding) 
 641   ตัวกลางทางการเงิน (Monetary intermediation) 
  6411 64110 ธนาคารกลาง (Central banking) 
  6419  ตัวกลางทางการเงินอื่นๆ (Other monetary intermediation) 
   64191 ธนาคารพาณิชย ์(Commercial bank) 
   64192 บริษัทเงินทุน (Funding Corporations) 
   64193 บริษัทเครดติฟองซิเอร์ (Credit Foncier Company) 
   64194 ธนาคารเฉพาะกจิ 
   64195 สหกรณ์ที่เป็นตัวกลางทางการเงิน 
 642 6420  กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง (Activities of holding companies) 
   64201 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งท่ีลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก 
   64202 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งท่ีไมไ่ดล้งทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก 
 643 6430  ทรัสต์ กองทุนและกิจกรรมทางการเงินประเภทอื่นๆ  

(Trusts, funds and similar financial entities) 
   64301 กองทุน 
   64302 ทรัสต ์
   64309 กิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 649   กิจกรรมบริการทางการเงินประเภทอื่นๆ ยกเว้น การประกันภัย และกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ (Other financial service activities, except insurance 
and pension funding activities) 

  6491  สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial leasing) 
   64911 สัญญาเช่าทางการเงินส าหรับยานยนต ์
   64912 สัญญาเช่าทางการเงินส าหรับเครือ่งจักรและอุปกรณ์เพื่อการด าเนินธุรกิจ 
   64913 สัญญาเช่าทางการเงินส าหรับสินคา้อุปโภค (ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์) 
  6492  การให้สินเช่ือประเภทอื่นๆ (Other credit granting) 
   64921 การให้สินเช่ือเพื่อการค้าและการลงทุน 
   64922 การให้สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค 
   64923 การให้สินเช่ือเพื่อการซื้อท่ีอยู่อาศัย 
   64924 การให้สินเช่ือบัตรเครดิต 
   64925 การบริการของโรงรับจ าน า 
   64929 การให้สินเช่ืออื่นๆ ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  6499  กิจกรรมบริการทางการเงินประเภทอื่นๆ ยกเว้น การประกันภัยและกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น (Other financial service 
activities, except insurance and pension funding activities, not 
elsewhere classified) 
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   64991 กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน 
   64992 กิจกรรมการลงทุนที่เป็นกิจกรรมของตนเอง 
   64999 กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้น กิจกรรมการประกันภยั และกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ) ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
65    การประกันภัย การประกันภัยต่อและกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ยกเวน้ การ

ประกันสังคมภาคบังคับ (Insurance, reinsurance and pension funding, 
except compulsory social security) 

 651   การประกันภัย (Insurance) 
  6511 65110 การประกันชีวิต (Life insurance) 
  6512 65120 การประกันวินาศภัย (Non-life insurance) 
 652 6520 65200 การประกันภัยต่อ (Reinsurance) 
 653 6530 65300 กองทุนบ าเหน็จบ านาญ (Pension funding) (ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อการ

เกษียณอายุหรือการชราภาพ) 
66    กิจกรรมสนับสนุนบริการทางการเงินและกิจกรรมการประกันภัย (Activities 

auxiliary to financial service and insurance activities) 
 661   กิจกรรมที่ช่วยเสรมิกิจกรรมการบริการทางการเงิน ยกเว้นการประกันภัยและ

กองทุนบ าเหน็จบ านาญ (Activities auxiliary to financial service activities, 
except insurance and pension funding) 

  6611  การบริหารงานด้านตลาดการเงิน (Administration of financial markets) 
   66111 การบริหารงานตลาดเงินและตลาดทุน 
   66112 การบริหารงานตลาดอนุพันธ ์
   66113 การบริการควบคุมดูแลการบริหารงานตลาดการเงิน 
  6612  กิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์  

(Security and commodity contracts brokerage) 
   66121 กิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
   66122 กิจกรรมนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 
   66123 กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
  6619  กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนกจิกรรมบริการทางการเงิน  

(Other activities auxiliary to financial service activities) 
   66191 บริการที่ปรึกษาการลงทุน 
   66192 กิจกรรมการประมวลผลและการเรียกช าระเงินส าหรับธุรกรรมทางการเงิน 
   66193 บริการดูแลและรักษาหลักทรัพย ์
   66199 กิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยเสรมิกิจกรรมการให้บริการทางการเงิน ซึ่งมิได้จดัประเภท

ไว้ในท่ีอื่น 
 662   กิจกรรมที่ช่วยเสรมิการประกันภยัและกองทุนบ าเหน็จบ านาญ  

(Activities auxiliary to insurance and pension funding) 
  6621 66210 การประเมินความเสี่ยงภัยและมูลค่าความเสียหาย (Risk and damage evaluation) 
  6622  กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย  

(Activities of insurance agents and brokers) 
   66221 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต 
   66222 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภยั 
  6629 66290 กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบ าเหน็จบ านาญ  

(Other activities auxiliary to insurance and pension funding) 
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 663 6630  กิจกรรมการจัดการกองทุน (Fund management activities) 
   66301 กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบ าเหน็จ

บ านาญ) 
   66302 กิจกรรมการจัดการกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ 
หมวดใหญ่ L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (Real estate activities) 
68    กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (Real estate activities) 
 681 6810  กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท์ี่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น  

(Real estate activities with own or leased property) 
   68101 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศยั 
   68102 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย 
   68103 การเช่าและการด าเนินการเกี่ยวกบัอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือ     

เช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย 
   68104 การเช่าและการด าเนินการเกี่ยวกบัอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือ     

เช่าจากผู้อื่นท่ีไม่ใช่เพื่อเป็นท่ีพักอาศัย 
 682 6820  กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท์ี่กระท าโดยไดร้ับค่าตอบแทนหรอืตาม 

สัญญาจ้าง (Real estate activities on a fee or contract basis) 
   68201 กิจรรมของตัวแทนและนายหนา้อสังหาริมทรัพย์ โดยไดร้ับค่าตอบแทนหรือ

ตามสญัญาจ้าง 
   68202 กิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอสงัหารมทรัพย์ โดยได้รับคา่ตอบแทนหรือตาม

สัญญาจ้าง 
หมวดใหญ่ M กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 

(Professional, scientific and technical activities) 
69    กิจกรรมทางกฎหมายและบญัชี (Legal and accounting activities) 
 691 6910 69100 กิจกรรมทางกฎหมาย (Legal activities) 
 692 6920 69200 กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี การท าบญัชีและการตรวจสอบบัญชี การให้ค าปรึกษา

ด้านภาษ ี(Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax 
consultancy) 

70    กิจกรรมของส านักงานใหญ่ กิจกรรมการให้ค าปรึกษาดา้นการบริหารจัดการ 
(Activities of head offices; management consultancy activities) 

 701 7010 70100 กิจกรรมของส านักงานใหญ่ (Activities of head offices) 
 702 7020  กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ (Management consultancy 

activities) 
   70201 กิจกรรมให้ค าปรึกษาดา้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
   70202 กิจกรรมให้ค าปรึกษาดา้นการบรหิารจัดการการเงิน 
   70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาดา้นการบรหิารจัดการอื่นๆ ซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
71    กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม การทดสอบและวิเคราะหท์างเทคนิค 

(Architectural and engineering activities; technical testing and analysis) 
 711 7110  กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม และการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค

ที่เกี่ยวข้อง (Architectural and engineering activities and related 
technical consultancy) 

   71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้ค าปรึกษาที่เกีย่วข้อง 
   71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการใหค้ าปรึกษาทางด้านเทคนิคทีเ่กี่ยวขอ้ง 
   71103 กิจกรรมงานธรณีฟสิิกส์ ธรณีวิทยา และการให้ค าปรึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
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 712 7120  การทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical testing and analysis) 
   71201 การทดสอบและวิเคราะห์การปฏบิัติการทางกายภาพและเคม ี
   71202 การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค 
   71209 การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
72    การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific research and development) 
 721 7210  การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม 

(Research and experimental development on natural sciences and 
engineering) 

   72101 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิ
   72102 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
   72109 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึง่มิได้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 722 7220 72200 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Research 

and experimental development on social sciences and humanities) 
73    การโฆษณาและการวิจยัตลาด (Advertising and market research) 
 731 7310  การโฆษณา (Advertising) 
   73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 
   73102 กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา 
 732 7320 73200 การวิจัยตลาดและการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ) 

(Market research and public opinion polling) 
74    กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอ่ืนๆ  

(Other professional, scientific and technical activities) 
 741 7410  กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้าน (Specialized design activities) 
   74101 กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน 
   74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 742 7420 74200 กิจกรรมการถ่ายภาพ (Photographic activities) 
 749 7490  กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

(Other professional, scientific and technical activities not elsewhere 
classified) 

   74901 กิจกรรมการแปล การแปลความหมาย และล่าม 
   74902 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
   74909 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรแ์ละเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
75 750 7500 75000 กิจกรรมเกี่ยวกับสตัวแพทย์ (Veterinary activities) 
หมวดใหญ่ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนนุอื่นๆ  

(Administrative and support service activities) 
77    กิจกรรมการให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่ง (Rental and leasing activities) 
 771 7710  การให้เช่าและใหเ้ช่าแบบลสีซิ่งยานยนต์  

(Renting and leasing of motor vehicles) 
   77101 การให้เช่าและใหเ้ช่าแบบลสิซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้และ

รถขนาดเล็กท่ีคล้ายกัน 
   77109 การให้เช่าและใหเ้ช่าแบบลสิซิ่งยานยนต์ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 
 772   การให้เช่าและใหเ้ช่าแบบลสีซิ่งของใช้ส่วนบุคคลและเครื่องใช้ในครัวเรือน 

(Renting and leasing of personal and household goods) 
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  7721 77210 การให้เช่าและใหเ้ช่าแบบลสีซิ่งสินค้าเพื่อการนันทนาการและการกฬีา 

(Renting and leasing of recreational and sports goods) 
  7722 77220 การให้เช่าแถบวีดิทัศน์และแผ่นดสิก์ (Renting of video tapes and disks) 
  7729  การให้เช่าและใหเ้ช่าแบบลสิซิ่งของใช้ส่วนบุคคลและเครื่องใช้ในครัวเรือนอื่นๆ 

(Renting and leasing of other personal and household goods) 
   77291 การให้เช่าหนังสือ 
   77299 การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ใน

ที่อ่ืน 
 773 7730  การให้เช่าและใหเ้ช่าแบบลสีซิ่งเครื่องจักร อุปกรณ์และสินค้าท่ีจับตอ้งได้อื่นๆ 

(Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods) 
   77301 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่ง อุปกรณ์การขนส่งทางบก (ยกเว้น ยานยนต์) 
   77302 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิง่ อุปกรณ์การขนส่งทางน้ า 
   77303 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิง่ อุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ 
   77304 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิง่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรและ

การป่าไม ้
   77305 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิง่เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

และงานวิศวกรรมโยธา 
   77306 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิง่ เครื่องจักรและอุปกรณส์ านักงาน 
   77309 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่ง เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆ 

ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 774 7740 77400 การให้เช่าแบบลิสซิ่งผลิตภัณฑ์ที่มสีินทรัพย์ทางปัญญาและผลิตภัณฑท์ี่คล้ายกัน 

ยกเว้น งานท่ีมีลิขสิทธิ ์(Leasing of intellectual property and similar 
products, except copyrighted works) 

78    กิจกรรมการจัดหางาน (Employment activities) 
 781 7810  กิจกรรมของส านักงานจดัหางานหรือตัวแทนจัดหางาน (Activities of 

employment placement agencies) 
   78101 กิจกรรมของบริษัทตัวแทนและส านักงานคัดเลือกนักแสดง 
   78109 กิจกรรมของส านักงานจดัหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมไิดจ้ดัประเภท

ไว้ในท่ีอื่น 
 782 7820 78200 กิจกรรมการให้บริการจ้างงานช่ัวคราว  

(Temporary employment agency activities) 
 783 7830 78300 กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ (Other human resources provision) 
79    ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจจดัน าเที่ยว และบริการส ารอง และกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง (Travel agency, tour operator, reservation service and 
related activities) 

 791   ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจจดัน าเที่ยว (Travel agency and tour 
operator activities) 

  7911 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง (Travel agency activities) 
  7912 79120 ธุรกิจจัดน าเทีย่ว (Tour operator activities) 
 799 7990  กิจกรรมบริการส ารองอื่นๆและกิจกรรมที่เกีย่วข้อง (Other reservation 

service and related activities) 
   79901 กิจกรรมของมัคคเุทศก ์
   79909 กิจกรรมบริการส ารองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
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80    กิจกรรมการบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน  

(Security and investigation activities) 
 801 8010 80100 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (Private security activities) 
 802 8020 80200 กิจกรรมการบริการระบบรักษาความปลอดภัย  

(Security systems service activities) 
 803 8030 80300 กิจกรรมสืบสวน (Investigation activities) 
81    กิจกรรมบริการส าหรับอาคารและภูมิทัศน์  

(Services to buildings and landscape activities) 
 811 8110 81100 กิจกรรมสนับสนุนการอ านวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ  

(Combined facilities support activities) 
 812   การบริการท าความสะอาด (Cleaning activities) 
  8121 81210 การบริการท าความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร (General cleaning of building) 
  8129  การบริการท าความสะอาดส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ (Other 

building and industrial cleaning activities) 
   81291 กิจกรรมการท าความสะอาดพื้นผวิภายนอกอาคาร 
   81292 กิจกรรมการท าความสะอาดภายในท่ีใช้ความช านาญเฉพาะด้าน 
   81293 กิจกรรมการฆ่าเชื้อและก าจดั 
   81299 กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรบัอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั

ประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 813 8130 81300 การบริการดูแลและบ ารุงรักษาภูมทิัศน์  

(Landscape care andmaintenance service activities) 
82    การบริหารส านักงาน บริการสนับสนุนส านักงานและบริการสนับสนุนทางธุรกิจ

อื่นๆ (Office administrative, office support and other business 
support activities) 

 821   กิจกรรมการบรหิารและสนับสนุนส านักงาน  
(Office administrative and support activities) 

  8211 82110 กิจกรรมบริการเพื่อการบรหิารส านักงานแบบเบ็ดเสร็จ  
(Combined office administrative service activities) 

  8219  กิจกรรมการถ่ายเอกสาร การเตรยีมเอกสารและกิจกรรมเฉพาะด้านอื่นๆ      
ที่สนับสนุนส านักงาน (Photocopying, document preparation and 
other specialized office support activities) 

   82191 การถ่ายเอกสาร 
   82199 การเตรียมเอกสารและกจิกรรมเฉพาะด้านอื่นๆ ที่สนับสนุนส านักงาน 
 822 8220 82200 กิจกรรมศูนย์บริการลูกคา้ทางโทรศัพท์ (Activities of call centres) 
 823 8230  การจัดประชุมและการแสดงสินค้า (Organization of conventions and 

trade shows) 
   82301 การจัดการประชุม 
   82302 การจัดการแสดงสินค้า 
 829   กิจกรรมการบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น  

(Business support service activities not elsewhere classified) 
  8291  กิจกรรมของหน่วยงานตัวแทนท่ีท าหน้าท่ีเรียกเก็บเงินและข้อมูลเครดิต 

(Activities of collection agencies and credit bureaus) 
   82911 กิจกรรมของตัวแทนท่ีท าหน้าที่เรยีกเก็บเงิน 
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   82912 กิจกรรมการบริการข้อมูลเครดิต 
  8292 82920 กิจกรรมที่เกีย่วกับการบรรจภุัณฑ ์(Packaging activities) 
  8299 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมไิด้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

(Other business support service activities not elsewhere classified) 
หมวดใหญ่ O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 

(Public administration and defence; compulsory social security) 
84    การบริหารราชการและการป้องกนัประเทศ รวมถึงการประกันสังคมภาคบังคับ 

(Public administration and defence; compulsory social security) 
 841   การบริหารราชการภาครัฐและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

(Administration of the State and the economic and social policy of 
the community) 

  8411  กิจกรรมการบริหารราชการทั่วไป (General public administration activities) 
   84111 การบริหารราชการส่วนกลาง 
   84112 การบริหารราชการส่วนภมูิภาค 
   84113 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
   84114 กิจกรรมด้านการบริการทีส่่งเสริมภาครัฐโดยรวม 
  8412  การก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการทางสุขภาพ การศึกษา 

วัฒนธรรมและการบริการทางสังคม อื่นๆ ยกเว้นการประกันสังคม 
(Regulation of the activities of providing health care, education, 
cultural services and other social services, excluding social security) 

   84121 การก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการทางการศึกษา 
   84122 การก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการทางสุขภาพ 
   84123 การก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการทางสิ่งแวดล้อมและที่พักอาศัย 
   84124 การก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการด้านกีฬา นันทนาการ 

วัฒนธรรมและศาสนา 
  8413  การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ทางธุรกิจ (Regulation of and contribution to more efficient 
operation of businesses) 

   84131 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ทางการเกษตรกรรม การป่าไม้ การประมงและการลา่สัตว ์

   84132 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ทางด้านเช้ือเพลิงและพลังงาน 

   84133 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ด้านทรัพยากรแร่ การผลติและการก่อสร้าง 

   84134 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ด้านการขนส่งและโทรคมนาคม 

   84135 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ด้านการขายส่งและการขายปลีก 

   84136 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เกีย่วข้อง 

   84137 การก าหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารงาน
ทั่วไป เกี่ยวกับเศรษฐกิจ พาณิชยแ์ละแรงงาน 

 842   การให้บริการแก่สังคมโดยรวม  
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(Provision of services to the community as a whole) 

  8421 84210 การต่างประเทศ (Foreign affair) 
  8422 84220 กิจกรรมการป้องกันประเทศ (Defense activities) 
  8423  กิจกรรมการจัดระเบียบและความปลอดภัยสาธารณะ  

(Public order and safety activities) 
   84231 กิจกรรมของต ารวจ 
   84232 สถาบันเพื่อความยตุิธรรม 
   84239 กิจกรรมการจัดระเบียบและความปลอดภัยสาธารณะอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภท

ไว้ในท่ีอื่น 
 843 8430 84300 การประกันสังคมภาคบังคับ (Compulsory social security activities) 
หมวดใหญ่ P การศึกษา (Education) 
85    การศึกษา (Education) 
 851 8510  การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary education) 
   85101 การศึกษาระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กปกต ิ
   85102 การศึกษาระดับประถมศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
   85103 การศึกษาระดับประถมศึกษาโดยวิธีอื่นๆ 
 852   การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary education) 
  8521  การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามญัศึกษา  

(General secondary education) 
   85211 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามญัศึกษาส าหรับผู้เรยีนปกติ 
   85212 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามญัศึกษาส าหรับผู้เรยีนพิการ 
   85213 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามญัศึกษาโดยวิธีอื่นๆ 
  8522 85220 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา  

(Technical and vocational secondary education) 
 853 8530  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher education) 
   85301 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ต่ ากว่าปริญญา 
   85302 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตร ี
   85303 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาโทขึ้นไป 
 854   การศึกษาประเภทอื่นๆ (Other education) 
  8541 85410 การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ (Sports and recreation education) 
  8542  การศึกษาด้านวัฒนธรรม (Cultural education) 
   85421 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเต้นร า 
   85422 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตร ี
   85423 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านศลิปะ 
   85429 การศึกษาด้านวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
  8549  การศึกษาอื่นๆ ซึ่งมไิด้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น  

(Other education not elsewhere classified) 
   85491 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา 
   85492 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   85493 กิจกรรมการกวดวิชาทั่วไป 
   85494 กิจกรรมการเรียนการสอนตดัเสื้อผ้าและเสริมสวย 
   85495 กิจกรรมการเรียนการสอนสปาบ าบัด 
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   85496 กิจกรรมการเรียนการสอนนวด 
   85497 กิจกรรมการเรียนการสอนขับข่ี 
   85499 การศึกษาอื่นๆ ซึ่งมไิด้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 855 8550 85500 การบริการที่สนับสนุนการศึกษา (Educational support services) 
 856 8560  การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (Preprimary education) 
   85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปกต ิ
   85602 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
หมวดใหญ่ Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสังคมสงเคราะห์  

(Human health and social work activities) 
86    กิจกรรมด้านสุขภาพของมนุษย์ (Human health activities) 
 861 8610  กิจกรรมโรงพยาบาล (Hospital activities) 
   86101 กิจกรรมโรงพยาบาล 
   86102 กิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง 
 862 8620  กิจกรรมทางการแพทย์และทางทนัตกรรม  

(Medical and dental practice activities) 
   86201 กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป 
   86202 กิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง 
   86203 กิจกรรมทางทันตกรรม 
 869 8690  กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพของมนษุย์ (Other human health activities) 
   86901 กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดงุครรภ ์
   86902 กิจกรรมด้านกายภาพบ าบัด 
   86903 กิจกรรมในห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ 
   86909 กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพของมนษุย์ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
87    กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานท่ีที่มีท่ีพักและมีคนดูแลประจ า  

(Residential care activities) 
 871 8710 87100 หน่วยบริการทางการพยาบาลที่จัดที่พักให ้(Residential nursing care facilities) 
 872 8720  กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ท่ีมีที่พักและมีคนดูแลประจ าส าหรับผู้พิการทาง

สมอง ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ใช้สารเสพติด (Residential care activities for 
mental retardation, mental health and substanceabuse) 

   87201 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานท่ีที่มีท่ีพักและมีคนดูแลประจ าส าหรับผู้พิการ
ทางสมอง 

   87202 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานท่ีที่มีท่ีพักและมีคนดูแลประจ าส าหรับผู้มีปญัหา
สุขภาพจิต 

   87203 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานท่ีที่มีท่ีพักและมีคนดูแลประจ าส าหรับผู้ใช้สาร
เสพติด 

 873 8730  กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานท่ีที่มีท่ีพักและมีคนดูแลประจ าส าหรับผูสู้งอายุ
และผู้พิการ (Residential care activities for the elderly and disable) 

   87301 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานท่ีที่มีท่ีพักและมีคนดูแลประจ าส าหรับผูสู้งอายุ 
   87302 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานท่ีที่มีท่ีพักและมีคนดูแลประจ าส าหรับเด็กและ

เยาวชนพิการ 
   87303 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานท่ีที่มีท่ีพักและมีคนดูแลประจ าส าหรับผู้พิการ 
 879 8790  กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานท่ีที่มีท่ีพักและมีคนดูแลประจ าอื่นๆ  
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(Other residential care activities) 

   87901 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานท่ีที่มีท่ีพักและมีคนดูแลประจ าส าหรับเด็กและ
เยาวชน (ยกเว้น ผู้พิการซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งหมด หรอืผู้ที่ไม่
สามารถอยู่ตามล าพังได้และผู้ใช้สารเสพติด) 

   87902 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานท่ีที่มีท่ีพักและมีคนดูแลประจ าส าหรับหญิงที่
ประสบปัญหาทางสังคม 

   87909 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ท่ีมีที่พักและมีคนดูแลประจ าส าหรับบุคคลอื่นๆ 
ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 

88    กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัย  
(Social work activities without accommodation) 

 881 8810  กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มทีี่พักอาศัย ส าหรับผู้สูงอายุและผูพ้ิการ 
(Social work activities without accommodation for the elderly and 
disabled) 

   88101 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มทีี่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
   88102 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มทีี่พักอาศัยส าหรับผู้พิการ 
 889 8890  กิจกรรมสังคมสงเคราะห์อื่นๆ โดยไม่มีที่พักอาศัย  

(Other social work activities without accommodation) 
   88901 กิจกรรมการรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 
   88909 กิจกรรมงานสังคมสงเคราะหอ์ื่นๆ โดยไม่มีที่พักอาศัย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
หมวดใหญ่ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (Arts, entertainment and recreation) 
90 900 9000  กิจกรรมการสร้างสรรค์ศลิปะและความบันเทิง  

(Creative, arts and entertainment activities) 
   90001 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศลิปะ 
   90002 กิจกรรมด้านความบันเทิง 
91 910   ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภณัฑ์และกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมอื่นๆ 

(Libraries, archives, museums and other cultural activities) 
  9101  กิจกรรมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ (Library and archives activities) 
   91011 กิจกรรมห้องสมุด 
   91012 กิจกรรมหอจดหมายเหต ุ
  9102  กิจกรรมทางพิพิธภณัฑ์และการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณสถานและ

อาคารทางประวัติศาสตร์ (Museum activities and operation of historical 
sites and buildings) 

   91021 กิจกรรมพิพิธภณัฑ ์
   91022 กิจกรรมการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร ์
  9103  สวนพฤกษศาสตร์และสวนสัตว์และกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ (Botanical and 

zoological gardens and nature reserves activities) 
   91031 กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสตัว์ 
   91032 กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
92 920 9200  กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค (Gambling and betting activities) 
   92001 กิจกรรมการขายสลากกินแบ่ง 
   92009 กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชคอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
93    กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทงิและนันทนาการ  

(Sport activities and amusement and recreation activities) 
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 931   กิจกรรมด้านการกีฬา (Sport activities) 
  9311  การด าเนินงานเกีย่วกับสิ่งอ านวยความสะดวกทางการกีฬา  

(Operation of sports facilities) 
   93111 การด าเนินงานเกีย่วกับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการแข่งขันกีฬา 
   93112 การด าเนินงานของสถานท่ีออกก าลังกาย 
  9312 93120 กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา (Activities of sports clubs) 
  9319  กิจกรรมอื่นๆ ทางด้านการกีฬา (Other sports activities) 
   93191 กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 
   93192 กิจกรรมของสมาคม/สมาพันธ์กีฬา 
   93199 กิจกรรมอื่นๆ ทางด้านการกีฬา ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 932   กิจกรรมทางด้านความบันเทิงและนันทนาการอื่นๆ  

(Other amusement and recreation activities) 
  9321 93210 กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปารค์  

(Activities of amusement parks and theme parks) 
  9329  กิจกรรมด้านความบันเทิงและนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

(Other amusement and recreation activities not elsewhere classified) 
   93291 กิจกรรมสวนพักผ่อนหย่อนใจและชายหาด 
   93292 กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบนัเทิงและการนันทนาการ 
   93293 กิจกรรมการด าเนินงานร้านเกมและตูเ้กมหยอดเหรยีญ 
   93299 กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
หมวดใหญ่ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ (Other service activities) 
94    กิจกรรมขององค์กรสมาชิก (Activities of membership organizations) 
 941   กิจกรรมขององค์กรสมาชิกธุรกิจ องค์กรสมาชิกนายจ้างและองค์กรสมาชิกผู้

ประกอบวิชาชีพ (Activities of business employers and professional 
membership organizations) 

  9411 94110 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกธุรกิจและองค์กรสมาชิกนายจ้าง (Activities of 
business employers membership organizations) 

  9412 94120 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพ (Activities of professional 
membership organizations) 

 942 9420 94200 กิจกรรมของสหภาพแรงงาน (Activities of trade unions) 
 949   กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่นๆ (Activities of other membership 

organizations) 
  9491 94910 กิจกรรมขององค์กรทางศาสนา (Activities of religious organizations) 
  9492 94920 กิจกรรมขององค์กรทางการเมือง (Activities of political organizations) 
  9499  กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น (Activities of 

other membership organizations not elsewhere classified) 
   94991 กิจกรรมขององค์กรสิทธิมนุษยชน 
   94992 กิจกรรมขององค์กรสิทธิมนุษยชน 
   94992 กิจกรรมของสมาคมเยาวชน 
   94993 กิจกรรมขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและนเิวศวิทยา 
   94994 กิจกรรมของสมาคมด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   94999 กิจกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 



5-71 
 

 หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 
95    การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน (Repair of 

computers and personal and household goods) 
 951   การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณส์ื่อสาร  

(Repair of computers and communication equipment) 
  9511 95110 การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์่อพ่วง  

(Repair of computers and peripheral equipment) 
  9512 95120 การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร (Repair of communication equipment) 
 952   การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน  

(Repair of personal and household good) 
  9521 95210 การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริโภค (Repair of consumer electronics) 
  9522 95220 การซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์ส าหรับบา้นและสวน  

(Repair of household appliances and home and garden equipment) 
  9523 95230 การซ่อมรองเท้าและเครื่องหนัง (Repair of footware and leather goods) 
  9524 95240 การซ่อมเฟอร์นเิจอร์และของตกแต่งบ้าน  

(Repair of furniture and home furnishings) 
  9529  การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ  

(Repair of other personal and household good) 
   95291 การซ่อมนาฬิกา 
   95292 การซ่อมเครื่องแต่งกาย   
   95293 การซ่อมจักรยานสองล้อ 
   95294 การซ่อมเครื่องดนตร ี
   95295 การซ่อมเครื่องกีฬา 
   95299 การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
96    กิจกรรมการบริการอื่นๆ ส่วนบุคคล (Other personal service activities) 
 961 9610  การให้บริการด้านสุขภาพยกเว้นกิจกรรมทางดา้นกีฬา  

(Personal services for wellness, except sport activities) 
   96101 กิจกรรมสปา 
   96102 กิจกรรมการบริการลดน้ าหนัก 
   96103 กิจกรรมการแต่งผม 
   96104 กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเลบ็มือ และเล็บเท้า 
   96109 กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 
 962 9620  การให้บริการซักรีด (Laundry services) 
   96201 การบริการซักรดี (ยกเว้น โดยเครือ่งซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ) 
   96202 การซักผ้าโดยเครื่องซักผา้ชนิดหยอดเหรียญ 
   96203 การบริการฟอกและย้อมส ี
 963 9630  กิจกรรมการให้บริการอื่นๆ ส่วนบุคคล  

(Other personal service activities, not elsewhere classified) 
   96301 กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
   96302 กิจกรรมการดูแลสตัว์เลีย้ง 
   96303 กิจกรรมการบริการด้วยเครื่องหยอดเหรียญ 
   96304 กิจกรรมโหราศาสตร์และไสยศาสตร ์
   96305 กิจกรรมการบริการอาบ อบ นวด และการบริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน 
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 หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 
   96309 กิจกรรมการบริการอื่นๆ ส่วนบุคคล ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 
หมวดใหญ่ T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ท าขึ้นเอง

เพ่ือใช้ในครัวเรือน ซ่ึงไม่สามารถจ าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน (Activities 
of households as employers; undifferentiated goods- and  
services- producing activities of households for own use) 

97 970 9700 97000 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนในฐานะที่เป็นนายจ้างส่วนบุคคล  
(Activities of households as employers of domestic personnel) 

98    กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ท าขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถ
จ าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน (Undifferentiated goods- and services-
producing activities of private households for own use) 

 981 9810 98100 กิจกรรมการผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไมส่ามารถจ าแนกกิจกรรมได้
อย่างชัดเจน (Undifferentiated goods-producing activities of private 
households for own use) 

 982 9820 98200 กิจกรรมการบริการในครัวเรือน ซึง่ไม่สามารถจ าแนกกิจกรรมได้อยา่งชัดเจน 
(Undifferentiated service-producing activities of private households 
for own use) 

หมวดใหญ่ U กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก  
(Activities of extraterritorial organizations and bodies) 

99 990 9900  กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก 
(Activities of extraterritorial organizations and bodies) 

   99001 กิจกรรมของคณะผู้แทนทางการทตูและกงสลุจากประเทศต่าง ๆ 
   99009 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิไดจ้ดัประเภท

ไว้ในท่ีอื่น 
หมวดใหญ่ V ไม่สามารถจ าแนกได้ (Not classifiable) 
00 000   ไม่สามารถจ าแนกได้ (Not classifiable) 
  0001 00010 ไม่ทราบ (Don’t know) 
  0002 00020 ค าตอบไมส่ามารถระบุได้ (Response unidentificable) 
  0003 00030 ค าตอบนอกขอบเขต (Response outside scope 
  0004 00040 ปฏิเสธท่ีจะตอบ (Refused to answer) 
  0009 00090 ไม่ตอบ (Non-response) 

โดยท่ี  ไม่สามารถจ าแนกได้ ประกอบด้วย 

ไม่ทราบ คือ ผู้ให้ข้อมูลไม่รู้จะตอบค าถามว่าอย่างไร รวมถึง "ไมแ่น่ใจ"  
ค าตอบไม่สามารถระบุได้ คือ ข้อมูลที่ได้มามีลักษณะดังนี้ 

- อ่านไม่ออก 
- ไม่ชัดเจนว่าค าตอบที่ได้มาหมายถึงอะไร  โดยทั่วไปเกิดจากข้อมูลมีรายละเอียดไม่เพียงพอ ก ากวม ไม่

ชัดเจน หรือคลุมเครือ 
- ให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกัน เช่น กาเครื่องหมายทั้งในช่องใช่และไม่ใช่ในค าถามเดียวกัน 
- ข้อมูลมีความชัดเจนและอยู่ในขอบเขตของการจัดจ าแนกอย่างเห็นได้ชัดหรืออยู่ในวัตถุประสงค์ที่

ก าหนด  แต่ไม่สามารถลงรหัสได้เนื่องจากไม่มีรายการที่เหมาะสมในการจัดจ าแนก เช่น ในการจัด



5-73 
 

จ าแนกไม่ได้มีการก าหนดรายการ "ไม่ได้จัดจ าแนกไว้ในที่อ่ืน (not elsewhere classified: nec) " 
หรือ "ไม่ได้ระบุรายละเอียด (not further defined: nfd)" ไว้ 

ค าตอบนอกขอบเขต คือ ข้อมูลที่ได้รับได้มามีความหมายและชัดเจน แต่เห็นได้ชัดว่าไม่อยู่ในขอบเขตของการ
จัดจ าแนกหรือหัวข้อที่ก าหนดไว้  
ปฏิเสธที่จะตอบ คือ ผู้ให้ข้อมูลแสดงความตั้งใจที่จะไม่ตอบค าถาม  
ไม่ตอบ คือ ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้ตอบอะไรมาในค าถาม  

 

มาตรฐานค าถาม  

เนื่องด้วย ประเภทอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจมีอยู่มากมายและหลากหลาย อีกทั้งเกณฑ์
ในการจัดจ าแนกข้อมูลออกเป็นประเภทต่างๆ ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาหลายรูปแบบ เช่น  

- ปัจจัยน าเข้า (input)  
- กระบวนการ (process) 
- ผลผลิตที่ได้ (output)  
- วัตถุประสงค์ของการใช้งานของผลผลิตหรือการให้บริการ  
- ประเภทการขาย (ขายในลักษณะตัวแทนจ าหน่าย นายหน้า ขายส่ง ขายปลีก)  
- สถานที่ขาย (ร้าน ตลาด แผงลอย หาบเร่ ขายตามตลาดนัด ขายตรง ขายทางโทรศัพท์ ขาย

ทางอินเตอร์เน็ต ขายทางโทรทัศน์ เป็นต้น)  
- รูปแบบการขนส่ง (ทางท่อ ทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ า ทางอากาศ)  
- ฯลฯ  

จึงท าให้ไม่สามารถก าหนดข้อค าถามที่ช่วยกลั่นกรองเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างชัดเจน จาก
การศึกษาหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องของประเภทอุตสาหกรรมจากทั้งในและต่างประเทศพบว่า 
แทบทุกหน่วยงานใช้ค าถามในลักษณะเดียวกันนี้คือ 
 

ประเภทกิจการ/ประเภทธุรกิจ/ประเภทอุตสาหกรรม .............................................................................  
(โปรดระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ปลูกข้าว เลี้ยงกุ้งกุลาด า โรงฆ่าไก่ ตัดเย็บชุดเครื่องแบบ          
ผลิตเครื่องใช้ในครัวจากทองเหลือง ขายไก่ย่างท่ีตลาด ร้านขายปลีกข้าวสาร คลินิครักษาสัตว์ ฯลฯ) 

ดังนั้น ในการจดบันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจควรบันทึกอย่างละเอียดให้ได้มากที่ สุด
เพ่ือให้สามารถน ารายละเอียดดังกล่าวมาแปลงเป็นรหัสที่ถูกต้องได้ ยกเว้น ในกรณีที่เก็บรวบรวมข้อมูลใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกข้อมูล เช่น Tablet คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือตอบแบบสอบถามผ่าน
ออนไลน์ เป็นต้น อาจมีรายชื่อประเภทอุตสาหกรรมข้ึนมาให้เลือกตอบให้ตรงกับรายละเอียดมากที่สุด  
 
มาตรฐานช่ือตัวแปร 

ชื่อตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 
INDUSTRY           อุตสาหกรรม - 
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มาตรฐานการน าเสนอข้อมูลสถิติ 

การเลือกรูปแบบเพ่ือน าเสนอตารางข้อมูลสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสามารถปรับใช้ได้หลากหลาย
รูปแบบตามความเหมาะสมและขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูลเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เป็น
มาตรฐานและสามารถเปรียบเทียบและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน หน่วยงานระหว่างประเทศได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการน าเสนอข้อมูลสถิติอุตสาหกรรม เช่น  

 
รายงานสถิติด้านต่างๆ ระดับการน าเสนอ 

สถิติอุตสาหกรรม จาก International Recommendations for Industrial Statistics 2008, United 
Nations ระบุให้การน าเสนอรายงานระหว่างประเทศ 
 รายปี ระดับหมู่ใหญ่ (3 หลัก) 
 รายไตรมาส ระดับหมวดย่อย (2 หลัก) 
สถิติค้าส่ง ค้าปลีก จาก International Recommendations for Distributive Trade Statistics 2008, 
United Nations ระบุให้การน าเสนอรายงานระหว่างประเทศ 
 รายปี ระดับหมู่ใหญ่ (3 หลัก) 
 รายไตรมาส ระดับหมวดย่อย (2 หลัก)   
 รายเดือน ระดับหมวดย่อย (2 หลัก)   
สถิติประชากร จาก Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, 
Revision 2, United Nations ระบุให้การน าเสนอรายงาน 
 ส ามะโนประชากร ระดับหมู่ใหญ่ (3 หลัก) 

 
ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบและการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ในการจัดท ารายงานสถิติ

เพ่ือน าเสนอข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมในกรณีที่เป็นการน าเสนอข้อมูลในภาพรวม ควรน าเสนอในระดับ 2 หลัก 
(หมวดย่อย) เป็นอย่างน้อยหากท าได้ แต่หากสามารถน าเสนอได้ในระดับที่ละเอียดกว่า 2 หลัก จะเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ระดับในการน าเสนอดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นกับ
วัตถุประสงค์ จ านวนข้อมูลที่สามารถน าเสนอได้ที่เป็นไปตามวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับข้อมูล และ
งบประมาณในการจัดท าข้อมูล  

นอกจากนี้ TSIC สามารถน ามามาใช้ประโยชน์ในแง่ของการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลในเรื่อง
เฉพาะ  โดยน ามาจัดกลุ่มให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งการจัดกลุ่มข้อมูลโดยน าโครงสร้าง TSIC เพียง
ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นมาจัดกลุ่มของรหัส (เช่น ระดับหมวดใหญ่ หมวดย่อย หรือหมู่ใหญ่ เป็นต้น) ยังไม่
เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้   
 
ตัวอย่างการจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบนพื้นฐานของ TSIC   

1. การจัดกลุ่มข้อมูลสถิติเพื่อการรายงานผลข้อมูล “ระบบบัญชีประชาชาติ (SNA)”   

เกิดจากการจัดกลุ่ม TSIC ให้มีจ านวนรายการข้อมูลน้อยลงเพ่ือให้เหมาะส าหรับข้อมูลระบบบัญชี
ประชาชาติ เป็นการน าเสนอข้อมูลในระดับบนสุดคือ หมวดใหญ่ 21 หมวดใหญ่ และในระดับรองลงมาคือ 
หมวดย่อย 88 หมวดย่อย  แต่ผู้จัดท าบัญชีประชาชาติเห็นว่าควรรวมบางรายการเข้าด้วยกันเพ่ือน าเสนอ
รายงานสรุปกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน SNA   ซึ่งสามารถท าได้ 2 รูปแบบ คือการน าเสนอข้อมูลระดับกว้างโดย
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น าเสนอ 10 รายการ  และระดับกลางน าเสนอ 38 รายการ ซึ่งเป็นจ านวนที่เหมาะสมส าหรับการน าเสนอ
รายงาน SNA ในภาพกว้างของประเทศ  ซึ่งโครงสร้างการน าเสนอข้อมูลดังกล่าวเรียกว่า A*10 และ A*38  
ตามท่ีอธิบายต่อไปนี้ 

การน าเสนอข้อมูล SNA ตาม TSIC ในระดับกว้าง มีเกณฑ์ในการจัดกลุ่มหลายอย่าง เช่น 
 ต้องการให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเศรษฐกิจในระดับสากลได้ในภาพกว้าง   
 ต้องการแยกกิจกรรมการผลิตสินค้า (ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบไปจนกระทั่งถึงการแปรรูปสินค้า)  

ออกจากกิจกรรมการบริการอย่างชัดเจน 
 ต้องการแยกการผลิตสินค้าและบริการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจ าหน่ายในระบบตลาดกับที่ไม่ใช่เพ่ือ

จ าหน่ายในระบบตลาด และการผลิตสินค้าและบริการที่ท าขึ้นเองเพ่ือใช้ในครัวเรือน 

แต่การจัดกลุ่มข้อมูลในที่นี้ไม่สามารถแยกทุกอย่างที่ต้องการ เช่น  ส่วนของการผลิตสินค้าและ
บริการที่ไม่ใช่เพื่อการจ าหน่ายในระบบตลาดนั้นจะแทรกอยู่ในกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถแยกได้
อย่างชัดเจน  ซึ่งการจัดกลุ่มการน าเสนอข้อมูล SNA ตาม TSIC ในระดับกว้างหรือที่เรียกว่า A*10 จัดกลุ่มได้ดังนี้ 

ตาราง 1 การน าเสนอข้อมูล SNA ตาม TSIC ระดับกว้าง (A*10) 
 

 หมวดใหญ่  TSIC ค าอธิบาย 
1 A เกษตรกรรม  การป่าไม้ และการประมง 
2 B, C, D และ E การผลิต เหมืองแร่และเหมืองหิน และกิจกรรมทางอุตสาหกรรมอื่นๆ 
2 a C เฉพาะ: การผลติ 
3 F การก่อสร้าง 
4 G, H และ I การขายส่งและการขายปลีก การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 
5 J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
6 K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 
7 L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์
8 M และ N กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์  เทคนิค  การบริหาร และบริการสนับสนุน 
9 O, P และ Q กิจกรรมการบรหิารราชการและการป้องกันประเทศ การศึกษา สุขภาพ และงานสังคม

สงเคราะห ์
10 R, S, T  และ U กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 

 

การน าเสนอข้อมูล SNA ตาม TSIC ในระดับกลาง เป็นการผสมผสานระหว่าง TSIC ระดับหมวด
ใหญ่ 21 หมวดใหญ่ เข้ากับหมวดย่อย 88 หมวดย่อย โดยได้กลุ่มข้อมูลทีแ่บ่งออกเป็น 38 รายการ ดังนี้ 
 
ตาราง 2  การน าเสนอข้อมูล SNA ตาม TSIC ในระดับกลาง (A*38) 
 

 รหัส  A*38 ค าอธิบาย รหัส TSIC  
  1 A เกษตรกรรม  การป่าไม้ และการประมง 01 ถึง 03 
  2 B การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 05 ถึง 09 
  3 CA การผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร เครื่องดืม่ และผลติภณัฑ์ยาสูบ 10 ถึง 12 
  4 CB การผลิตสิ่งทอ  เครื่องแต่งกาย  เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 13 ถึง 15 
  5 CC การผลิตผลิตภณัฑ์ไม้และกระดาษ  การพิมพ์และการผลิตซ้ าสื่อบันทึก 16 ถึง 18 
  6 CD การผลิตถ่านโค้กและผลติภณัฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม 19 
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 รหัส  A*38 ค าอธิบาย รหัส TSIC  
  7 CE การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 20 
  8 CF การผลิตเภสัชภณัฑ์  เคมีภณัฑ์ทางยา และผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร 21 
  9 CG การผลิตผลิตภณัฑ์ยางและพลาสติก การผลิตผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ 22 + 23 
10 CH การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้น

เครื่องจักรและอุปกรณ ์
24 + 25 

11 CI การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์  และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ 26 
12 CJ การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 27 
13 CK การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 28 
14 CL การผลิตยานยนต์ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง และอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ 29 + 30 
15 CM การผลิตเฟอร์นเิจอร์  และผลิตภณัฑ์อื่นๆ  รวมถึงการซ่อมและการติดตั้ง

เครื่องจักรและอุปกรณ ์
31 ถึง 33 

16 D ไฟฟ้า ก๊าซ  ไอน้ า  และระบบปรบัอากาศ 35 
17 E การจัดหาน้ า การจัดการน้ าเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกีย่วข้อง 36 ถึง 39 
18 F การก่อสร้าง 41 ถึง 43 
19 G การขายส่งและการขายปลีก  การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 45 ถึง 47 
20 H การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 49 ถึง 53 
21 I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 55 + 56 
22 JA การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่  กิจกรรมเกีย่วกับภาพและเสียง และการแพร่

ภาพกระจายเสียง 
58 ถึง 60 

23 JB การโทรคมนาคม 61 
24 JC บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการสารสนเทศ 62 + 63 
25 K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 64 ถึง 66 
26 L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 4 68 
27 MA กิจกรรมทางกฎหมาย  การบญัชี  การบริหารจัดการ  สถาปัตยกรรม  

วิศวกรรม  การทดสอบ  และการวิเคราะห์ทางเทคนคิ   
69 ถึง 71 

28 MB การวิจัยและการพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร ์ 72 
29 MC การโฆษณาและการวิจยัตลาด  กิจกรรมทางวิชาชีพ  วิทยาศาสตร์  และเทคนิค

อื่นๆ  กิจกรรมเกี่ยวกับสตัวแพทย์ 
73 ถึง 75 

30 N กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 77 ถึง 82 
31 O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 84 
32 P การศึกษา 85 
33 QA กิจกรรมด้านสุขภาพของมนุษย ์ 86 
34 QB กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พักและงานสังคมสงเคราะห์ทีไ่ม่ให้ท่ีพัก 87 + 88 
35 R ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 90 ถึง 93 
36 S กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 94 ถึง 96 
37 T5 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนสว่นบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการ

ที่ท าขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจ าแนกกิจกรรมได้อยา่งชัดเจน 
97 + 98 

38 U6 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก 99 

                                                 
4  รวมค่าเช่าของเจ้าของที่อยู่อาศัยโดยการประมาณค่า 
5  กิจกรรมการบริการของครัวเรือนในหมวดย่อย 98 ไม่อยู่ในกรอบของ SNA  
6  กิจกรรมของหน่วยสถาบันไม่นับรวมไว้ในกิจกรรมของประเทศท่ีไปตั้งหรือพ านักอยู่  
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การจัดกลุ่มดังกล่าวให้ความส าคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของข้อมูล แม้ว่าจะมีข้อจ ากัดในแง่
ของการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก TSIC  ซึ่งทั้ง 38 กลุ่ม ส่วนใหญ่เกิดจากการแตกหมวดใหญ่ C (การผลิต) 
และแตกบางส่วนในกิจกรรมบริการซ่ึงเป็นส่วนที่มีความส าคัญในแง่ของนโยบาย  สาเหตุที่ให้ความส าคัญกับ
การแตกรายละเอียดในส่วนของการผลิตมี 3 ประการคือ 

1. ข้อมูลภาคการผลิตทั้งในด้านของสินค้าและปริมาณการผลิต มีความส าคัญในการเปรียบเทียบ
ข้อมูลในระดับสากล  และเป็นที่ต้องการใช้ในการวิเคราะห์มากกว่าภาคบริการ 

2. ข้อมูลภาคการผลิตเป็นข้อมูลที่แสดงถึงอุตสาหกรรมปฐมภูมิและทุติยภูมิได้ดี  ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ตามความแตกต่างของระดับการพัฒนาได้อย่างกว้างขวาง 

3. สามารถคงความเป็นอนุกรมเวลาได้ดี  แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก ISIC Rev.3.0 มาก
พอสมควรก็ตาม เช่น  
 กิจกรรมการจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ย้ายจากภาคการผลิตไปอยู่ในหมวดใหญ่ J (ข้อมูล

ข่าวสารและการสื่อสาร)   
 การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ถูกย้ายออกจากภาคการผลิตไปจัดไว้ในหมวดใหญ่ E (การจัดหา

น้ า การจัดการน้ าเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้อง) 
 ยกระดับกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจเชิงนโยบายในแง่ของกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูง และ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 

 หมวดใหญ่ J (ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ถูกแยกออกมาเนื่องจากได้รับ
การสนใจในเชิงนโยบายอย่างมาก โดยเฉพาะกิจกรรมโทรคมนาคมที่มีอัตราการเติบโตเร็ว
ที่สุดในแทบทุกประเทศ  ซึ่งขอบเขตระหว่างบริการโทรคมนาคม การแพร่ภาพกระจายเสียง 
อินเตอร์เน็ต และบริการด้าน IT  ในอนาคตยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความเกี่ยวพัน
กันมากขึ้น ท าให้ การจ าแนกกิจกรรมในหมวดใหญ่ J  อาจท าได้ยากขึ้นในอนาคตหรืออาจ
ต้องใช้วิธีอ่ืนในการจ าแนก ดังนั้นจึงจัดกลุ่ม ICT ไว้ต่างหาก เช่นเดียวกันกับการแยกกิจกรรม
เนื้อหาข้อมูลสารสนเทศไว้อีกกลุ่มหนึ่ง 

 กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นกิจกรรมที่แยกมาไว้ในหมวดใหญ่ L เพ่ือประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ขีดความสามารถด้านการผลิต  แม้ว่าจะต้องมีการประมาณค่าเช่าของเจ้าของที่อยู่
อาศัยขึ้นมาก็ตาม 

 กิจกรรมด้านสุขภาพเป็นกิจกรรมสุดท้ายที่ถูกแยกออกมาเนื่องจากขนาดของกิจกรรมที่มี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนและความสนใจในเชิงนโยบายด้านสุขภาพ  กิจกรรมการบริการรักษาสัตว์ถูก
แยกออกจากกิจกรรมสุขภาพคนแล้วน าไปจัดประเภทไว้ภายใต้หมวดใหญ่ M (กิจกรรมทาง
วิชาชีพ  วิทยาศาสตร์  และเทคนิค) 

2. การจัดกลุ่มข้อมูลสถิติเพื่อการรายงานผลข้อมูล “เศรษฐกิจสารสนเทศ (Information Economy)”  
เป็นการจัดกลุ่มรายการตามแนวคิดใหม่ คือ น า ICT รวมกับเนื้อหาข้อมูล (Content) และสื่อเป็น

กลุ่มข้อมูลในระดับหมู่ย่อย เนื่องจากความต้องการข้อมูลด้านเศรษฐกิจสารสนเทศและเนื้อหาข้อมูลมีเพ่ิมขึ้น
มาก  ในขณะที่กิจกรรมทั้งหมดที่เก่ียวกับเศรษฐกิจสารสนเทศกระจายอยู่ตามหมวดย่อยต่างๆ  ใน TSIC 
ส าหรับการก าหนดมาตรฐานค านิยามของกิจกรรมที่เก่ียวข้องนั้น มีองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD) เป็นหน่วยงานหลักโดยมีข้อสรุปดังนี้ 
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ความหมายของกิจกรรม ICT   
กิจกรรม ICT หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากการผลิตสินค้าและบริการ ICT  ซึ่งเป็น 

“การผลิตสินค้าและบริการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สามารถด าเนินการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศและท า
การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่งข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล” กิจกรรมหรืออุตสาหกรรม ICT 
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า ICT  การขายสินค้า ICT และการบริการด้าน ICT ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตาม TSIC ดังต่อไปนี้ 

อุตสาหกรรมการผลิตสินค้า ICT  
2610 การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร 
2620 การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2630 การผลิตเครื่องมือสื่อสาร 
2640 การผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริโภค 
2680 การผลิตสื่อแม่เหล็กและสื่อเชิงแสง 

อุตสาหกรรมการค้าสินค้า ICT  
4651 การขายส่งคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ 
4652 การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์และทางการสื่อสารโทรคมนาคม 

อุตสาหกรรมการบริการด้าน ICT  
5820 การจัดท าซอฟต์แวร์ 

61 การโทรคมนาคม 
6110 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบมีสาย 
6120 กิจกรรมการโทรคมนาคมแบบไร้สาย 
6130 กิจกรรมการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม 
6190 กิจกรรมการโทรคมนาคมด้านอ่ืนๆ 

62 การจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

6201 การจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ 
6202 การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน

คอมพิวเตอร์ 
6209 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ 

631 การประมวลผลข้อมูล   การสร้างแม่ข่ายและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง เวบท่า 
6311 การประมวลผลข้อมูล  การสร้างแม่ข่ายและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  
6312 เว็บท่า 

951 การซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร 
9511 การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
9512 การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร 
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ความหมายของกิจกรรมเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลและสื่อ   

กิจกรรมเนื้อหาข้อมูลและสื่อหมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าและบริการ
ต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการให้ข่าวสาร  การศึกษา และ/หรือความบันเทิงผ่านทางสื่อสารมวลชน ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิต  การจัดท า  เผยแพร่ และ/หรือจ าหน่ายเนื้อหาข้อมูล (สินค้าเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสาร วัฒนธรรม และความบันเทิง) ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลและสื่อที่จัดจ าแนกตาม  
TSIC ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

581 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือ นิตยสาร และอ่ืนๆ 
5811 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือ 
5812 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่นามานุกรมและที่อยู่ทางไปรษณีย์ 
5813 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์  วารสาร และนิตยสาร 
5819 การจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่งานอ่ืนๆ   

591 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์  วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ 
5911 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ 
5912 กิจกรรมหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ 
5913 กิจกรรมการแผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ 
5914 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์ 

5920 การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จ าหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี 

60 กิจกรรมการจัดผังรายการโทรทัศน์ และกิจกรรมการแพร่ภาพกระจายเสียง 
6010 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง 
6020 การจัดผังรายการและการออกอากาศทางโทรทัศน์ 

639 กิจกรรมการบริการสารสนเทศอ่ืนๆ 
6391 กิจกรรมส านักข่าว 
6399 การบริการสารสนเทศอ่ืนๆ  ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

 
3. การจัดกลุ่มข้อมูลสถิติเพื่อการรายงาน “เศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Sector)”   

เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลให้เหมาะส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจนอกระบบมากข้ึน  โดยเลือกจัด
กลุ่มข้อมูล TSIC ในระดับหมู่ย่อย  แต่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกหน่วยสถิติในหมู่ย่อย (ที่ก าหนด) เป็นข้อมูล
เศรษฐกิจนอกระบบ จึงไม่ได้หมายความว่าถ้าน าหมู่ย่อยตามที่ก าหนดมาน าเสนอข้อมูลแล้วจะเป็นการ
น าเสนอข้อมูลเศรษฐกิจนอกระบบ 

ครัวเรือนเป็นหน่วยวิสาหกิจนอกระบบที่มีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย  ดังนั้นใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เห็นความแตกต่างของเศรษฐกิจนอกระบบ ต้องวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยทั้ง
ในด้านการจ้างงานและขีดความสามารถที่ก่อให้เกิดรายได้  ข้อจ ากัด  และคุณลักษณะอ่ืนๆ  รวมถึงก าหนด
วิธีการด าเนินงานที่เหมาะสม  ซึ่งนักวางแผนและนักวิเคราะห์มีความต้องการข้อมูลดังกล่าวเพ่ือหาโครงสร้าง
และองค์ประกอบของเศรษฐกิจนอกระบบ โดยมีประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นเพียงตัวแปรตัวหนึ่งที่
ส าคัญที่ใช้อธิบายลักษณะของข้อมูลสถิติและใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูลเศรษฐกิจนอกระบบ แต่ไม่ใช่เกณฑ์ที่ใช้
ก าหนดว่าหน่วยดังกล่าวเป็นเศรษฐกิจนอกระบบหรือไม่     
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โดยส่วนใหญ่หรือบางส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบจะจัดประเภทอยู่ในหมวดใหญ่ A 
(เกษตรกรรม การการป่าไม้ และประมง)  หมวดใหญ่ C (การผลิต)  หมวดใหญ่ F (การก่อสร้าง)  หมวดใหญ่ G 
(การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ )  หมวดใหญ่ H (การขนส่งและสถานที่เก็บ
สินค้า) หมวดใหญ่ I (ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร) และหมวดใหญ่ S (กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ)  
ตาราง 3   ตารางน าเสนอข้อมูลเศรษฐกิจนอกระบบในระดับกว้างสุดประกอบด้วย 11 รายการข้อมูล  
 

รายการ ค าอธิบาย 
TSIC 

 หมวดใหญ ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ ่ หมู่ย่อย 
  1 เกษตรกรรม  การป่าไม้ และการประมง A 01-03 011-032 0111-0322 
  2 การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน การผลิต ไฟฟ้า  

ก๊าซ  ไอน้ า  และระบบปรับอากาศ 
B, C, D, E 05-39 051-390 0510-3900 

  2a เฉพาะ : การผลิต C 10-33 101-332 1011-3320 
  3 การก่อสร้าง F 41-43 410-439 4100-4390 
  4 การขายส่งและการขายปลีก  G* 45*, 46, 47 451, 453, 

461-479 
4510, 4530, 
4610-4799 

  4a เฉพาะ : การขายปลีกโดยไม่มีร้าน7/ G* 47*  478, 
479* 

4781-4789, 
4799 

  5 การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์                            
การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและ
ของใช้ในครัวเรือน 

G*, S* 45*, 95 452, 454, 
951-952 

4520, 4540, 
9511-9529 

  6 การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า H 49-53 491-532 4911-5320 
  7 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร I 55-56 551-563 5510-5630 
  7a เฉพาะ: ร้านอาหาร การบริการอาหารแบบ

เคลื่อนที่  และบริการจดัเลี้ยงนอกสถานท่ี 
I* 56* 561, 562* 5610-5621 

  8 กิจกรรมทางวิชาชีพ  วิทยาศาสตร ์ และเทคนิค  
กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน  
ศิลปะ  ความบันเทิง  และนันทนาการ 

M, N, R 69-82, 90-
93 

691-829, 
900-932 

6910-8299, 
9000-9329 

  9 การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห ์

P, Q 85-88 851-889 8510-8890 

10 กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ S* 96 961-963 9610-9630 
11 กิจกรรมอื่นๆ J, K, L, S* 58-68, 94 581-682, 

941-949 
5811-6820, 
9411-9499 

กิจกรรมการผลิต การซ่อมแซม และการขายเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญมากในเศรษฐกิจนอกระบบ  
เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้มักด าเนินงานในลักษณะของเศรษฐกิจนอกระบบ  ซึ่งมีความแตกต่างในแง่ของ
ลักษณะและเพศของคนท างาน ดังนั้นในแง่ของการน าเสนอข้อมูลเมื่อต้องการจัดจ าแนกข้อมูลตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ  จึงควรน าเสนอข้อมูลทั้ง 3 กิจกรรมข้างต้นแยกออกจากกัน  พร้อมทั้งแตก
กิจกรรมการผลิตออกมาเป็นกิจกรรมย่อยเนื่องจากเป็นข้อมูลทีส่ าคัญ  ในท านองเดียวกันกิจกรรมการขายปลีก
ที่ไม่ได้ขายในร้านค้า ได้แก่ ตามแผงลอยและตลาด  การเร่ขายสินค้าตามถนนหรือตามบ้าน  และการขายตรง
ด้วยวิธีอ่ืนๆ  ก็ถูกแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งรายการเนื่องจากมีความส าคัญในเศรษฐกิจนอกระบบเช่นกัน 

                                                 
7/  ไม่รวมหมู่ย่อย 4791 การขายปลกีโดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณยี ์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต 
* บางส่วนของหมวดใหญ่ หมวดย่อย หรือหมู่ใหญ ่
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ส่วนกิจกรรมการซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จัดอยู่ในกลุ่มรายการที่  2 ร่วมกับ
กิจกรรมการผลิต เนื่องจากหน่วยที่ด าเนินกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ท ากิจกรรม “การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา” ซึ่ง
ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 95 (การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน) ส าหรับ
การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ได้จัดประเภทไว้ในรายการที่ 5  ซึ่งในหมู่ย่อย 4540 
(การขาย การบ ารุงรักษาและซ่อมจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวเนื่อง)  เป็นกิจกรรมที่รวมทั้งการ
ขายและการซ่อมแซมไว้ด้วยกัน แต่ในข้อเท็จจริงของข้อมูลเศรษฐกิจนอกระบบ กิจกรรมการขายจักรยานยนต์
มีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับกิจกรรมการซ่อมแซม 

เนื่องจากไม่มีค าจ ากัดความของค าว่า “ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ” ไว้อย่างชัดเจนว่าประกอบด้วย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรบ้าง  ซึ่งโดยหลักเกณฑ์แล้วทุกๆ กิจกรรมใน TSIC สามารถเป็นเศรษฐกิจนอกระบบได้  
อย่างไรก็ตาม อาจมีบางหมวดใหญ่ที่ไม่น่าจะเป็นเศรษฐกิจนอกระบบได้ เช่น กิจกรรมการบริหารราชการ 
(หมวดใหญ่ O)  รวมถึงกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก (หมวดใหญ่ U)  จึงท าให้ทั้งสอง
หมวดใหญ่นี้ไม่รวมอยู่ในตารางการน าเสนอข้อมูลเศรษฐกิจนอกระบบ  ส่วนหมวดใหญ่ T (กิจกรรมการจ้าง
งานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ท าขึ้นเองเพ่ือใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถ
จ าแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน) ไม่รวมอยู่ในขอบเขตของเศรษฐกิจนอกระบบ เนื่องจากหน่วยผลิตในเศรษฐกิจ
นอกระบบต้องสามารถหาผลผลิตที่เป็นสินค้าหรือบริการที่ท าขึ้นมาเพ่ือขายหรือเพ่ือแลกเปลี่ยนได้  แต่
กิจกรรมที่ท าในหมวดใหญ่ T  ท าข้ึนเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นหลัก จึงท าให้หมวดใหญ่ T ไม่รวมอยู่ในตาราง 

จากตารางที่น าเสนอพบว่าหมวดใหญ่ TSIC โดยส่วนใหญ่จะมีอยู่ในตาราง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมด
ของหมวดใหญ่ อาจเป็นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง (หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หรือหมู่ย่อย)  ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจนอกระบบก็น ามารวมไว้ในตารางด้วย  แต่ยังมีความเป็นไปได้ที่ในบางหมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ 
หรือหมู่ย่อยจะไม่รวมอยู่ในตารางดังกล่าว  เช่น  กิจกรรมการประกันภัย (หมวดย่อย 65)  ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
ไม่ได้ด าเนินการโดยหน่วยงานนอกระบบ แต่อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมอ่ืนๆ ภายใต้หมวดใหญ่ K (กิจกรรมทาง
การเงินและการประกันภัย) ที่ในบางครั้งด าเนินงานโดยหน่วยงานนอกระบบ จึงท าให้ในตารางน าเสนอที่เป็น
การน าเสนอในระดับหมวดใหญ่จะมีหมวดใหญ่ K รวมถึงหมวดย่อย 65 อยู่ในตาราง   

ตารางเศรษฐกิจนอกระบบในระดับกว้างสุดที่น าเสนอข้างต้นนี้ เป็นเพียงเครื่องมือส าหรับช่วยให้การ
น าเสนอข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบเป็นมาตรฐาน  แต่ไม่ใช่กรอบหรือค านิยามของค าว่าของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบที่จัดจ าแนกตาม TSIC แต่อย่างใด 

 
4. การจัดกลุ่มข้อมูลสถิติเพื่อการรายงาน “องค์กรไม่แสวงหาก าไร (Non-profit Institutions Sector)”   

เป็นการจัดกลุ่มกิจกรรมที่ส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลภาคองค์กรไม่แสวงหาก าไรไว้ด้วยกัน  และ
เช่นเดียวกับการจัดกลุ่มข้อมูลเศรษฐกิจนอกระบบนั่นคือ ไม่ใช่ทุกหน่วยสถิติในหมู่ย่อย (ที่ก าหนด) จะเป็น
ข้อมูลองค์กรไม่แสวงหาก าไร จึงไม่ได้หมายความว่าถ้าน าหมู่ย่อยตามที่ก าหนดมาน าเสนอข้อมูลแล้ว จะเป็น
การน าเสนอข้อมูลองค์กรไม่แสวงหาก าไร 

คู่มือองค์กรไม่แสวงหาก าไรในระบบบัญชีประชาชาติ เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่าง United Nations Statistics Division (UNSD) กับ Johns Hopkins Center for Civil 
Society Studies  เพ่ือเป็นคู่มือช่วยให้ส านักงานสถิติประเทศต่างๆ เข้าใจและเห็นภาพองค์กรไม่แสวงหาก าไร  
การท าบุญกุศล และการให้ความช่วยเหลือด้วยความสมัครใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในแง่มุมของสถิติเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ซึ่งในคู่มือได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “องค์กรไม่แสวงหาก าไร” เพ่ือวัตถุประสงค์บัญชีบริวาร 
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(Satellite Account)  ขององค์กรไม่แสวงหาก าไร  ซึ่งความหมายขององค์กรไม่แสวงหาก าไรประกอบด้วย (ก) 
องค์กร  (ข) ด าเนินงานโดยไม่แสวงหาก าไรและไม่แบ่งปันผลก าไร  (ค) ด าเนินการแยกต่างหากจากภาครัฐ (ง) 
ดูแล/บริหารโดยตนเอง และ (จ) เป็นไปด้วยความสมัครใจไม่ใช่การบังคับ 

ปัจจัยในการก าหนดสถานะของหน่วยงานว่าเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไรหรือไม่ พิจารณาจาก
คุณลักษณะทางกฎหมาย โครงสร้าง หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งปัจจัยในการพิจารณาดังกล่าวไม่ใช่
เกณฑ์ในการจัดประเภทของ TSIC  จึงท าให้องค์กรไม่แสวงหาก าไรไม่สามารถก าหนดเป็นชุดของหมู่ย่อยที่
จ าแนกตาม TSIC ได้อย่างชัดเจน  ถึงแม้ว่าองค์กรไม่แสวงหาก าไรจะมีอยู่มากในกิจกรรมการบริการบางอย่าง 
เช่น การศึกษา  สุขภาพคน  และงานสังคมสงเคราะห์   แต่ในทางปฏิบัติแล้ว องค์กรไม่แสวงหาก าไรสามารถ
พบได้ในทุกๆ ที่ตามโครงสร้าง TSIC   และยิ่งไปกว่านั้นคือ ไม่ได้หมายความว่าทุกๆ หน่วยงานในหมู่ย่อยใดหมู่
ย่อยหนึ่งจะต้องเป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไรทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ของหมู่ย่อยนั้นก็ตาม 

เพ่ือจ าแนกข้อมูลองค์กรไม่แสวงหาก าไรตามลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  จึงได้แนะน าให้ใช้การ
จ าแนกเฉพาะส าหรับองค์กรไม่แสวงหาก าไรคือ การจัดจ าแนกองค์กรไม่แสวงหาก าไรตามมาตรฐานสากล 
(The International Classification of Nonprofit Organizations: ICNPO)  ซึ่งได้มีการใช้งานในโครงการ
ด้านสถิติและการศึกษาเพ่ือการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหาก าไรมาอย่างต่อเนื่อง  ประเทศส่วน
ใหญ่ใช้คู่มือองค์กรไม่แสวงหาก าไรในระบบบัญชีประชาชาติในการปฏิบัติงานจะใช้ ICNPO ในการออกรายงาน
ผลบัญชีบริวาร  รวมถึงโครงการด้านสถิติหลายโครงการ 

ICNPO เป็นการมาตรฐานจัดประเภทที่จัดท าขึ้นและใช้งานร่วมกับคู่มือองค์กรไม่แสวงหาก าไรใน
ระบบบัญชีประชาชาติ เนื่องจากใน ISIC Rev. 3.0 มีรายละเอียดของกิจกรรมที่องค์กรไม่แสวงหาก าไร
ด าเนินงานอยู่น้อยมาก  เช่น  องค์กรสมาชิก งานสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก  และกิจกรรมด้านอ่ืนๆ  ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน  ถึงแม้ว่าใน TSIC จะได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นจาก ISIC  Rev.3.0 อยู่มาก อีกทั้งยัง
ปรับปรุงให้ง่ายกับการเปรียบเทียบกับ ICNPO แล้วก็ตาม  แต่ในการแตกรายละเอียดในระดับหมู่ย่อยภายใต้  
2  หมู่ใหญ่ใน TSIC ที่เก่ียวข้องกับองค์กรไม่แสวงหาก าไร คือ  889 (กิจกรรมสังคมสงเคราะห์อ่ืนๆ ที่ไม่มีที่พัก
อาศัย)  กับ 949 (กิจกรรมองค์การสมาชิกอ่ืนๆ) ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เป็นถึงความแตกต่างหลักๆ 
ระหว่างประเภทขององค์กรไม่แสวงหาก าไรที่ก าหนดไว้ในงานวิจัยที่ผ่านมา  และไม่ละเอียดพอที่อาจก่อให้เกิด
ปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างหมู่ย่อยของ TSIC กับ กลุ่มย่อยของ ICNPO ในลักษณะความสัมพันธ์แบบ
หนึ่งต่อกลุ่ม (one-to-many หรือ 1:M)   
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