รหัสประเภทสิ นค้าและบริการ กรมสรรพากร
ISIC-RD Rev.4

เริ่มใช้ งานตั้งแต่ วนั ที่ 29 ธันวาคม 2557

วันที่ปรับปรุ งข้อมูล 21/2/2559

A
01

เกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมง
การเพาะปลูกและการเลีย้ งสัตว์ การล่ าสั ตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้ อง
01.1
01.11

01.12

01.13

01.14
01.15
01.16

01.19

การปลูกพืชล้ มลุก
การปลูกธัญพืช (ยกเว้ นข้าว) พืชตระกูลถั่ว และพืชทีเ่ มล็ดให้ นาํ้ มัน
การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่
การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวโพด)
การปลูกพืชตระกูลถัว่
การปลูกถัว่ เหลือง
การปลูกพืชที่เมล็ดให้น้ าํ มัน (ยกเว้นถัว่ เหลือง)
การปลูกข้ าว (ให้ เพิ่มหมวดอื่นๆ)
การปลูกข้าวเจ้า
การปลูกข้าวเหนี ยว
การปลูกข้าวอื่น ๆ
การปลูกพืชผัก แตง และพืชหัว
การปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกินต้น
การปลูกพืชผักกินผล รวมถึงแตงชนิดต่างๆ
การปลูกพืชผักกินรากและหัวใต้ดิน
การปลูกพืชจําพวกรากและหัวที่ให้สตาร์ชและอินนูลินสู ง (ยกเว้นมันสําปะหลัง)
การปลูกมันสําปะหลัง
การเพาะเห็ด
การปลูกพืชผักอื่นๆ
การปลูกอ้ อย
การปลูกอ้อย
การปลูกยาสู บ
การปลูกยาสู บ
การปลูกพืชเส้ นใย
การปลูกฝ้ าย
การปลูกพืชเส้นใยอื่นๆ
การปลูกพืชล้ มลุกชนิดอื่นๆ
การปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์

011110
011120
011130
011140
011150
011210
011220
011290
011310
011320
011330
011340
011350
011360
011390
011400
011500
011610
011690
011910

A

เกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมง

01.2
01.22

01.23

01.24

01.25

01.26

การปลูกพืชล้มลุกที่ใช้เป็ นอาหารสัตว์ (ยกเว้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)
การปลูกกล้วยไม้
การปลูกไม้ดอกอื่นๆ (ยกเว้นกล้วยไม้)
การปลูกพืชล้มลุกชนิ ดอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การปลูกพืชยืนต้ น
การทําสวนองุ่น
การปลูกไม้ ผลเมืองร้ อนและกึ่งร้ อน
การปลูกสับปะรด
การปลูกทุเรี ยน
การปลูกลําไย
การปลูกมะม่วง
การปลูกกล้วย
การปลูกมังคุด
การปลูกเงาะ
การปลูกลิ้นจี่
การปลูกไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อนอื่นๆ
การปลูกไม้ ผลตระกูลส้ ม
การปลูกส้ม
การปลูกไม้ผลตระกูลส้มอื่นๆ
การปลูกไม้ ผลตระกูลแอปเปิ้ ลและไม้ ผลชนิดเมล็ดแข็ง
การปลูกไม้ผลตระกูลแอปเปิ้ ล
การปลูกไม้ผลชนิ ดเมล็ดแข็งอื่นๆ
การปลูกไม้ ผลยืนต้ น ไม้ ผลทีม่ ีต้นเป็ นพุ่ม และไม้ ผลทีม่ ีเปลือกแข็งทีก่ ินได้
การปลูกไม้ผลเปลือกแข็งที่กินได้
การปลูกไม้ผลที่มีตน้ เป็ นพุ่ม
การปลูกไม้ผลยืนต้นอื่นๆ
การปลูกไม้ ยนื ต้ นทีใ่ ห้ นาํ้ มัน
การปลูกปาล์มนํ้ามัน
การปลูกมะพร้าว
การปลูกไม้ยนื ต้นอื่นๆ ที่ให้น้ าํ มัน

011920
011930
011940
011990
012100
012210
012220
012230
012240
012250
012260
012270
012280
012290
012310
012390
012410
012490
012510
012520
012590
012610
012620
012690

A

เกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมง
01.27 การปลูกพืชทีน่ ําไปทําเครื่องดื่ม
การปลูกชา
การปลูกกาแฟ
การปลูกพืชอื่นๆ ที่นาํ ไปทําเครื่ องดื่ม
01.28 การปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์
การปลูกพืชประเภทเครื่ องเทศ เครื่ องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์
01.29 การปลูกพืชยืนต้ นประเภทอื่นๆ
การปลูกต้นยางพารา
การปลูกพืชที่ใช้ในการถักสาน
การปลูกพืชยืนต้นประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
01.30 การทําสวนไม้ ประดับและการขยายพันธุ์พืช
การทําสวนไม้ประดับและการขยายพันธุ์พืช
01.4
การเลีย้ งสั ตว์
01.41 การเลีย้ งโคและกระบือ
การเลี้ ยงโคและกระบือ
01.42 การเลีย้ งม้ า ลา ล่ อ ม้ าล่ อ และสัตว์อื่นๆ ทีค่ ล้ ายกัน
การเลี้ ยงม้า ลา ล่อ ม้าล่อ และสัตว์อื่นๆ ที่คล้ายกัน
01.43 การเลีย้ งอูฐ
การเลี้ ยงอูฐ
01.44 การเลีย้ งแกะและแพะ
การเลี้ ยงแกะและแพะ
01.45 การเลีย้ งสุ กร
การเลี้ ยงสุ กร
01.46 การเลีย้ งสั ตว์ ปีก
การเลี้ ยงไก่ไข่
การเลี้ ยงไก่เนื้อ
การเลี้ ยงเป็ ด
การเลี้ ยงสัตว์ปีกอื่น ๆ
01.49 การเลีย้ งสั ตว์ ประเภทอื่นๆ
การเลี้ ยงนกกระจอกเทศและนกอีมู

012710
012720
012790
012800
012910
012920
012990
013000

014100
014200
014300
014400
01500
014610
014620
014630
014690
014910

A

เกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมง

01.50
01.6
01.61
01.62
01.63
01.64
01.7
01.70

การเลี้ ยงไหม ผีเสื้ อ และแมลง
การเลี้ ยงผึ้ง
การเลี้ ยงนกนางแอ่น
การทําฟาร์ มงู
การทําฟาร์ มสัตว์เลี้ยง (ยกเว้นสัตว์น้ าํ )
การเลี้ ยงสัตว์ประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การทําฟาร์ มผสมผสาน
การทําฟาร์ มผสมผสาน
กิจกรรมทีส่ นับสนุนการเกษตรและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผล
กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผล
กิจกรรมสนับสนุนการเลีย้ งสั ตว์
กิจกรรมสนับสนุนการเลี้ ยงสัตว์
กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล
กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล
การจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์
การจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์
การล่ าสัตว์ การดักสั ตว์ และกิจกรรมบริการอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง
การล่ าสัตว์ การดักสั ตว์ และกิจกรรมบริการอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง
การล่าสัตว์ การดักสัตว์ และกิจกรรมบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

014920
014930
014940
014950
014960
014990
015000

016100
016200
016300
016400

017000

A
02

เกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมง
การป่ าไม้และการทําไม้
02.1
02.10
02.2
02.20
02.3
02.30
02.4
02.40

วนวัฒนวิทยาและกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวกับป่ าไม้
วนวัฒนวิทยาและกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวกับป่ าไม้
วนวัฒนวิทยาและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับป่ าไม้
การทําไม้
การทําไม้
การทําไม้
การเก็บหาของป่ า
การเก็บหาของป่ า
การเก็บหาของป่ า
การบริการทีส่ นับสนุนการป่ าไม้
การบริการทีส่ นับสนุนการป่ าไม้
การบริ การที่สนับสนุนการป่ าไม้

021000

022000

023000

024000

A
03

เกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมง
การประมงและการเพาะเลีย้ งสั ตว์นาํ้
03.1
03.10
03.12
03.2
03.21

03.22

การประมง
การประมงทะเล
การประมงทะเล
การประมงนํา้ จืด
การประมงนํ้าจืด
การเพาะเลีย้ งสั ตว์ นาํ้
การเพาะเลีย้ งสั ตว์ นาํ้ ทะเล
การเพาะเลี้ยงปลาทะเล
การเพาะเลี้ยงกุง้ ทะเล
การเพาะเลี้ยงหอยทะเล
การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ทะเลอื่นๆ
การเพาะเลีย้ งสั ตว์ นาํ้ จืด
การเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืด
การเพาะเลี้ยงกุง้ นํ้าจืด
การเพาะเลี้ยงกบ
การเพาะเลี้ยงจระเข้
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ จืดสวยงาม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ จืดอื่นๆ

031100
031200

032110
032120
032130
032140
032190
032210
032220
032230
032240
032250
032290

B
05

การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การทําเหมืองถ่ านหินและลิกไนต์
05.1

การทําเหมืองถ่ านหินคุณภาพสู ง
05.10 การทําเหมืองถ่ านหินคุณภาพสู ง
การทําเหมืองถ่านหิ นคุณภาพสู ง
05.2
การทําเหมืองลิกไนต์
05.20 การทําเหมืองลิกไนต์
การทําเหมืองลิกไนต์

051000

052000

B
06

การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การขุดเจาะปิ โตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ
06.1

การขุดเจาะปิ โตรเลียมดิบ
06.10 การขุดเจาะปิ โตรเลียมดิบ
การขุดเจาะปิ โตรเลียมดิบ
06.2
การขุดเจาะก๊ าซธรรมชาติ
06.20 การขุดเจาะก๊ าซธรรมชาติ
การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ

061000

062000

B
07

การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การทําเหมืองสิ นแร่ โลหะ
07.1
07.10
07.2
07.21
07.29

07.3
07.30

การทําเหมืองสิ นแร่ เหล็ก
การทําเหมืองสิ นแร่ เหล็ก
การทําเหมืองสิ นแร่ เหล็ก
การทําเหมืองสิ นแร่ โลหะทีไ่ ม่ ใช่ สินแร่ เหล็ก (ยกเว้ นโลหะมีค่า)
การทําเหมืองสิ นแร่ ยูเรเนียมและทอเรียม
การทําเหมืองสิ นแร่ ยเู รเนี ยมและทอเรี ยม
การทําเหมืองสิ นแร่ โลหะอื่นๆ ทีไ่ ม่ ใช่ สินแร่ เหล็ก
การทําเหมืองสิ นแร่ ดีบุก
การทําเหมืองสิ นแร่ สังกะสี
การทําเหมืองสิ นแร่ โลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินแร่ เหล็ก ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การทําเหมืองสิ นแร่ โลหะมีค่า
การทําเหมืองสิ นแร่ โลหะมีค่า
การทําเหมืองสิ นแร่ โลหะมีค่า

071000

072100
072910
072920
072990

073000

B
08

การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหินอื่น ๆ
08.1
08.10

08.9
08.91
08.92
08.93
08.99

การทําเหมืองหิน ทราย และดิน
การทําเหมืองหิน ทราย และดิน
การทําเหมืองหิ นที่ใช้ในการก่อสร้าง
การทําเหมืองหิ นปูน ยิปซัม ชอล์ก และโดโลไมต์
การขุดกรวดและทราย
การทําเหมืองดิน
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในทีอ่ ื่น
การทําเหมืองแร่ ทใี่ ช้ ทําเคมีภัณฑ์และปุ๋ ย
การทําเหมืองแร่ ที่ใช้ทาํ เคมีภณั ฑ์และปุ๋ ย
การขุดพีต
การขุดพีต
การทําเหมืองเกลือ
การทําเหมืองเกลือ
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
การทําเหมืองแร่ รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

081010
081020
081030
081040

089100
089200
089300
089910
089990

B
09

การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทําเหมืองแร่
09.1

กิจกรรมทีส่ นับสนุนการขุดเจาะปิ โตรเลียมและก๊ าซธรรมชาติ
09.10 กิจกรรมทีส่ นับสนุนการขุดเจาะปิ โตรเลียมและก๊ าซธรรมชาติ
กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
09.9
กิจกรรมทีส่ นับสนุนการทําเหมืองแร่ และเหมืองหินอื่นๆ
09.90 กิจกรรมทีส่ นับสนุนการทําเหมืองแร่ และเหมืองหินอื่นๆ
กิจกรรมที่สนับสนุนการทําเหมืองแร่ และเหมืองหินอื่นๆ

091000

099000

C
10

การผลิต
การผลิตผลิตภัณฑ์ อาหาร
10.1
10.11

10.12
10.13

10.2
10.21

10.22

10.29

10.30

การแปรรูปและการถนอมเนือ้ สัตว์
การผลิตเนือ้ สัตว์ (ยกเว้ นสั ตว์ปีก)
การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)
การผลิตเนื้อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) สด แช่เย็น หรื อแช่แข็ง
การฆ่ าสั ตว์ ปีกและการผลิตเนือ้ สั ตว์ ปีกสด แช่ เย็น หรือแช่ แข็ง
การฆ่าสัตว์ปีกและการผลิตเนื้อสัตว์ปีกสด แช่เย็น หรื อแช่แข็ง
การผลิตผลิตภัณฑ์ เนือ้ สัตว์และเนือ้ สั ตว์ ปีก
การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้ อสัตว์ปีกที่ทาํ ให้แห้ง ทําเค็ม หรื อรมควัน
การผลิตไส้กรอก ลูกชิ้ น และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกัน ที่ทาํ จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก
การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้ อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋ อง
การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเนื้ อสัตว์และเนื้ อสัตว์ปีก
การแปรรูปและการถนอมสั ตว์ นาํ้
การผลิตสัตว์นาํ้ และผลิตภัณฑ์ สัตว์นาํ้ สด แช่ เย็น หรือแช่ แข็ง
การผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสด แช่เย็น หรื อแช่แข็ง
การผลิตสัตว์น้ าํ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ (ยกเว้นปลา) สด แช่เย็น หรื อแช่แข็ง
การผลิตสัตว์นาํ้ บรรจุกระป๋ อง
การผลิตปลาบรรจุกระป๋ อง
การผลิตสัตว์น้ าํ (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋ อง
การผลิตผลิตภัณฑ์ สัตว์ นาํ้ แปรรูปอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ ที่ทาํ ให้แห้ง รมควัน ทําเค็ม แช่น้ าํ เกลือหรื อนํ้าส้มสายชู
การผลิตไส้กรอก ลูกชิ้ น และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกัน ที่ทาํ จากสัตว์น้ าํ
การผลิตนํ้าปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ ที่ได้จากการหมัก
การผลิตปลาป่ นสําหรับใช้เป็ นอาหารสัตว์
การแปรรู ปสาหร่ าย
การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ แปรรู ปอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การแปรรูปและการถนอมผลไม้ และผัก
การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง
การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋ อง

101110
101120
101200
101310
101320
101330
101340
101390

102110
102120
102210
102220
102910
102920
102930
102940
102950
102990
103010
103020

C

การผลิต

10.4
10.41
10.42
10.49

10.5
10.50

10.6
10.61

การผลิตนํ้าผลไม้และนํ้าผัก
การถนอมผลไม้และผัก โดยทําให้แห้ง ทําเค็ม แช่ในนํ้ามันหรื อในนํ้าส้มสายชู
การผลิตแยม มาร์มาเลด และเยลลี
การแปรรู ปและการถนอมมันฝรั่ง
การผลิตผลิตภัณฑ์จากผลไม้เปลือกแข็ง (นัท)
การแปรรู ปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ
การผลิตนํา้ มันและไขมันจากพืชและสั ตว์
การผลิตนํา้ มันพืช (ยกเว้ นนํา้ มันปาล์ ม)
การผลิตนํ้ามันพืช (ยกเว้นนํ้ามันปาล์ม)
การผลิตนํา้ มันปาล์ ม
การผลิตนํ้ามันปาล์ม
การผลิตนํา้ มันและไขมันจากสั ตว์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทีไ่ ด้จากนํา้ มันพืช
การผลิตนํ้ามันและไขมันจากสัตว์
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากนํ้ามันพืช ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตผลิตภัณฑ์ นม
การผลิตผลิตภัณฑ์ นม
การผลิตนมสด นมพาสเจอไรส์ นมสเตอริ ไลส์ นมโฮโมจีไนส์ และ/หรื อยูเอชที
การผลิตนมข้นหรื อนมผง
การผลิตไอศกรี มและไอศกรี มหวานเย็น
การผลิตโยเกิร์ตและนมเปรี้ ยว
การผลิตเนย
การผลิตผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้จากการโม่ -สีธัญพืช สตาร์ ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ ช
การผลิตผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้จากการโม่ -สีธัญพืช
การสี ขา้ ว
การผลิตแป้ งจากข้าว
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สี ขา้ วสาลี
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สี ขา้ วโพด
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สี ธญ
ั พืชอื่นๆ
การผลิตแป้ งผสมสําเร็ จสําหรับใช้ทาํ ขนมอบและประกอบอาหารอื่นๆ

103030
103040
103050
103060
103070
103090

104100
104200
104910
104990

105010
105020
105030
105040
105050
105090

106110
106120
106130
106140
106150
106160

C

การผลิต

10.62

10.7
10.71

10.72

10.73
10.74
10.75

10.76
10.77

การผลิตนํ้าธัญพืช
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการโม่-สี ธญ
ั พืช
การผลิตสตาร์ ชและผลิตภัณฑ์ จากสตาร์ ช
การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด
การผลิตสตาร์ ชจากมันสําปะหลัง
การผลิตสตาร์ ชจากข้าวโพด ธัญพืช และพืชผักอื่นๆ (ยกเว้นมันสําปะหลัง)
การผลิตผลิตภัณฑ์จากสตาร์ ชอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์ ขนมอบ
การผลิตขนมปั ง เค้ก และเพสทรี
การผลิตบิสกิตและขนมปั งกรอบที่คล้ายกัน
การผลิตขนมไทยประเภทอบ
การผลิตนํา้ ตาล
การผลิตนํ้าตาลทรายดิบจากอ้อย
การผลิตนํ้าตาลทรายขาวและนํ้าตาลทรายบริ สุทธิ์
การผลิตนํ้าตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)
การผลิตโกโก้ ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมทีท่ ําจากนํา้ ตาล
การผลิตโกโก้ ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ทาํ จากนํ้าตาล
การผลิตมะกะโรนี เส้ นก๋ วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์ อาหารจําพวกแป้งทีค่ ล้ ายกัน
การผลิตมะกะโรนี เส้นก๋ วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์อาหารจําพวกแป้ งที่คล้ายกัน
การผลิตอาหารสํ าเร็จรูป
การผลิตอาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง
การผลิตอาหารสําเร็ จรู ปบรรจุในภาชนะปิ ดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ
การผลิตกาแฟ ชา และสมุนไพรผงสําหรับชงเป็ นเครื่องดื่ม
การผลิตกาแฟ ชา และสมุนไพรผงสําหรับชงเป็ นเครื่ องดื่ม
การผลิตเครื่องปรุงอาหารประจําโต๊ ะและเครื่องประกอบอาหาร
การผลิตเครื่ องเทศและเครื่ องแกงสําเร็ จรู ป
การผลิตซอสและเครื่ องปรุ งอาหารประจําโต๊ะ
การผลิตซี อิ๊ว
การผลิตผงชูรส

106170
106190
106210
106220
106230
106290

107110
107120
107130
107210
107220
107230
107300
107400
107510
107520
107600
107710
107720
107730
107740

C

การผลิต
การผลิตเกลือบริ โภค
การผลิตเครื่ องประกอบอาหารอื่นๆ
10.79 การผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุ บกรอบ
การผลิตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้นขนมอบ)
การผลิตซุ ปและอาหารชนิดพิเศษ
การผลิตอาหารพร้อมปรุ งและอาหารสําเร็ จรู ปที่เน่าเสี ยง่าย
การผลิตนํ้าแข็งเพื่อการบริ โภค
การผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
10.8
การผลิตอาหารสั ตว์ สําเร็จรูป
10.80 การผลิตอาหารสั ตว์ สําเร็จรูป
การผลิตอาหารสําเร็ จรู ปสําหรับสัตว์เลี้ ยง
การผลิตอาหารสําเร็ จรู ปสําหรับปศุสัตว์

107750
107790
107910
107920
107930
107940
107950
107960
107990

108010
108020

C

การผลิต
11.0
11.01

11.02

11.03
11.04

การผลิตเครื่องดื่ม
การต้ ม การกลั่น และการผสมสุ รา
การผลิตสุ รากลัน่
การผลิตสุ ราผสม
การผลิตไวน์
การผลิตไวน์องุ่น
การผลิตไวน์ผลไม้ (ยกเว้นองุ่น)
การผลิตไวน์อื่นๆ
การผลิตมอลต์ และสุ ราทีท่ ําจากข้าวมอลต์
การผลิตมอลต์และสุ ราที่ทาํ จากข้าวมอลต์
การผลิตเครื่องดื่มทีไ่ ม่ มีแอลกอฮอล์ นํา้ แร่ และนํา้ ดื่มบรรจุขวดประเภทอื่นๆ
การผลิตนํ้าดื่มบริ สุทธิ์ และนํ้าแร่ บรรจุขวด
การผลิตนํ้าอัดลมและโซดา
การผลิตเครื่ องดื่ มกาแฟ ชา และชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม
การผลิตเครื่ องดื่ มให้พลังงาน รวมถึงเครื่ องดื่มเกลือแร่
การผลิตเครื่ องดื่ มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์

110110
110120
110210
110220
110290
110300
110410
110420
110430
110440
110490

C
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การผลิต
การผลิตผลิตภัณฑ์ ยาสู บ
12.0

การผลิตผลิตภัณฑ์ ยาสู บ
12.00 การผลิตผลิตภัณฑ์ ยาสู บ
การบ่มและการอบใบยาสู บ
การผลิตบุหรี่ และซิ การ์
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสู บและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสู บอื่น ๆ (ยกเว้นบุหรี่ และซิ การ์)

120010
120020
120090

C
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การผลิต
การผลิตสิ่งทอ
13.1
13.11

13.12

13.13

13.9
13.91
13.92

13.93
13.94
13.99

การปั่นด้ าย การทอ และการตกแต่ งสํ าเร็จสิ่ งทอ
การเตรียมและการปั่นเส้ นใยสิ่งทอ
การเตรี ยมเส้นใยสิ่ งทอ
การปั่ นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ
การปั่ นด้ายจากเส้นใยประดิษฐ์
การทอผ้ า
การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ
การทอผ้าจากเส้นใยประดิษฐ์
การทอผ้าจากเส้นใยอื่นๆ
การแต่ งสํ าเร็จสิ่ งทอ
การขจัดไขมันและสิ่ งสกปรก การฟอกขาว และการย้อมสี
การพิมพ์ซิลค์สกรี น
การแต่งสําเร็ จสิ่ งทอด้วยวิธีอื่นๆ
การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ
การผลิตผ้าจากการถักนิตและโครเชต์
การผลิตผ้าจากการถักนิ ตและโครเชต์
การผลิตสิ่งทอสํ าเร็จรูป (ยกเว้ นเครื่องแต่ งกาย)
การผลิตเครื่ องนอน ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ห้องนํ้า และห้องครัว
การผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าใบและผ้าอื่นๆ ที่คล้ายกัน
การผลิตสิ่ งทอสําเร็ จรู ปอื่นๆ (ยกเว้นเครื่ องแต่งกาย)
การผลิตพรมและสิ่งปูพืน้ ทีท่ ําจากสิ่งทอ
การผลิตพรมและสิ่ งปูพ้ืนที่ทาํ จากสิ่ งทอ
การผลิตเชือก เชือกเส้ นใหญ่ ตาข่าย แห และอวน
การผลิตเชือก เชือกเส้นใหญ่ ตาข่าย แห และอวน
การผลิตสิ่งทอประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในทีอ่ ื่น
การผลิตสิ่ งทอประเภทอื่น ๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

131110
131120
131130
131210
131220
131290
131310
131320
131390

139100
139210
139220
139290
139300
139400
139900
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การผลิต
การผลิตเสื้อผ้ าเครื่องแต่ งกาย
14.1
14.11

14.12
14.13
14.2
14.20
14.3
14.30

การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่ งกาย (ยกเว้ นเสื้อผ้ าเครื่องแต่ งกายทีท่ ําจากขนสัตว์ )
การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่ งกาย (ยกเว้ นร้ านตัดเย็บเสื้อผ้า)
การผลิตเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม วิชาชีพ นักเรี ยน และนักศึกษา
การผลิตเสื้ อผ้าชั้นนอก
การผลิตเสื้ อผ้าชั้นใน
การผลิตเสื้ อผ้าสําหรับเด็กอ่อน
การผลิตเสื้ อผ้ากีฬา
การผลิตเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายจากหนัง
ร้ านตัดเย็บเสื้อผ้ า
ร้านตัดเย็บเสื้ อผ้า
การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่ งกาย
การผลิตเครื่ องประกอบเครื่ องแต่งกาย
การผลิตสิ่งของทีท่ ําจากขนสัตว์
การผลิตสิ่งของทีท่ ําจากขนสัตว์
การผลิตสิ่ งของที่ทาํ จากขนสัตว์
การผลิตเครื่องแต่ งกายทีท่ ําจากการถักนิตและโครเชต์
การผลิตเครื่องแต่ งกายทีท่ ําจากการถักนิตและโครเชต์
การผลิตเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายที่ทาํ จากการถักนิ ตและโครเชต์
การผลิตถุงเท้า ถุงน่อง เสื้ อกางเกงยืดแนบเนื้ อ ที่ทาํ จากการถักนิตและโครเชต์

141110
141120
141130
141140
141150
141160
141200
141300

142000

143010
143020

C
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การผลิต
การผลิตเครื่องหนังเครื
งและผลิ
ภัณฑ์ ทตกระเป๋
ี่เกี่ยวข้าเดิ
องนทาง กระเป๋ าถือ อาน และเครื่องลาก
การฟอกและตกแต่
่องหนังตการผลิ
15.1
เทียมสั ตว์ การตกแต่ งและย้ อมสีขนสัตว์
15.11 การฟอกและตกแต่ งหนังฟอก การตกแต่ งและย้อมสี ขนสั ตว์
การฟอกและตกแต่งหนังฟอก การตกแต่งและย้อมสี ขนสัตว์
15.12 การผลิตกระเป๋ าเดินทาง กระเป๋ าถือ และสิ่งทีค่ ล้ ายกัน อานและเครื่องลากเทียมสัตว์
การผลิตกระเป๋ าเดินทาง กระเป๋ าถือ และสิ่ งที่คล้ายกัน
การผลิตเครื่ องลากเทียมสัตว์และของเล่นสัตว์
การผลิตสิ่ งของอื่นๆ ที่ทาํ จากหนังฟอกหรื อหนังอัด
15.2
การผลิตรองเท้ า
15.20 การผลิตรองเท้ า
การผลิตรองเท้าหนัง
การผลิตรองเท้ายาง
การผลิตรองเท้าไม้
การผลิตรองเท้ากีฬา
การผลิตรองเท้าอื่นๆ

151100
151210
151220
151290

152010
152020
152030
152040
152090

C
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การผลิต

การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ จากไม้ และไม้ ก๊อก (ยกเว้ นเฟอร์ นิเจอร์ ) การผลิต
สิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่น ๆ

16.1

การเลื่อยไม้ และการไสไม้
การเลื่อยไม้ และการไสไม้
การเลื่ อยไม้และการไสไม้
การผลิตผลิตภัณฑ์ จากไม้ ไม้ ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน
การผลิตแผ่ นไม้ บางและแผ่นไม้ ทคี่ ล้ ายกัน
การผลิตแผ่นไม้บางและแผ่นไม้ที่คล้ายกัน
การผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้ ทใี่ ช้ ในการก่ อสร้ างและประกอบอาคาร
การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและประกอบอาคาร
การผลิตภาชนะบรรจุทที่ ําจากไม้
การผลิตภาชนะบรรจุที่ทาํ จากไม้
การผลิตผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ทีท่ ําจากไม้ การผลิตสิ่ งของจากไม้ ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน

16.10
16.2
16.21
16.22
16.23
16.29

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาํ จากไม้ การผลิตสิ่ งของจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถกั สาน

161000

162100
162200
162300
162900

C

การผลิต
17.0

การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
17.01 การผลิตเยือ่ กระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง
การผลิตเยือ่ กระดาษ
การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
17.02 การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก และการผลิตบรรจุภัณฑ์ทที่ ําจาก
กระดาษและกระดาษแข็ง
การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก และการผลิตบรรจุภณั ฑ์ที่ทาํ จาก
กระดาษและกระดาษแข็ง

170110
170120

170200

17.09 การผลิตผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ทีท่ ําจากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งมิได้จักประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากกระดาษชนิดใช้ในครัวเรื อนและสุ ขอนามัย
การผลิตอุปกรณ์เครื่ องเขียนจากกระดาษ
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาํ จากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

170910
170920
170990

C
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การผลิต
การพิมพ์ และการผลิตซํ้าสื่ อบันทึกข้ อมูล
18.1

การพิมพ์ และกิจกรรมบริการทีเ่ กี่ยวข้องกับการพิมพ์
18.11 การพิมพ์
การพิมพ์หนังสื อพิมพ์ วารสาร และนิ ตยสาร
การพิมพ์ฉลาก
การพิมพ์อื่นๆ
18.12 กิจกรรมบริการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการพิมพ์
การบริ การก่อนการพิมพ์
การบริ การอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการพิมพ์
การผลิตซํ้าสื่ อบันทึกข้อมูล
18.20 การผลิตซํ้าสื่อบันทึกข้อมูล
การผลิตซํ้าสื่ อบันทึกข้อมูล

181110
181120
181190
181210
181220
182000
182000

C
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การผลิต
การผลิตถ่ านโค้ กและผลิตภัณฑ์ จากการกลั่นปิ โตรเลียม
19.1

การผลิตถ่ านโค้ ก
19.10 การผลิตถ่ านโค้ ก
การผลิตถ่านโค้ก
19.2
การผลิตผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้จากการกลั่นปิ โตรเลียม
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลัน่ ปิ โตรเลียม
การผลิตเชื้ อเพลิงชีวภาพ
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลัน่ ปิ โตรเลียม

191000
192010
192020
192090

C
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การผลิต
การผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์ เคมี
20.1
20.11

20.12

20.13

20.2
20.21

20.23

การผลิตเคมีภัณฑ์ ข้ นั มูลฐาน ปุ๋ ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน พลาสติกและยาง
สั งเคราะห์ ข้นั ต้ น
การผลิตเคมีภัณฑ์ ข้ นั มูลฐาน
การผลิตก๊าซชนิ ดใช้ในงานอุตสาหกรรม
การผลิตสี ยอ้ มผ้าและสี ผง
การผลิตเคมีภณั ฑ์อนิ นทรี ยอ์ ื่นๆ ขั้นมูลฐาน
การผลิตแอลกอฮอล์และเอสเทอร์
การผลิตเคมีภณั ฑ์อินทรี ยอ์ ื่นๆ ขั้นมูลฐาน
การผลิตปุ๋ ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน
การผลิตปุ๋ ยเคมี
การผลิตสารประกอบไนโตรเจน
การผลิตพลาสติกและยางสั งเคราะห์ ข้นั ต้ น
การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น
การผลิตยางสังเคราะห์ข้ นั ต้น
การผลิตผลิตภัณฑ์ เคมีอื่นๆ
การผลิตยาปราบศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์ เคมีอื่นๆ ทางการเกษตร
การผลิตยาปราบศัตรู พืชและผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ทางการเกษตร
การผลิตสี นํ้ามันชักเงาและสารเคลือบที่คล้ายกัน หมึกพิมพ์ และนํ้ามันทาไม้
การผลิตสี นํ้ามันชักเงาและสารเคลือบที่คล้ายกัน และนํ้ามันทาไม้
การผลิตหมึกพิมพ์
การผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลิตภัณฑ์เคมีทใี่ ช้ ในการทําความสะอาดและขัดเงา นํา้ หอมและ
เครื่องประทินโฉม

การผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการทําความสะอาดและขัดเงา
การผลิตนํ้าหอม เครื่ องสําอาง และเครื่ องประทินโฉม
20.29 การผลิตผลิตภัณฑ์ เคมีอื่นๆ ซึ่ งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ ื่น
การผลิตวัตถุระเบิด
การผลิตกาวและเยลาติน
การผลิตนํ้ามันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล์)
การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการถ่ายรู ป

201110
201120
201130
201140
201150
201210
201220
201310
201320

202100
202200
202210
202220

202310
202320
202910
202920
202930
202940

C

การผลิต
การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

20

202990

การผลิตเส้ นใยประดิษฐ์
20.3

การผลิตเส้ นใยประดิษฐ์
20.30 การผลิตเส้ นใยประดิษฐ์
การผลิตเส้นใยประดิษฐ์

203000

C
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การผลิต
21.0

การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ ที่ใช้ รักษาโรค และผลิตภัณฑ์ จากพืชและสั ตว์ ที่ใช้
รักษาโรค

21.00 การผลิตเภสั ชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทใี่ ช้ รักษาโรค และผลิตภัณฑ์ จากพืชและสัตว์ทใี่ ช้ รักษาโรค
การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภณั ฑ์ที่ใช้รักษาโรค
การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค

210010
210020

C
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การผลิต
การผลิตผลิตภัณฑ์ ยางและพลาสติก
22.1
22.11

22.19

22.2
22.21
22.22
22.23
22.29

การผลิตผลิตภัณฑ์ ยาง
การผลิตยางนอกและยางใน การหล่ อดอกยางและการซ่ อมสร้ างยาง
การผลิตยางนอกและยางใน
การหล่อดอกยางและการซ่ อมสร้างยาง
การผลิตผลิตภัณฑ์ ยางอื่นๆ
การผลิตยางแผ่น แท่ง ก้อน และรู ปทรงต่างๆ
การผลิตนํ้ายางข้น
การผลิตสิ่ งของเครื่ องใช้ดา้ นสุ ขอนามัยหรื อเภสัชกรรมที่ทาํ จากยาง
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้ ในการก่ อสร้ าง/ประกอบอาคารทีท่ ําจากพลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ทาํ จากพลาสติก
การผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติก
การผลิตบรรจุภณั ฑ์พลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติกกึ่งสําเร็จรูปและสําเร็จรูป
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งสําเร็ จรู ปและสําเร็ จรู ป
การผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติกอื่นๆ
การผลิตเครื่ องใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว และในห้องนํ้า ที่ทาํ จากพลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ กลาส
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

221110
221120
221910
221920
221930
221990

222100
222200
222300
222910
222920
222990
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การผลิต
การผลิตผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ที่ทําจากแร่ อโลหะ
23.1

23.9
23.91
23.92

23.93

23.94

23.95

การผลิตแก้ วและผลิตภัณฑ์ แก้ ว
การผลิตแก้ว/กระจกแผ่น
การผลิตภาชนะบรรจุและเครื่ องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทาํ จากแก้ว
การผลิตไฟเบอร์ กลาส
การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ทีท่ ําจากแร่ อโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
การผลิตผลิตภัณฑ์ วสั ดุทนไฟ
การผลิตผลิตภัณฑ์วสั ดุทนไฟ
การผลิตวัสดุก่อสร้ างทีท่ ําจากดินเหนียว
การผลิตอิฐ
การผลิตกระเบื้องปูพ้ืนและแผ่นเซรามิก
การผลิตเครื่ องสุ ขภัณฑ์เซรามิก
การผลิตวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่ทาํ จากดินเหนี ยว
การผลิตผลิตภัณฑ์ เซรามิกชนิดพอร์ ชเลนและผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทาํ จากเซรามิก
การผลิตผลิตภัณฑ์ประติมากรรมและของประดับตกแต่งที่ทาํ จากเซรามิก
การผลิตฉนวนไฟฟ้ าและอุปกรณ์ติดตั้ง ซึ่ งใช้เป็ นฉนวนที่ทาํ จากเซรามิก
การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดพอร์ ชเลนและผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้
ในที่อื่น
การผลิตปูนซีเมนต์ ปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์
การผลิตปูนซี เมนต์
การผลิตปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์
การผลิตผลิตภัณฑ์ คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์
การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรี ตที่ใช้ในงานก่อสร้าง
การผลิตผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
การผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จ
การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ ซีเมนต์
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาํ จากคอนกรี ต ซี เมนต์ และปูนปลาสเตอร์ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้
ในที่อื่น

231010
231020
231030
231090

239100
239210
239220
239230
239290
239310
239320
239330
239390

239410
239420
239510
239520
239530
239540
239590

C

การผลิต
23.96 การตัด การขึน้ รูป และการแต่ งสําเร็จหิน
การผลิตผลิตภัณฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง
23.99 การผลิตผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ทีท่ ําจากแร่ อโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
การผลิตผลิตภัณฑ์ขดั ถู
การผลิตวัสดุที่เป็ นฉนวนจากแร่
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาํ จากแร่ อโลหะ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

239610
239910
239920
239990

C
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การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
24.1
24.10

24.2
24.20

24.3
24.31
24.32

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้ าขั้นมูลฐาน
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้ าขั้นมูลฐาน
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานขั้นต้นและขั้นกลาง
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่น
การผลิตหลอด ท่อ โฟรไฟล์กลวง และอุปกรณ์ติดตั้งที่เกี่ ยวข้อง ที่ทาํ จากเหล็กกล้า
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่นๆ
การผลิตโลหะมีค่าและโลหะอื่นๆ ทีไ่ ม่ ไช่ เหล็กขั้นมูลฐาน
การผลิตโลหะมีค่าและโลหะอื่นๆ ทีไ่ ม่ ไช่ เหล็กขั้นมูลฐาน
การผลิตโลหะมีค่าขั้นมูลฐาน
การผลิตอะลูมิเนี ยมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมขั้นมูลฐาน
การผลิตสังกะสี ตะกัว่ และดีบุกและผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว ขั้นมูลฐาน
การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดงขั้นมูลฐาน
การผลิตโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การหล่ อโลหะ
การหล่ อเหล็กและเหล็กกล้ า
การหล่อเหล็กและเหล็กกล้า
การหล่ อโลหะทีไ่ ม่ ใช่ เหล็กและเหล็กกล้ า
การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า

241010
241020
241030
241090

242010
242020
242030
242040
242090

243100
243200

C
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การผลิตผลิตภัณฑ์ ที่ทําจากโลหะประดิษฐ์ (ยกเว้ นเครื่องจักรและอุปกรณ์ )
25.1

การผลิตผลิตภัณฑ์ ทมี่ ีโครงสร้ างเป็ นโลหะ ถังนํา้ ขนาดใหญ่ ทีเ่ ก็บกักนํา้ และเครื่องกําเนิดไอนํา้
25.11 การผลิตผลิตภัณฑ์ ทมี่ ีโครงสร้ างเป็ นโลหะ
การผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับใช้ในงานก่อสร้าง
การผลิตอาคารสําเร็ จรู ปที่มีโลหะเป็ นส่ วนประกอบหลัก
การผลิตประตู หน้าต่าง บานเลื่ อน ประตูร้ วั และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ทาํ จากโลหะ
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็ นโลหะ
25.12 การผลิตถังนํา้ ขนาดใหญ่ ทีเ่ ก็บกักนํา้ และภาชนะบรรจุทที่ ําจากโลหะ

251110
251120
251130
251190

การผลิตหม้อนํ้า (boIler) สําหรับการทําความร้อนจากส่ วนกลาง และเครื่ องกระจายความร้อน 251210
การผลิตภาชนะบรรจุก๊าซอัดหรื อก๊าซเหลวที่ทาํ จากโลหะ
การผลิตถังนํ้าขนาดใหญ่ ที่เก็บกักนํ้า และภาชนะบรรจุอื่นๆ ที่ทาํ จากโลหะ
25.13 การผลิตเครื่องกําเนิดไอนํา้ (ยกเว้ นหม้ อนํา้ (boIler) สําหรับการทําความร้ อนจากส่ วนกลาง)
25.2

25.9

251220
251290

การผลิตเครื่ องกําเนิ ดไอนํ้า(ยกเว้นหม้อนํ้า(boIler) สําหรับการทําความร้อนจากส่ วนกลาง)

251300

การผลิตอาวุธและกระสุ น
การผลิตกระสุ นและระเบิด
การผลิตอาวุธหนัก อาวุธปื น และอาวุธอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์ โลหะประดิษฐ์ อื่นๆ และกิจกรรมการบริการงานโลหะ

252010
252090

25.91 การผลิตผลิตภัณฑ์ โลหะโดยวิธีการตี การกด การตอกพิมพ์ และการม้ วนขึน้ รูปโลหะ
รวมถึงกรรมวิธีโลหะผง
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การกด การตอกพิมพ์ และการม้วนขึ้นรู ปโลหะ
รวมถึงกรรมวิธีโลหะผง
25.92 การตกแต่ งและการเคลือบโลหะ การกัดกลึงไสโลหะ
การตกแต่งและการเคลือบโลหะ
การกลึงกัดไสโลหะ
25.93 การผลิตของใช้ ชนิดมีคม เครื่องมือทีใ่ ช้ งานด้วยมือ และเครื่องโลหะทัว่ ไป
การผลิตของใช้ชนิ ดมีคม
การผลิตกุญแจและบานพับ
การผลิตเครื่ องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่ องโลหะทัว่ ไปอื่นๆ

259100

259210
259220
259310
259320
259390

C

การผลิต
25.94 การผลิตถัง กระป๋ อง ถังกลมขนาดใหญ่ และภาชนะบรรจุทคี่ ล้ ายกันทีท่ ําจากโลหะ
การผลิตถังกลมขนาดใหญ่และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ทาํ จากโลหะ
การผลิตกระป๋ องโลหะและบรรจุภณั ฑ์อื่นๆ ที่ทาํ จากโลหะ
25.95 การผลิตของทีท่ ําจากลวด โซ่ สปริง สลักเกลียว และตะปูควง
การผลิตลวด เคเบิล และของที่ทาํ จากลวด
การผลิตโซ่ ลวดสปริ ง สลักเกลียว และตะปูควง
25.99 การผลิตผลิตภัณฑ์ โลหะประดิษฐ์ อื่นๆ ซึ่ งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ ื่น
การผลิตเครื่ องสุ ขภัณฑ์ที่ทาํ จากโลหะ
การผลิตเครื่ องใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากโลหะ
การผลิตตูน้ ิรภัยและเครื่ องใช้สาํ นักงานที่ทาํ จากโลหะ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์)
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

259410
259490
259510
259520
259910
259920
259930
259990

C
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การผลิตผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ ที่ใช้ ในทางทัศนศาสตร์
26.1
26.10

26.2
26.20

26.3
26.30

26.4
26.40

การผลิตชิ้นส่ วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตชิ้นส่ วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตชิ้ นส่ วนอุปกรณ์แสดงภาพ
การผลิตตัวเก็บประจุและตัวต้านทานอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตอุปกรณ์ก่ ึ งตัวนําและวงจรรวม
การผลิตชิ้ นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์อื่นๆ
การผลิตคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง
การผลิตคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง
การผลิต/ประกอบคอมพิวเตอร์
การผลิตอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล
การผลิตจอคอมพิวเตอร์
การผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
การผลิตอุปกรณ์สื่อสาร
การผลิตอุปกรณ์สื่อสาร
การผลิตโทรศัพท์และโทรสารแบบใช้สาย
การผลิตอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย
การผลิตอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการรับ/ส่ งสัญญาณทางวิทยุและโทรทัศน์
การผลิตอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ
การผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดใช้ ในครัวเรือน
การผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดใช้ ในครัวเรือน
การผลิตเครื่ องรับโทรทัศน์
การผลิตเครื่ องรับวิทยุ เครื่ องเล่น บันทึก และทําสําเนาเสี ยงและภาพ
การผลิตไมโครโฟน ลําโพง และเครื่ องขยายเสี ยง
การผลิตเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรื อน

261010
261020
261030
261040
261090

262010
262020
262030
262090

263010
263020
263030
263090

264010
264020
264030
264090

C
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26.5

การผลิตเครื่องอุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการวัด การทดสอบ การนําร่ องและการควบคุม รวมถึงนาฬิ กา
26.51 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการวัด การทดสอบ การนําร่ องและการควบคุม
การผลิตเครื่ องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การนําร่ องและการควบคุม (ยกเว้นที่ใช้
ในทางอุตสาหกรรม)
การผลิตเครื่ องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ และการควบคุมกระบวนการผลิตในทาง
อุตสาหกรรม

26.52 การผลิตนาฬิ กา
การผลิตนาฬิกา
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีเครื่ องนาฬิกาประกอบอยู่
26.6
การผลิตเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟ้าทางการแพทย์ และทางกายภาพบําบัด
26.60 การผลิตเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟ้าทางการแพทย์ และทางกายภาพบําบัด
การผลิตเครื่ องฉายรังสี เครื่ องไฟฟ้ าทางการแพทย์และทางกายภาพบําบัด
26.7
การผลิตอุปกรณ์ทใี่ ช้ ในทางทัศนศาสตร์ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
การผลิตเลนส์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้นเลนส์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์)
การผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์
26.8
การผลิตสื่อแม่ เหล็กและสื่ อเชิงแสง
26.80 การผลิตสื่อแม่ เหล็กและสื่ อเชิงแสง
การผลิตสื่ อแม่เหล็กและสื่ อเชิงแสง

265110
265120

265210
265290

266000
267010
267020
267030

268000
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การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
27.1

การผลิตมอเตอร์ ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้ อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมและจ่ าย
้ า ตมอเตอร์ ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้ อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมและจ่ าย
27.10 ไฟฟ
การผลิ
ไฟฟ
้ า ตมอเตอร์ ไฟฟ้ าและเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า
การผลิ

27.2
27.20
27.3
27.31
27.32
27.33
27.4
27.40

27.5
27.50

การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ า
การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้ า
การผลิตแบตเตอรี่และหม้ อสะสมไฟฟ้า
การผลิตแบตเตอรี่และหม้ อสะสมไฟฟ้า
การผลิตแบตเตอรี่ และหม้อสะสมไฟฟ้ า
การผลิตสายไฟและอุปกรณ์ การเดินสายไฟฟ้า
การผลิตเคเบิลใยแก้ วนําแสง
การผลิตเคเบิลใยแก้วนําแสง
การผลิตสายไฟและเคเบิลอื่นๆ ชนิดใช้ ในทางอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า
การผลิตสายไฟและเคเบิลอื่นๆ ชนิดใช้ในทางอิเล็กทรอนิ กส์และไฟฟ้ า
การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า
การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้ า
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับให้ แสงสว่าง
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับให้ แสงสว่าง
การผลิตหลอดไฟฟ้ า
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ สําหรับให้แสงสว่าง
การผลิตเครื่องใช้ ในครัวเรือน
การผลิตเครื่องใช้ ในครัวเรือน
การผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ าชนิ ดใช้ในครัวเรื อน (ยกเว้นชนิดที่ให้ความร้อน)
การผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ าชนิ ดใช้ในครัวเรื อนที่ให้ความร้อน
การผลิตเครื่ องใช้ในการประกอบอาหารและให้ความร้อนชนิ ดใช้ในครัวเรื อนที่ไม่ใช้ไฟฟ้ า
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การผลิต
27.9

28

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
27.90 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
การผลิตเครื่ องจ่ายไฟฟ้ าสํารอง
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ าสําหรับให้สัญญาณ
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

279010
279020
279090

การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
28.1

การผลิตเครื่องจักรทีใ่ ช้ งานทัว่ ไป
28.11 การผลิตเครื่องยนต์ และเครื่องกังหัน (ยกเว้ นเครื่องยนต์ ทใี่ ช้ กับอากาศยาน ยานยนต์ และ
จักรยานยนต์)
การผลิตเครื่ องยนต์และเครื่ องกังหัน (ยกเว้นเครื่ องยนต์ที่ใช้กบั อากาศยาน ยานยนต์ และ
จักรยานยนต์)
28.12 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ควบคุมกําลังของไหล
การผลิตเครื่ องอุปกรณ์ควบคุมกําลังของไหล
28.13 การผลิตเครื่องสู บ คอมเพรสเซอร์ ก๊ อก และวาล์ วอื่นๆ
การผลิตเครื่ องสู บและคอมเพรสเซอร์อื่นๆ
การผลิตก๊อกและวาล์วอื่น ๆ
28.14 การผลิตตลับลูกปื น เกียร์ และอุปกรณ์ทใี่ ช้ ขบั เคลื่อน
การผลิตตลับลูกปื น เกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขบั เคลื่ อน
28.15 การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่องพ่ นหรือเครื่องฉีดเชื่ อเพลิงของเตาเผา
การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่ องพ่นหรื อเครื่ องฉี ดเชื่ อเพลิงของเตาเผา
28.16 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ทใี่ ช้ สําหรับยกและขนย้ าย
การผลิตเครื่ องอุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับยกและขนย้าย
28.17 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้ สํานักงาน (ยกเว้ นคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง)
การผลิตเครื่ องจักรและเครื่ องใช้สาํ นักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)
28.18 การผลิตเครื่องมือทีใ่ ช้ งานด้วยมือชนิดใช้ กาํ ลังขับเคลื่อน
การผลิตเครื่ องมือที่ใช้งานด้วยมือชนิ ดใช้กาํ ลังขับเคลื่อน
28.19 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ทีใ่ ช้ ในงานทัว่ ไป
การผลิตเครื่ องทําความเย็น
การผลิตเครื่ องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทัว่ ไป ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
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28.2
28.21

28.22
28.23
28.24
28.25
28.26
28.29

การผลิตเครื่องจักรทีใ่ ช้ ในงานเฉพาะอย่าง
การผลิตเครื่องจักรทีใ่ ช้ ในการเกษตรและการป่ าไม้
การผลิตรถแทรกเตอร์ ที่ใช้ในงานเกษตร
การผลิตเครื่ องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่ าไม้
การผลิตเครื่องจักรทีใ่ ช้ ในการขึน้ รูปโลหะและเครื่องมือกล
การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้ในการขึ้นรู ปโลหะและเครื่ องมือกล
การผลิตเครื่องจักรทีใ่ ช้ ในงานโลหะกรรม
การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้ในงานโลหะกรรม
การผลิตเครื่องจักรทีใ่ ช้ ในการทําเหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่ อสร้ าง
การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้ในการทําเหมืองแร่ เหมืองหิ น และการก่อสร้าง
การผลิตเครื่องจักรทีใ่ ช้ ในการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสู บ
การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร เครื่ องดื่ ม และยาสู บ
การผลิตเครื่องจักรทีใ่ ช้ ในการผลิตสิ่ งทอ เสื้อผ้ า เครื่องแต่ งกาย และเครื่องหนัง
การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่ งทอ เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย และเครื่ องหนัง
การผลิตเครื่องจักรทีใ่ ช้ ในงานเฉพาะอย่างอื่นๆ
การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและยาง
การผลิตเครื่ องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
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การผลิต
การผลิตยานยนต์ รถพ่ วง และรถกึ่งพ่ วง
29.1

การผลิตยานยนต์
29.10 การผลิตยานยนต์
การผลิตเครื่ องยนต์สาํ หรับยานยนต์
การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล
การผลิตรถกระบะ 1 คัน
การผลิตยานยนต์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อการโดยสาร
การผลิตยานยนต์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
29.2
การผลิตตัวถังยานยนต์ การผลิตรถพ่ วงและรถกึ่งพ่ วง
29.20 การผลิตตัวถังยานยนต์ การผลิตรถพ่ วงและรถกึ่งพ่ วง
การผลิตตัวถังยานยนต์
การผลิตรถพ่วงและรถกึ่ งรถพ่วง
การผลิตตูค้ อนเทนเนอร์
29.3
การผลิตชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ เสริมสําหรับยานยนต์
29.30 การผลิตชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ เสริมสําหรับยานยนต์
การผลิตที่นงั่ ภายในยานยนต์
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ าสําหรับยานยนต์
การผลิตชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์เสริ มอื่นๆ สําหรับยานยนต์
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การผลิต
การผลิตอุปกรณ์ขนส่ งอื่นๆ
30.1
30.10

30.2
30.20
30.3
30.30
30.4
30.40
30.9
30.91

30.92

30.99

การต่ อเรือ
การต่ อเรือ
การต่อเรื อใหญ่และสิ่ งก่อสร้างลอยนํ้า
การต่อเรื อที่ใช้เพื่อความสําราญและการกีฬา
การผลิตหัวรถจักรและตู้สําหรับขนส่ งทางรถไฟหรือรถราง
การผลิตหัวรถจักรและตู้สําหรับขนส่ งทางรถไฟหรือรถราง
การผลิตหัวรถจักรและตูส้ าํ หรับขนส่ งทางรถไฟหรื อรถราง
การผลิตอากาศยาน ยานอวกาศ และเครื่องจักรทีเ่ กี่ยวข้อง
การผลิตอากาศยาน ยานอวกาศ และเครื่องจักรทีเ่ กี่ยวข้อง
การผลิตอากาศยาน ยานอวกาศ และเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้อง
การผลิตยานยนต์ ทางการทหารเพื่อใช้ ในการสู้ รบ
การผลิตยานยนต์ ทางการทหารเพื่อใช้ ในการสู้ รบ
การผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู ้รบ
การผลิตอุปกรณ์ขนส่ ง ซึ่ งมิได้ จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
การผลิตจักรยานยนต์
การผลิตจักรยานยนต์
การผลิตเครื่ องยนต์ ชิ้ นส่ วน และอุปกรณ์เสริ มสําหรับจักรยานยนต์
การผลิตรถจักรยานและรถสํ าหรับคนพิการ
การผลิตรถจักรยาน
การผลิตรถสําหรับคนพิการ
การผลิตอุปกรณ์การขนส่ งอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในทีอ่ ื่น
การผลิตอุปกรณ์การขนส่ งอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
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การผลิต
การผลิตเฟอร์ นิเจอร์
31.0

การผลิตเฟอร์ นิเจอร์
31.00 การผลิตเฟอร์ นิเจอร์
การผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
การผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โลหะ
การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน
การผลิตเฟอร์ นิเจอร์ อื่นๆ

32.0
32.1
32.11
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32.2
32.20
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การผลิตผลิตภัณฑ์ ประเภทอื่นๆ
การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย เครื่องประดับอัญมณี และสิ่งของทีเ่ กี่ยวข้อง
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยแท้ และสิ่ งของทีเ่ กี่ยวข้อง
การผลิตเครื่ องประดับเพชรพลอยและโลหะมีค่า
การผลิตสิ่ งของเครื่ องใช้จากเพชรพลอยและโลหะมีค่า
การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียมและสิ่ งของทีเ่ กี่ยวข้อง
การผลิตเครื่ องประดับเพชรพลอยเทียมและสิ่ งของที่เกี่ ยวข้อง
การผลิตเครื่องดนตรี
การผลิตเครื่องดนตรี
การผลิตเครื่ องดนตรี ไทย
การผลิตเครื่ องดนตรี อื่นๆ
การผลิตเครื่องกีฬา
การผลิตเครื่องกีฬา
การผลิตลูกบอลที่ใช้ในการกีฬา
การผลิตกระดานโต้คลื่ นและเครื่ องอุปกรณ์กีฬาทางนํ้า
การผลิตอุปกรณ์กีฬาตกปลา
การผลิตเครื่ องกีฬาอื่นๆ
การผลิตเกมและของเล่ น
การผลิตเกมและของเล่ น
การผลิตเกมและของเล่น
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การผลิต
32.5

การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทางทันตกรรม
การผลิตเครื่ องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์
การผลิตเครื่ องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม
32.9
การผลิตผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ซึ่ งมิได้ จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
32.90 การผลิตผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ซึ่ งมิได้ จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
การผลิตไม้กวาดและแปรง
การผลิตอุปกรณ์เครื่ องเขียน
การผลิตเครื่ องอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัย
การผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

325010
325020

329010
329020
329030
329040
329090

C
33

การผลิต
การซ่ อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
33.1

การซ่ อมผลิตภัณฑ์ โลหะประดิษฐ์ เครื่องจักร และอุปกรณ์
33.11 การซ่ อมผลิตภัณฑ์ โลหะประดิษฐ์
การซ่ อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์
33.12 การซ่ อมเครื่องจักร
การซ่ อมเครื่ องจักรที่ใช้งานทัว่ ไป
การซ่ อมเครื่ องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง
33.13 การซ่ อมอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์
การซ่ อมและบํารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การนําร่ อง และการควบคุม
การซ่ อมและบํารุ งรักษาเครื่ องฉายรังสี เครื่ องไฟฟ้ าทางการแพทย์และทางกายภาพบําบัด
การซ่ อมและบํารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
33.14 การซ่ อมอุปกรณ์ ไฟฟ้า
การซ่ อมมอเตอร์ไฟฟ้ า เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า หม้อแปลงไฟฟ้ า และอุปกรณ์เพื่อการจ่ายและ
ควบคุมกระแสไฟฟ้ า

การซ่ อมหม้อสะสมไฟฟ้ าและแบตเตอรี่
การซ่ อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ
การซ่ อมอุปกรณ์การขนส่ ง (ยกเว้นยานยนต์)
การซ่ อมเรื อ
การซ่ อมอากาศยาน
การซ่ อมอุปกรณ์ขนส่ งอื่นๆ (ยกเว้นยานยนต์)
การซ่ อมอุปกรณ์อื่นๆ
33.2
การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ ในทางอุตสาหกรรม
33.20 การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ ในทางอุตสาหกรรม
การติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม

331100
331210
331220
331310
331320
331330

331410
331420
331490
331500
331510
331520
331590
331900

332000

D
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ไฟฟ้า ก๊ าซ ไอนํา้ และระบบปรับอากาศ
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํา้ และระบบปรับอากาศ
35.1

การผลิต การส่ ง และการจ่ ายไฟฟ้า
35.10 การผลิต การส่ ง และการจ่ ายไฟฟ้า
การผลิต การส่ ง และการจ่ายไฟฟ้ า
35.2
การผลิตก๊ าซ การจ่ ายเชื้อเพลิงก๊ าซผ่านท่ อหลัก
35.20 การผลิตก๊ าซ การจ่ ายเชื้อเพลิงก๊ าซผ่านท่ อหลัก
การผลิตก๊าซ การจ่ายเชื้ อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก
35.3
การจัดหาไอนํา้ และระบบปรับอากาศ
35.30 การจัดหาไอนํา้ และระบบปรับอากาศ
การผลิตนํ้าแข็งชนิ ดไม่ใช้เพื่อการบริ โภค
การจัดหาไอนํ้าและระบบการปรับอากาศ (ยกเว้นการผลิตนํ้าแข็งชนิ ดไม่ใช้เพื่อ
การบริ โภค)

351000

352000

353010
353020

E
36

การจัดหานํา้ การจัดการ และการบําบัดนํา้ เสีย ของเสีย และสิ่ งปฏิกลู
การเก็บกักนํา้ การจัดหานํา้ และการจ่ ายนํา้
36.0

การเก็บกักนํา้ การจัดหานํา้ และการจ่ ายนํา้
36.00 การเก็บกักนํา้ การจัดหานํา้ และการจ่ ายนํา้
การเก็บกักนํ้า
การจัดหานํ้าและการจ่ายนํ้าสําหรับใช้ในครัวเรื อนและอุตสาหกรรมผ่านระบบประปา
การจัดหานํ้าและการจ่ายนํ้าสําหรับใช้ในการเกษตร
การจัดหาและการจ่ายนํ้าอื่นๆ

360010
360020
360030
360090

E
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การจัดหานํา้ การจัดการ และการบําบัดนํา้ เสีย ของเสีย และสิ่ งปฏิกลู
การจัดการนํา้ เสี ย
37.0

การจัดการนํา้ เสี ย
37.00 การจัดการนํา้ เสี ย
การจัดการนํ้าเสี ย

370000

E
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การจัดหานํา้ การจัดการ และการบําบัดนํา้ เสีย ของเสีย และสิ่ งปฏิกลู
การเก็บรวบรวมของเสี ย การบําบัด และการกําจัดของเสี ย รวมถึงการนําของเสี ย
กลับมาใช้ ใหม่
38.1
38.11
38.12
38.2
38.21
38.22
38.3
38.30

การเก็บรวบรวมของเสี ย
การเก็บรวบรวมของเสี ยทีไ่ ม่ เป็ นอันตราย
การเก็บรวบรวมของเสี ยที่ไม่เป็ นอันตราย
การเก็บรวบรวมของเสี ยทีเ่ ป็ นอันตราย
การเก็บรวบรวมของเสี ยที่เป็ นอันตราย
การบําบัดและการกําจัดของเสีย
การบําบัดและการกําจัดของเสียทีไ่ ม่ เป็ นอันตราย
การบําบัดและการกําจัดของเสี ยที่ไม่เป็ นอันตราย
การบําบัดและการกําจัดของเสียทีเ่ ป็ นอันตราย
การบําบัดและการกําจัดของเสี ยที่เป็ นอันตราย
การนําวัสดุทใี่ ช้ แล้ วกลับมาใช้ ใหม่
การนําวัสดุทใี่ ช้ แล้ วกลับมาใช้ ใหม่
การนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

381100
381200

382100
382200

383000

E
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การจัดหานํา้ การจัดการ และการบําบัดนํา้ เสีย ของเสีย และสิ่ งปฏิกลู
กิจกรรมการบําบัดและบริการจัดการของเสี ยอื่นๆ
39.0

กิจกรรมการบําบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ
39.00 กิจกรรมการบําบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ
กิจกรรมการบําบัดและบริ การจัดการของเสี ยอื่นๆ

390000

F
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การก่ อสร้ าง
การก่อสร้ างอาคาร
41.0

การก่ อสร้ างอาคาร
41.00 การก่ อสร้ างอาคาร
การก่อสร้างอาคาร

42

410000

งานวิศวกรรมโยธา
42.1

การก่ อสร้ างถนนและทางรถไฟ
42.10 การก่ อสร้ างถนนและทางรถไฟ
การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ
42.2
การก่ อสร้ างโครงการสาธารณูปโภค
42.20 การก่ อสร้ างโครงการสาธารณูปโภค
การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค
42.9
การก่ อสร้ างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ
42.90 การก่ อสร้ างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ
การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ

43

421000

422000

429000

งานก่อสร้ างเฉพาะงาน
43.1
43.11
43.12
43.2
43.21
43.22
43.29

การรือ้ ถอนและการเตรียมสถานทีก่ ่ อสร้ าง
การรือ้ ถอน
การรื้ อถอน
การเตรียมสถานทีก่ ่ อสร้ าง
การเตรี ยมสถานที่ก่อสร้าง
กิจกรรมการติดตั้งไฟฟ้า ระบบท่ อ และสิ่ งก่ อสร้ างอื่นๆ
การติดตั้งระบบไฟฟ้า
การติดตั้งระบบไฟฟ้ า
การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความร้ อน และระบบปรับอากาศ
การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความร้อน และระบบปรับอากาศ
การติดตั้งสิ่ งก่ อสร้ างอื่นๆ
การติดตั้งฉนวน
การติดตั้งสิ่ งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

431100
431200

432100
432200
432910
432990

F

การก่ อสร้ าง
43.3

การตกแต่ งอาคารให้ เสร็จสมบูรณ์
43.30 การตกแต่ งอาคารให้ เสร็จสมบูรณ์
การติดตั้งส่ วนประกอบอาคารและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
การปูพ้ืนและผนัง
การทาสี
การตกแต่งอาคารให้เสร็ จสมบูรณ์อื่นๆ
43.9
กิจกรรมการก่ อสร้ างเฉพาะด้านอื่นๆ
43.90 กิจกรรมการก่ อสร้ างเฉพาะด้านอื่นๆ
การก่อสร้างฐานราก รวมถึงการตอกเสาเข็ม
กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

433010
433020
433030
433090

439010
439090

G

การขายส่ งและการขายปลีก การซ่ อมยานยนต์ และจักรยานยนต์

45

การขายส่ งและการขายปลีก การซ่ อมยานยนต์ และจักรยานยนต์
45.1

การขายยานยนต์
45.10 การขายยานยนต์
การขายยานยนต์ใหม่ชนิ ดรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่
คล้ายกัน
การขายยานยนต์ใหม่ชนิ ดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ
การขายยานยนต์เก่าชนิ ดรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่
คล้ายกัน
การขายยานยนต์เก่าชนิ ดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ
45.2
การบํารุงรักษาและการซ่ อมยานยนต์
45.20 การบํารุงรักษาและการซ่ อมยานยนต์
การบํารุ งรักษาและการซ่อมระบบเครื่ องยนต์และชิ้นส่ วนยานยนต์
การซ่ อมตัวถัง ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ ที่คล้ายกัน
การบํารุ งรักษายานยนต์ทวั่ ไป
45.3
การขายชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ เสริมของยานยนต์
45.30 การขายชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ เสริมของยานยนต์
การขายส่ งชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์เสริ มใหม่ของยานยนต์
การขายปลีกชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์เสริ มใหม่ของยานยนต์
การขายส่ งและขายปลีกชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์เสริ มเก่าของยานยนต์
45.4
การขาย การบํารุงรักษา และการซ่ อมจักรยานยนต์ ชิ้นส่ วนและอุปกรณ์เสริมทีเ่ กี่ยวเนื่อง

451010
451020
451030
451040

452010
452020
452030

453010
453020
453030

45.40 การขาย การบํารุงรักษา และการซ่ อมจักรยานยนต์ ชิ้นส่ วนและอุปกรณ์เสริมทีเ่ กี่ยวเนื่อง
การขายจักรยานยนต์
การขายส่ งชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์เสริ มใหม่ของจักรยานยนต์
การขายปลีกชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์เสริ มใหม่ของจักรยานยนต์
การขายส่ งและปลีกชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์เสริ มเก่าของจักรยานยนต์
การบํารุ งรักษาและการซ่อมจักรยานยนต์

454010
454020
454030
454040
454050

G
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การขายส่ งและการขายปลีก การซ่ อมยานยนต์ และจักรยานยนต์
การขายส่ ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์ )
46.1

การขายส่ งโดยได้ รับค่ าตอบแทนหรือตามสั ญญาจ้ าง
46.10 การขายส่ งโดยได้ รับค่ าตอบแทนหรือตามสั ญญาจ้ าง
การขายส่ งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต โดยได้รับค่าตอบแทนหรื อตามสัญญาจ้าง
การขายส่ งอาหาร เครื่ องดื่ ม และยาสู บ โดยได้รับค่าตอบแทนหรื อตามสัญญาจ้าง
การขายส่ งสิ่ งทอ เสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องหนัง และของใช้ในครัวเรื อน โดยได้รับค่าตอบแทน
หรื อตามสัญญาจ้าง
การขายส่ งคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม โดยได้รับ
ค่าตอบแทนหรื อตามสัญญาจ้าง

การขายส่ งเครื่ องจักรอุตสาหกรรม โดยได้รับค่าตอบแทนหรื อตามสัญญาจ้าง
การขายส่ งเชื้ อเพลิง สิ นแร่ และโลหะ โดยได้รับค่าตอบแทนหรื อตามสัญญาจ้าง
การขายส่ งวัสดุก่อสร้าง เครื่ องโลหะ และอุปกรณ์ระบบท่อ โดยได้รับค่าตอบแทน
หรื อตามสัญญาจ้าง
การขายส่ งสิ นค้าเฉพาะอย่างอื่นๆ โดยได้รับค่าตอบแทนหรื อตามสัญญาจ้าง
การขายส่ งสิ นค้าทัว่ ไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรื อตามสัญญาจ้าง
46.2
การขายส่ งวัตถุดบิ ทางการเกษตรและสัตว์มีชีวติ
46.20 การขายส่ งวัตถุดบิ ทางการเกษตรและสัตว์มีชีวติ
การขายส่ งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ
การขายส่ งพืชนํ้ามันที่ใช้ในการผลิตนํ้ามันพืช
การขายส่ งยาสู บที่ยงั ไม่เป็ นผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ป
การขายส่ งสัตว์มีชีวิต
การขายส่ งดอกไม้ ต้นไม้ และเมล็ดพันธุ์พืช
การขายส่ งอาหารปศุสัตว์
การขายส่ งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตร
46.3
การขายส่ งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสู บ
46.31 การขายส่ งอาหาร
การขายส่ งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้ อสัตว์
การขายส่ งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ
การขายส่ งผักและผลไม้
การขายส่ งผลิตภัณฑ์นม

461010
461020
461030
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461080
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463110
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การขายส่ งและการขายปลีก การซ่ อมยานยนต์ และจักรยานยนต์

46.32

46.4
46.41

46.42
46.43

46.44

46.49

การขายส่ งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสี ขา้ ว
การขายส่ งผลิตภัณฑ์ขนมอบ ไข่ นํ้ามันและไขมันที่ใช้ในการบริ โภค
การขายส่ งนํ้าตาล ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ทาํ จากนํ้าตาล
การขายส่ งกาแฟ ชา โกโก้
การขายส่ งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
การขายส่ งเครื่องดื่มและยาสู บ
การขายส่ งเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่ งเครื่ องดื่ มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
การขายส่ งผลิตภัณฑ์ยาสู บ
การขายส่ งของใช้ ในครัวเรือน
การขายส่ งสิ นค้ าสิ่ งทอ เสื้อผ้ า และรองเท้ า
การขายส่ งด้ายและผ้า
การขายส่ งของใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากสิ่ งทอ
การขายส่ งอุปกรณ์ตดั เย็บ
การขายส่ งเสื้ อผ้า
การขายส่ งรองเท้า
การขายส่ งเครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดใช้ ในครัวเรือน
การขายส่ งเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ชนิ ดใช้ในครัวเรื อน
การขายส่ งสิ นค้ าวัฒนธรรมและนันทนาการ
การขายส่ งหนังสื อ หนังสื อพิมพ์ และเครื่ องเขียน
การขายส่ งสื่ อบันทึกภาพและเสี ยงที่บนั ทึกข้อมูลแล้ว
การขายส่ งเครื่ องกีฬา
การขายส่ งเกมและของเล่น
การขายส่ งสิ นค้าอื่นๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ
การขายส่ งสิ นค้ าทางเภสั ชกรรมและทางการแพทย์ เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม
การขายส่ งสิ นค้าทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์
การขายส่ งเครื่ องหอม
การขายส่ งเครื่ องสําอางและเครื่ องประทินโฉม
การขายส่ งของใช้ ในครัวเรือนอื่นๆ
การขายส่ งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์

463150
463160
463170
463180
463190
463210
463220
463230

464110
464120
464130
464140
464150
464200
464310
464320
464330
464340
464390
464410
464420
464430
464910

G

การขายส่ งและการขายปลีก การซ่ อมยานยนต์ และจักรยานยนต์

46.5
46.51
46.52

46.53
46.54

46.6
46.61

46.62

การขายส่ งนาฬิกา เครื่ องประดับเพชรพลอย
การขายส่ งเครื่ องหนังและเครื่ องใช้สาํ หรับการเดินทาง
การขายส่ งเฟอร์ นิเจอร์ ชนิ ดใช้ในครัวเรื อน
การขายส่ งเครื่ องดินเผา เครื่ องแก้ว และเครื่ องครัว
การขายส่ งของใช้ในครัวเรื อนอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่ งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้
การขายส่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ต่อพ่ วง และซอฟต์ แวร์
การขายส่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์
การขายส่ งอุปกรณ์ และชิ้นส่ วนทางอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
การขายส่ งอุปกรณ์และชิ้ นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์
การขายส่ งโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
การขายส่ งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ทางการเกษตร
การขายส่ งเครื่ องจักร อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ทางการเกษตร
การขายส่ งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ
การขายส่ งอุปกรณ์ขนส่ ง (ยกเว้น ยานยนต์ จักรยานยนต์ และรถจักรยาน)
การขายส่ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร่ และงานก่อสร้าง
การขายส่ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ชนิ ดใช้ในงานอุตสาหกรรม
การขายส่ งเครื่ องจักร อุปกรณ์ และเฟอร์ นิเจอร์ ชนิดใช้ในสํานักงาน
การขายส่ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่ งสิ นค้ าเฉพาะประเภทอื่นๆ
การขายส่ งเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงก๊ าซ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทเี่ กี่ยวเนื่อง
การขายส่ งเชื้ อเพลิงแข็ง
การขายส่ งเชื้ อเพลิงเหลว
การขายส่ งเชื้ อเพลิงก๊าซ
การขายส่ งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ ปิ โตรเลียม
การขายส่ งโลหะและสิ นแร่ โลหะ
การขายส่ งสิ นแร่ โลหะและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
การขายส่ งเหล็ก เหล็กกล้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน
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การขายส่ งและการขายปลีก การซ่ อมยานยนต์ และจักรยานยนต์
46.63 การขายส่ งวัสดุก่อสร้ าง เครื่องโลหะ เครื่องอุปกรณ์ และวัสดุสําหรับระบบท่ อและระบบทํา
ความร้ อน
การขายส่ งอิฐ หิน ปูน ทราย และผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
การขายส่ งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรู ปขั้นต้น
การขายส่ งสี นํ้ามันชักเงา และแลกเกอร์
การขายส่ งอุปกรณ์ระบบท่อและเครื่ องสุ ขภัณฑ์
การขายส่ งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
46.69 การขายส่ งของเสียและเศษวัสดุ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
การขายส่ งเคมีภณั ฑ์ทางอุตสาหกรรม
การขายส่ งปุ๋ ยและเคมีภณั ฑ์ทางการเกษตร
การขายส่ งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น
การขายส่ งบรรจุภณั ฑ์ชนิ ดใช้ในทางอุตสาหกรรม
การขายส่ งของเสี ยและเศษวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่
การขายส่ งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
46.9
การขายส่ งสิ นค้ าทัว่ ไป
46.90 การขายส่ งสิ นค้ าทัว่ ไป
การขายส่ งสิ นค้าทัว่ ไป

466310
466320
466330
466340
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466910
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466950
466990

469000
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การขายส่ งและการขายปลีก การซ่ อมยานยนต์ และจักรยานยนต์
การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์ )
47.1
47.11

47.19
47.2
47.21

47.22

47.23
47.3
47.30
47.4
47.41

ร้ านขายปลีกในร้ านค้ าทัว่ ไป
ร้ านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสู บ เป็ นสินค้าหลัก
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ดิสเคาท์สโตร์/ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์ เก็ต
ร้านสะดวกซื้ อ/มินิมาร์ ท
ร้านขายของชํา
ร้ านขายปลีกสิ นค้ าทัว่ ไปอื่นๆ
ร้านขายปลีกสิ นค้าทัว่ ไปอื่นๆ
ร้ านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสู บ
ร้ านขายปลีกอาหาร
ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ
ร้านขายปลีกผักและผลไม้
ร้านขายปลีกข้าว
ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ
ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ
ร้ านขายปลีกเครื่องดื่ม
ร้านขายปลีกเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์
ร้านขายปลีกเครื่ องดื่ มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ร้ านขายปลีกผลิตภัณฑ์ ยาสู บ
ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสู บ
ร้ านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์
ร้ านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์
ร้านขายปลีกเชื้ อเพลิงยานยนต์
ร้ านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม
ร้ านขายปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ต่อพ่ วง ซอฟท์ แวร์ และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ร้านขายปลีกเครื่ องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์ สาํ เร็ จรู ป
ร้านขายปลีกอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

471110
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471900
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472130
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474110
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การขายส่ งและการขายปลีก การซ่ อมยานยนต์ และจักรยานยนต์
47.42 ร้ านขายปลีกอุปกรณ์ภาพและเสี ยง
ร้านขายปลีกอุปกรณ์ภาพและเสี ยง
47.5
ร้ านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ ในครัวเรือน
47.51 ร้ านขายปลีกสิ่ งทอ
ร้านขายปลีกผ้า
ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรื อนที่ทาํ จากผ้า
ร้านขายปลีกอุปกรณ์ตดั เย็บ
47.52 ร้ านขายปลีกเครื่องโลหะ สี และกระจก
ร้านขายปลีกเครื่ องโลหะ
ร้านขายปลีกสี นํ้ามันชักเงา และแลกเกอร์
ร้านขายปลีกอุปกรณ์ระบบท่อและเครื่ องสุ ขภัณฑ์
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือชนิดนําไปใช้ทาํ งาน
ได้ดว้ ยตัวเอง
47.53 ร้ านขายปลีกพรม สิ่ งปูพืน้ วัสดุปิดผนังและปูพืน้
ร้านขายปลีกพรม สิ่ งปูพ้ืน วัสดุปิดผนังและปูพ้ืน
47.59 ร้ านขายปลีกเครื่องใช้ ไฟฟ้า เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ ไฟฟ้าสําหรับให้ แสงสว่าง และของใช้ อื่นๆ
ในครัวเรือน
ร้านขายปลีกเฟอร์ นิเจอร์ ชนิ ดใช้ในครัวเรื อน
ร้านขายปลีกเครื่ องดินเผา เครื่ องแก้ว และเครื่ องครัว
ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้ าสําหรับให้แสงสว่าง
ร้านขายปลีกเครื่ องดนตรี และอุปกรณ์ที่เกี่ ยวข้อง
ร้านขายปลีกเครื่ องใช้ไฟฟ้ าชนิ ดใช้ในครัวเรื อน
ร้านขายปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรื อน ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
47.6
ร้ านขายปลีกสิ นค้ าวัฒนธรรมและนันทนาการ
47.61 ร้ านขายปลีกหนังสื อ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน
ร้านขายปลีกหนังสื อ หนังสื อพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร
ร้านขายปลีกเครื่ องเขียนและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
47.62 ร้ านขายปลีกสื่ อบันทึกเสี ยงและภาพ
ร้านขายปลีกสื่ อบันทึกเสี ยงและภาพ

474200

475110
475120
475130
475210
475220
475230
475240
475250
475300

475910
475920
475930
475940
475950
475990

476110
476120
476200

G

การขายส่ งและการขายปลีก การซ่ อมยานยนต์ และจักรยานยนต์
47.63 ร้ านขายปลีกเครื่องกีฬา
ร้านขายปลีกเครื่ องกีฬา
47.64 ร้ านขายปลีกเกมและของเล่ น
ร้านขายปลีกเกมและของเล่น
47.69 ร้ านขายปลีกสิ นค้ าอื่นๆ ด้ านวัฒนธรรมและนันทนาการ
ร้านขายปลีกสิ นค้าอื่นๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ
47.7
ร้ านขายปลีกสิ นค้ าประเภทอื่นๆ
47.71 ร้ านขายปลีกเสื้อผ้ า รองเท้ า และเครื่องหนัง
ร้านขายปลีกเสื้ อผ้า รองเท้า และเครื่ องหนัง
47.72 ร้ านขายปลีกสิ นค้ าทางเภสั ชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม
ร้านขายปลีกสิ นค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์
ร้านขายปลีกเครื่ องหอม
ร้านขายปลีกเครื่ องสําอางและเครื่ องประทินโฉม
47.73 ร้ านขายปลีกสิ นค้ าใหม่ อื่นๆ
ร้านขายปลีกนาฬิกา แว่นตา และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
ร้านขายปลีกเครื่ องประดับเพชรพลอย
ร้านขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ และอุปกรณ์ที่เกี่ ยวข้อง
ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ ยง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ร้านขายปลีกก๊าซบรรจุถงั ถ่านไม้ และเชื้ อเพลิงอื่นๆ สําหรับใช้ในครัวเรื อน
ร้านขายปลีกสิ นค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในทื่อื่น
47.74 ร้ านขายปลีกสิ นค้ าใช้ แล้ ว
ร้านขายปลีกโบราณวัตถุ
ร้านขายปลีกเสื้ อผ้า รองเท้า และเครื่ องหนัง ที่ใช้แล้ว
ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้แล้ว
ร้านขายปลีกเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรื อนที่ใช้แล้ว
ร้านขายปลีกหนังสื อ หนังสื อพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร ที่ใช้แล้ว
ร้านขายปลีกสิ นค้าใช้แล้วอื่นๆ
47.8
การขายปลีกบนแผงลอยและตลาด
47.81 การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ ยาสู บ บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกอาหาร เครื่ องดื่ ม และผลิตภัณฑ์ยาสู บ บนแผงลอยและตลาด

476300
476400
476900

477100
477210
477220
477230
477310
477320
477330
477340
477350
477390
477410
477420
477430
477440
477450
477490

478100

G

การขายส่ งและการขายปลีก การซ่ อมยานยนต์ และจักรยานยนต์
47.82 การขายปลีกสิ่ งทอ เสื้อผ้ า รองเท้ า และเครื่องหนัง บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกสิ่ งทอ เสื้ อผ้า รองเท้า และเครื่ องหนัง บนแผงลอยและตลาด
47.89 การขายปลีกสิ นค้ าอื่นๆ บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรื อนบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกหนังสื อ หนังสื อพิมพ์ วารสาร และนิ ตยสาร บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกสื่ อบันทึกเสี ยงและภาพบนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกสิ นค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่ องหอม และเครื่ องประทินโฉมบนแผง
ลอยและตลาด
การขายปลีกนาฬิกา แว่นตา เครื่ องประดับเพชรพลอย บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ สัตว์เลี้ ยง และอาหารสัตว์เลี้ยง บนแผงลอยและตลาด
การขายปลีกสิ นค้าอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น บนแผงลอยและตลาด
47.9
การขายปลีกโดยไม่ มีร้าน
47.91 การขายปลีกโดยการรับสั่ งสิ นค้าทางไปรษณีย์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ และทางอินเตอร์ เน็ต
การขายปลีกโดยการรับสัง่ สิ นค้าทางไปรษณี ย ์ โทรทัศน์ วิทยุ และโทรศัพท์
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
47.99 การขายปลีกโดยไม่ มีร้านด้ วยวิธีอื่นๆ
การขายตรง
การขายปลีกโดยไม่มีร้านด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

478200
478910
478920
478930
478940
478950
478960
478970
478990

479110
479120
479910
479990

H

การขนส่ งและสถานที่เก็บสิ นค้ า

49

การขนส่ งทางบกและการขนส่ งทางท่อลําเลียง
การขนส่ งทางรถไฟ
49.11 การขนส่ งผู้โดยสารทางรถไฟระหว่ างเมือง
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางรถไฟระหว่างเมือง
49.12 การขนส่ งสิ นค้าทางรถไฟ
การขนส่ งสิ นค้าทางรถไฟ
49.2
การขนส่ งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจําทาง
49.20 การขนส่ งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจําทาง
การขนส่ งผูโ้ ดยสารด้วยรถโดยสารประจําทาง
49.3
การขนส่ งทางบกอื่นๆ

490000
491000
491100
491200

492000

49.31 การขนส่ งผู้โดยสารในเขตเมืองและปริมณฑล รวมถึงรถไฟฟ้า (ยกเว้ นทางรถโดยสาร
ประจําทาง)
การขนส่ งผูโ้ ดยสารในเขตเมืองและปริ มณฑล รวมถึงรถไฟฟ้ า (ยกเว้นทางรถโดยสาร
ประจําทาง)
49.32 การขนส่ งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ
การขนส่ งผูโ้ ดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่
การขนส่ งผูโ้ ดยสารโดยรถสามล้อเครื่ องและจักรยานยนต์รับจ้าง
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
49.33 การขนส่ งสิ นค้าทางถนน
การขนส่ งสิ นค้าแช่เย็นหรื อแช่แข็งทางถนน
การขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน
การขนส่ งของเหลวหรื อก๊าซ (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน
การขนส่ งสิ นค้าที่บรรจุในตูค้ อนเทนเนอร์ทางถนน
การขนส่ งสิ นค้าอื่นๆ ทางถนน
49.4
การขนส่ งทางท่ อลําเลียง
49.40 การขนส่ งทางท่ อลําเลียง
การขนส่ งทางท่อลําเลียง

493100

493210
493220
493290
493310
493320
493330
493340
493390

494000

H
50

การขนส่ งและสถานที่เก็บสิ นค้ า
การขนส่ งทางนํา้
การขนส่ งทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
50.11 การขนส่ งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรื อโดยสารข้ามฟาก
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรื อทัศนาจรหรื อเรื อสําราญ
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรื ออื่นๆ
50.12 การขนส่ งสิ นค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
การขนส่ งสิ นค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล

501000
501110
501120
501190
501210

การบริ การลากและดันเรื อ/สิ่ งก่อสร้างลอยนํ้า ที่ดาํ เนินการทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 501220
50.2
การขนส่ งทางนํา้ ภายในประเทศ
50.21 การขนส่ งผู้โดยสารทางนํา้ ภายในประเทศ
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางนํ้าภายในประเทศโดยเรื อโดยสารข้ามฟาก
502110
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางนํ้าภายในประเทศโดยเรื อทัศนาจรหรื อเรื อสําราญ
502120
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางนํ้าภายในประเทศโดยเรื ออื่นๆ
502190
50.22 การขนส่ งสิ นค้าทางนํา้ ภายในประเทศ
การขนส่ งสิ นค้าทางนํ้าภายในประเทศ
502210
การบริ การลากและดันเรื อ/สิ่ งก่อสร้างลอยนํ้า ที่ดาํ เนินการทางนํ้าภายในประเทศ
502220

H
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การขนส่ งและสถานที่เก็บสิ นค้ า
การขนส่ งทางอากาศ
51.1

การขนส่ งผู้โดยสารทางอากาศ
51.11 การขนส่ งผู้โดยสารทางอากาศ
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลา
การขนส่ งผูโ้ ดยสารทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา
51.2
การขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ
51.20 การขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ
การขนส่ งสิ นค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา
การขนส่ งสิ นค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา

511010
511020

512010
512020

H
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การขนส่ งและสถานที่เก็บสิ นค้ า
กิจกรรมคลังสินค้ าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ ง
52.1
52.10

52.2
52.21

52.22

52.23

52.24

52.29

กิจกรรมคลังสิ นค้ าและการจัดเก็บสิ นค้ า
กิจกรรมคลังสิ นค้ าและการจัดเก็บสิ นค้ า
กิจกรรมคลังสิ นค้าและการจัดเก็บสิ นค้าแช่เย็นหรื อแช่แข็ง
กิจกรรมคลังสิ นค้าและการจัดเก็บสิ นค้าธัญพืช
กิจกรรมคลังสิ นค้าและการจัดเก็บสิ นค้าอื่นๆ
กิจกรรมทีส่ นับสนุนการขนส่ ง
กิจกรรมบริการทีส่ นับสนุนการขนส่ งทางบก
กิจกรรมบริ การที่สนับสนุนการขนส่ งทางรถไฟ
กิจกรรมบริ การสถานีรถโดยสาร
กิจกรรมบริ การสถานที่จอดยานพาหนะ
กิจกรรมบริ การรถยก
กิจกรรมบริ การอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่ งทางบก
กิจกรรมบริการทีส่ นับสนุนการขนส่ งทางนํา้
การดําเนิ นงานของท่าเรื อ (ยกเว้นการขนถ่ายสิ นค้า)
กิจกรรมการบริ การอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่ งทางนํ้า
กิจกรรมบริการทีส่ นับสนุนการขนส่ งทางอากาศ
การดําเนิ นงานของสนามบิน (ยกเว้นการขนถ่ายสิ นค้า)
กิจกรรมการบริ การอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่ งทางอากาศ
การขนถ่ ายสิ นค้ า
การขนถ่ายสิ นค้า
การขนถ่ายสัมภาระ
กิจกรรมอื่นๆ ทีส่ นับสนุนการขนส่ ง
กิจกรรมการบริ หารจัดการด้านการขนส่ งและสถานที่เก็บสิ นค้า
กิจกรรมตัวแทนรับจัดการขนส่ งสิ นค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดําเนิ นพิธีการศุลกากร)

522910
522920

กิจกรรมบริ การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ ง
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่ ง ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

522930
522990

521010
521020
521090

522110
522120
522130
522140
522190
522210
522290
522310
522390
522410
522420

H
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การขนส่ งและสถานที่เก็บสิ นค้ า
กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์
53.1

กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่ งพัสดุภัณฑ์ของรัฐ
53.10 กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่ งพัสดุภัณฑ์ของรัฐ
กิจกรรมไปรษณี ยแ์ ละการรับส่ งพัสดุภณั ฑ์ของรัฐ
53.2
กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่ งพัสดุภัณฑ์ทมี่ ิใช่ ของรัฐ
53.20 กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่ งพัสดุภัณฑ์ทมี่ ิใช่ ของรัฐ
กิจกรรมไปรษณี ยแ์ ละการรับส่ งพัสดุภณั ฑ์ที่มิใช่ของรัฐ

531000

532000
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ที่พักแรมและบริการด้ านอาหาร
ที่พักแรม
55.1

ทีพ่ ักแรมระยะสั้น
55.10 ทีพ่ ักแรมระยะสั้น
โรงแรมและรี สอร์ท
เกสต์เฮ้าส์
ที่พกั สัมผัสวัฒนธรรมชนบท
ที่พกั แรมระยะสั้นอื่นๆ สําหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว
55.2
ลานตั้งค่ายพักแรม ทีจ่ อดรถพ่ วง และทีต่ ้งั ทีพ่ ักแบบเคลื่อนที่
55.20 ลานตั้งค่ายพักแรม ทีจ่ อดรถพ่ วง และทีต่ ้งั ทีพ่ ักแบบเคลื่อนที่
ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ต้ งั ที่พกั แบบเคลื่ อนที่
55.9
ทีพ่ ักแรมประเภทอื่นๆ
55.90 ทีพ่ ักแรมประเภทอื่นๆ
การบริ การห้องพักหรื อที่พกั อาศัยสําหรับนักเรี ยน/นักศึกษา
การบริ การที่พกั แรมประเภทอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

551010
551020
551030
551090

552000

559010
559090
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ที่พักแรมและบริการด้ านอาหาร
การบริการอาหารและเครื่องดืม่
56.1

การบริการอาหาร
56.10 การบริการอาหาร
การบริ การอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริ การอาหารบนแผงลอยและตลาด
การบริ การอาหารแบบเคลื่ อนที่
56.2
การบริการจัดเลีย้ งนอกสถานทีแ่ ละการบริการอาหารประเภทอื่นๆ
56.21 การบริการจัดเลีย้ งนอกสถานที่
การบริ การจัดเลี้ ยงนอกสถานที่
การบริ การอาหารประเภทอื่นๆ
การบริ การอาหารสําหรับธุรกิจขนส่ ง
การดําเนิ นงานของโรงอาหาร
การบริ การอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
56.3
การบริการเครื่องดื่ม
56.3 การบริการเครื่องดื่ม
การบริ การเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์เป็ นหลักในร้าน
การบริ การเครื่ องดื่ มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็ นหลักในร้าน
การบริ การเครื่ องดื่ มบนแผงลอยและตลาด
การบริ การเครื่ องดื่ มแบบเคลื่ อนที่

561010
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561030

562100
562900
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563010
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ข้ อมูลข่ าวสารและการสื่ อสาร
การจัดพิมพ์ จําหน่ ายหรือเผยแพร่
58.1

การจัดพิมพ์ จําหน่ ายหรือเผยแพร่ หนังสื อ นิตยสาร และงานอื่นๆ
58.11 การจัดพิมพ์ จําหน่ ายหรือเผยแพร่ หนังสื อ
การจัดพิมพ์จาํ หน่ายหรื อเผยแพร่ ตาํ ราเรี ยน พจนานุกรม และสารานุกรมลงบนสื่ อต่างๆ
(ยกเว้นทางออนไลน์)
การจัดพิมพ์จาํ หน่ายหรื อเผยแพร่ โบรชัวร์ ใบปลิว และสิ่ งพิมพ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน ลงบนสื่ อ
ต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)

581110
581120

การจัดพิมพ์จาํ หน่ายหรื อเผยแพร่ หนังสื อออนไลน์
การดูแลสิ ทธิ ในการผลิตซํ้าหนังสื อเพื่อจําหน่ายหรื อเผยแพร่
58.12 การจัดพิมพ์ จําหน่ ายหรือเผยแพร่ นามานุกรมและรายการชื่ อ-ทีอ่ ยู่ทางไปรษณีย์
การจัดพิมพ์จาํ หน่ายหรื อเผยแพร่ นามานุกรมและรายการชื่ อ-ที่อยูท่ างไปรษณี ยล์ งบนสื่ อ
ต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)

581210

การจัดพิมพ์จาํ หน่ายหรื อเผยแพร่ นามานุกรมและรายการชื่ อ-ที่อยูท่ างไปรษณี ยผ์ ่านทาง
ออนไลน์

581220

58.13 การจัดพิมพ์ จําหน่ ายหรือเผยแพร่ หนังสื อพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร
การจัดพิมพ์จาํ หน่ายหรื อเผยแพร่ หนังสื อพิมพ์ลงบนสื่ อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)
การจัดพิมพ์จาํ หน่ายหรื อเผยแพร่ วารสารและนิ ตยสารลงบนสื่ อต่าง ๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)
การจัดพิมพ์จาํ หน่ายหรื อเผยแพร่ หนังสื อพิมพ์ วารสาร และนิ ตยสาร ออนไลน์
การดูแลสิ ทธิ ในการผลิตซํ้าหนังสื อพิมพ์ วารสาร และนิ ตยสารเพื่อจําหน่ายหรื อเผยแพร่
58.19 การจัดพิมพ์ จําหน่ ายหรือเผยแพร่ งานอื่นๆ
การจัดพิมพ์จาํ หน่ายหรื อเผยแพร่ งานอื่นๆ ลงบนสื่ อต่างๆ (ยกเว้นทางออนไลน์)
การจัดพิมพ์จาํ หน่ายหรื อเผยแพร่ งานอื่นๆ ผ่านทางออนไลน์
การดูแลสิ ทธิ ในการผลิตซํ้างานอื่นๆ เพื่อจําหน่ายหรื อเผยแพร่
58.2
การจัดทําซอฟต์ แวร์ สําเร็จรูป
58.20 การจัดทําซอฟต์ แวร์ สําเร็จรูป
การจัดทําซอฟต์แวร์ เกมสําเร็ จรู ป
การจัดทําซอฟต์แวร์ สาํ เร็ จรู ป (ยกเว้นซอฟต์แวร์ เกมสําเร็ จรู ป)
การดูแลสิ ทธิ ในการผลิตซํ้าซอฟต์แวร์สาํ เร็ จรู ปเพื่อจําหน่ายหรื อเผยแพร่

581130
581140

581310
581320
581330
581340
581910
581920
581930

582010
582020
582030
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ข้ อมูลข่ าวสารและการสื่ อสาร
การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสี ยงลงบนสื่ อ และ
การจัดพิมพ์ จําหน่ ายหรือเผยแพร่ ดนตรี
59.1
59.11

59.12

59.13

59.14
59.2
59.20

กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับภาพยนตร์ วีดทิ ัศน์ และรายการโทรทัศน์
การผลิตภาพยนตร์ วีดทิ ัศน์ และรายการโทรทัศน์
การผลิตภาพยนตร์ และวีดิทศั น์
การผลิตรายการโทรทัศน์
กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วิดที ัศน์ และรายการโทรทัศน์
การบริ การตัดต่อภาพและเสี ยง
การบริ การทําคอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก แอนิ เมชัน่ และเทคนิคพิเศษ
กิจกรรมอื่นๆ ภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วิดีทศั น์ และรายการโทรทัศน์
การเผยแพร่ ภาพยนตร์ วีดทิ ัศน์ และรายการโทรทัศน์
การเผยแพร่ ภาพยนตร์ วีดิทศั น์และรายการโทรทัศน์
การดูแลสิ ทธิ ในการผลิตซํ้าภาพยนตร์ วีดิทศั น์ และรายการโทรทัศน์ เพื่อจําหน่ายหรื อ
เผยแพร่
การฉายภาพยนตร์
การฉายภาพยนตร์
การบันทึกเสี ยงลงบนสื่อและการพิมพ์ จําหน่ ายหรือเผยแพร่ ดนตรี
การบันทึกเสี ยงลงบนสื่อและการพิมพ์ จําหน่ ายหรือเผยแพร่ ดนตรี
การบันทึกเสี ยงลงบนสื่ อ
การจัดพิมพ์จาํ หน่ายหรื อเผยแพร่ ดนตรี
การดูแลสิ ทธิ ในการผลิตซํ้าดนตรี เพื่อจําหน่ายหรื อเผยแพร่

591110
591120
591210
591220
591290
591310
591320
591400

592010
592020
592030
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ข้ อมูลข่ าวสารและการสื่ อสาร
การจัดผังรายการและการแพร่ ภาพกระจายเสี ยง
60.1

การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสี ยง
60.10 การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสี ยง
การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสี ยง (ยกเว้นทางออนไลน์)
การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสี ยงผ่านทางออนไลน์
60.2
การจัดผังรายการและการแพร่ ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์
60.20 การจัดผังรายการและการแพร่ ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์
การจัดผังรายการและการแพร่ ภาพกระจายเสี ยงทางโทรทัศน์ โดยไม่ตอ้ งสมัครสมาชิก
(ยกเว้นทางออนไลน์)
การจัดผังรายการและการแพร่ ภาพกระจายเสี ยงทางโทรทัศน์ โดยสมัครสมาชิก (ยกเว้นทาง
ออนไลน์)
การจัดผังรายการและการแพร่ ภาพกระจายเสี ยงทางโทรทัศน์ผ่านทางออนไลน์

601010
601020

602010
602020
602030
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ข้ อมูลข่ าวสารและการสื่ อสาร
การโทรคมนาคม
61.1

การโทรคมนาคมแบบใช้ สาย
61.10 การโทรคมนาคมแบบใช้ สาย
การบริ การอินเทอร์ เน็ตแบบใช้สาย
การบริ การจัดส่ งรายการโทรทัศน์/วิทยุผ่านสายเคเบิล
การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบใช้สาย
61.2
การโทรคมนาคมแบบไร้ สาย
61.20 การโทรคมนาคมแบบไร้ สาย
การบริ การระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
การบริ การอินเทอร์ เน็ตแบบไร้สาย
การโทรคมนาคมอื่นๆ แบบไร้สาย
61.3
การโทรคมนาคมผ่ านดาวเทียม
61.30 การโทรคมนาคมผ่ านดาวเทียม
การบริ การจัดส่ งรายการโทรทัศน์/วิทยุผ่านดาวเทียม
การโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม (ยกเว้นการบริ การจัดส่ งรายการโทรทัศน์/วิทยุผ่านดาวเทียม)
61.9

การโทรคมนาคมด้ านอื่นๆ
61.90 การโทรคมนาคมด้ านอื่นๆ
การโทรคมนาคมด้านอื่นๆ

611010
611020
611090

612010
612020
612090

613010
613020

619000
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ข้ อมูลข่ าวสารและการสื่ อสาร

62

การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้ คาํ ปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
62.0
การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้ คาํ ปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
62.01 การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้ คาํ ปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
การจัดทําโปรแกรมเว็บเพจและเครื อข่ายตามวัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้
620110
การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและ
620120
เครื อข่าย)
62.02 การให้ คาํ ปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการจัดการสิ่ งอํานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
การให้คาํ ปรึ กษาทางด้านฮาร์ดแวร์
การให้คาํ ปรึ กษาทางด้านซอฟต์แวร์
การจัดการสิ่ งอํานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
62.09 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ อื่นๆ
การบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ อื่นๆ

620210
620220
620230
620900
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ข้ อมูลข่ าวสารและการสื่ อสาร
การบริการสารสนเทศ
63.1

การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการให้ เช่ าพืน้ ทีบ่ นเครื่องแม่ ข่าย และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงเวบท่ า

63.11 การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการให้ เช่ าพืน้ ทีบ่ นเครื่องแม่ ข่าย และกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
การบริ หารจัดการและประมวลผลข้อมูล
การจัดการและการให้เช่าพื้นที่บนเครื่ องแม่ข่าย
63.12 เวบท่ า
เวบท่า
63.9
การบริการสารสนเทศอื่นๆ
63.91 กิจกรรมสํ านักข่ าว
กิจกรรมสํานักข่าวสื่ อสิ่ งพิมพ์
กิจกรรมสํานักข่าวสื่ อโสตทัศน์
63.99 การบริการสารสนเทศอื่นๆ ซึ่ งมิได้ จัดประเภทไว้ ในทีอ่ ื่น
การบริ การสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

631110
631120
631200

639110
639120
639900

K
64

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้ นการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ)
64.1
64.11
64.19

64.2
64.20

64.3
64.30

64.9
64.91

ตัวกลางทางเงินตรา
ธนาคารกลาง
ธนาคารกลาง
ตัวกลางทางเงินตราอื่นๆ
ธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษทั เงินทุน
บรัทหลักทรัพย์
บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์
ธนาคารพาณิ ชย์เฉพาะกิจ
สหกรณ์ที่เป็ นตัวกลางทางการเงิน
สหกรณ์การเกษตร รวมทั้งชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์
ตัวกลางทางการเงินอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้
กิจกรรมของบริ ษทั โฮลดิ้งที่ลงทุนในธุ รกิจการเงินเป็ นหลัก
กิจกรรมของบริ ษทั โฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็ นหลัก
ทรัสต์ กองทุน และกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ทีค่ ล้ ายกัน
ทรัสต์ กองทุน และกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ทีค่ ล้ ายกัน
กองทุน
ทรัสต์
กิจกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่คล้ายกับทรัสต์และกองทุน
กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้ นการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ)
สั ญญาเช่ าทางการเงิน
สัญญาเช่าทางการเงินสําหรับยานยนต์
สัญญาเช่าทางการเงินสําหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อการดําเนินธุรกิจ
สัญญาเช่าทางการเงินสําหรับสิ นค้าอุปโภค (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)

641100
641910
641920
641921
641930
641940
641950
641951
641952
641960
641990

642010
642020

643010
643020
643090

649110
649120
649130

K

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
64.92 การให้ สินเชื่ อประเภทอื่นๆ
การให้สินเชื่ อเพื่อการค้าและการลงทุน
การให้สินเชื่ อเพื่อการอุปโภคบริ โภค
การให้สินเชื่ อเพื่อการซื้อที่อยูอ่ าศัย
การบริ การบัตรเครดิต
การบริ การของโรงรับจํานํา
การให้สินเชื่ อประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
64.99 กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้ นการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ) ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ ในทีอ่ ื่น
การให้เงินทุนนอกเหนื อจากการให้กูย้ มื
การลงทุนที่เป็ นกิจกรรมของตนเอง
กิจกรรมบริ การทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ) ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การประกอบกิจการโดยปกติเยีย่ งธนาคารพาณิ ชย์
การซื้ อและขายคืนหลักทรัพย์

649210
649220
649230
649240
649250
649290

649910
649920
649990
649991
649992

K
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กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
การประกันภัย การประกันภัยต่ อ และกองทุนบําเหน็จบํานาญ (ยกเว้ นการ
ประกันสังคมภาคบังคับ)
65.1

การประกันภัย
65.11 การประกันชีวติ
การประกันชีวิต
65.12 การประกันวินาศภัย
การประกันวินาศภัย
65.2
การประกันภัยต่ อ
การประกันภัยต่อ (ประกันชีวิต)
การประกันภัยต่อ (วินาศภัย)
65.3
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
65.30 กองทุนบําเหน็จบํานาญ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ

66

651100
651200
652001
652002

653000

กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการประกันภัย
66.1
66.11

66.12

66.19
66.2
66.21

กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงิน (ยกเว้ นการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ)
การบริหารงานด้ านตลาดการเงิน
การบริ หารงานตลาดเงินและตลาดทุน
การบริ หารงานตลาดอนุพนั ธ์
การบริ การควบคุมดูแลการบริ หารงานตลาดการเงิน
กิจกรรมนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์
กิจกรรมนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
กิจกรรมนายหน้าซื้ อขายตราสารอนุพนั ธ์
กิจกรรมการแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
กิจกรรมอื่นๆ ทีส่ นับสนุนการบริการทางการเงิน
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการบริ การทางการเงิน
กิจกรรมสนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
การประเมินความเสี่ยงภัยและมูลค่ าความเสียหาย
การประเมินความเสี่ ยงภัยและมูลค่าความเสี ยหาย

661110
661120
661130
661210
661220
661230
661900

662100

K

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
66.22 กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้ าประกันภัย
กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต
กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย
66.29 กิจกรรมอื่นๆ ทีส่ นับสนุนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
66.3
กิจกรรมการจัดการกองทุน
การจัดการกองทุนและพอร์ ตการลงทุน (ยกเว้นกองทุนบําเหน็จบํานาญ)
การจัดการกองทุนบําเหน็จบํานาญ

662210
662220
662900
663010
663020

L
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อสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
68.1

68.2

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ทเี่ ป็ นของตนเองหรือเช่ าจากผู้อื่น
68.10 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ทเี่ ป็ นของตนเองหรือเช่ าจากผู้อื่น
การซื้ อและการขายอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นของตนเองเพื่อการอยูอ่ าศัย
การซื้ อและการขายอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อการอยูอ่ าศัย
การให้เช่าและการดําเนิ นการเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นของตนเองหรื อเช่าจากผูอ้ ื่นเพื่อ
การอยูอ่ าศัย
การให้เช่าและการดําเนิ นการเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นของตนเองหรื อเช่าจากผูอ้ ื่น ที่
ไม่ใช่เพื่อการอยูอ่ าศัย
กิจกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นของตนเองหรื อเช่าจากผูอ้ ื่น ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ใน
ที่อื่น
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยได้ รับค่ าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้ าง
68.20 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยได้ รับค่ าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้ าง
กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรื อตามสัญญาจ้าง

681010
681020
681030
681040
681090

682000

M
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กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี
69.1

กิจกรรมทางกฎหมาย
69.10 กิจกรรมทางกฎหมาย
กิจกรรมทางกฎหมาย
69.2
กิจกรรมการบัญชี การทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให้ คาํ ปรึกษาด้านภาษี
69.20 กิจกรรมการบัญชี การทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให้ คาํ ปรึกษาด้านภาษี
กิจกรรมการบัญชี การทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การให้คาํ ปรึ กษาด้านภาษี

691000

692000

M
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กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมของสํานักงานใหญ่และการบริการให้ คาํ ปรึกษาด้ านการบริหารจัดการ
70.1

กิจกรรมของสํ านักงานใหญ่
70.10 กิจกรรมของสํ านักงานใหญ่
กิจกรรมของสํานักงานใหญ่
70.2
การบริการให้ คาํ ปรึกษาด้ านการบริหารจัดการ
7.20 การบริการให้ คาํ ปรึกษาด้ านการบริหารจัดการ
การบริ การให้คาํ ปรึ กษาด้านการบริ หารจัดการ

701000

702000

M
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กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมด้ านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์
ทางเทคนิค
71.1

กิจกรรมด้านสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม และการให้ คาํ ปรึกษาด้านเทคนิคทีเ่ กี่ยวข้อง
71.10 กิจกรรมด้านสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม และการให้ คาํ ปรึกษาด้านเทคนิคทีเ่ กี่ยวข้อง

กิจกรรมด้านสถาปั ตยกรรมและการให้คาํ ปรึ กษาที่เกี่ ยวข้อง
กิจกรรมด้านวิศวกรรมและการให้คาํ ปรึ กษาที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมด้านธรณี ฟิสิ กส์ ธรณี วิทยา และการให้คาํ ปรึ กษาที่เกี่ ยวข้อง
71.2
การทดสอบและการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
71.20 การทดสอบและการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
การทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ
การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิ ค
การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิ คอื่นๆ

711010
711020
711030

712010
712020
712090

M
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กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์
72.1

การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้ านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและวิศวกรรม
72.10 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้ านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและวิศวกรรม
การวิจยั และพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
การวิจยั และพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
การวิจยั และพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ
72.2
การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้ านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
72.20 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้ านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
การวิจยั และพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

721010
721020
721090

722000

M
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กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
การโฆษณาและการวิจัยตลาด
73.1

การโฆษณา
73.10 การโฆษณา
กิจกรรมของบริ ษทั โฆษณา
กิจกรรมของตัวแทนขายสื่ อโฆษณา
73.2
การวิจัยตลาดและการสํ ารวจความคิดเห็นของประชาชน
73.20 การวิจัยตลาดและการสํ ารวจความคิดเห็นของประชาชน
การวิจยั ตลาดและการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน

731010
731020

732000

M
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กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ
74.1

กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้าน
74.10 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้าน
กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน
กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆ
74.2
กิจกรรมการถ่ ายภาพ
74.20 กิจกรรมการถ่ ายภาพ
กิจกรรมการถ่ายภาพ
74.9
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
74.90 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
กิจกรรมการแปลและล่าม
กิจกรรมการให้คาํ ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อม
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

741010
741090

742000

749010
749020
749090

M
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กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
การบริการรักษาสัตว์
75.0

การบริการรักษาสั ตว์
75.00 การบริการรักษาสั ตว์
การบริ การรักษาสัตว์

750000

N

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน

77

กิจกรรมการให้ เช่ า
77.1

การให้ เช่ ายานยนต์

77.10 การให้ เช่ ายานยนต์
การให้เช่ายานยนต์ชนิดนัง่ ส่ วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
การให้เช่ายานยนต์ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ
77.2
การให้ เช่ าของใช้ ส่วนบุคคลและของใช้ ในครัวเรือน
77.21 การให้ เช่ าเครื่องอุปกรณ์เพื่อการนันทนาการและการกีฬา
การให้เช่าเครื่ องอุปกรณ์เพื่อการนันทนาการและการกีฬา
77.22 การให้ เช่ าสื่อบันทึกเสี ยงและภาพ
การให้เช่าสื่ อบันทึกเสี ยงและภาพ
77.29 การให้ เช่ าของใช้ ส่วนบุคคลและของใช้ ในครัวเรือนอื่นๆ
การให้เช่าหนังสื อ
การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรื อนอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
77.3
การให้ เช่ าเครื่องจักร อุปกรณ์ และสิ นค้าทีจ่ ับต้ องได้ อื่นๆ
77.30 การให้ เช่ าเครื่องจักร อุปกรณ์ และสิ นค้าทีจ่ ับต้ องได้ อื่นๆ
การให้เช่าเครื่ องอุปกรณ์การขนส่ งทางบก (ยกเว้นยานยนต์)
การให้เช่าเครื่ องอุปกรณ์การขนส่ งทางนํ้า
การให้เช่าเครื่ องอุปกรณ์การขนส่ งทางอากาศ
การให้เช่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรและการป่ าไม้
การให้เช่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา
การให้เช่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์สาํ นักงาน
การให้เช่าเครื่ องจักร อุปกรณ์ และสิ นค้าที่จบั ต้องได้อื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
77.4
สั ญญาเช่ าดําเนินงานผลิตภัณฑ์ทมี่ ีทรัพย์ สินทางปัญญาหรือผลิตภัณฑ์ทคี่ ล้ ายกัน (ยกเว้ น
งานทีม่ ีลิขสิ ทธิ์)

771010
771090

772100
772200
772910
772990

773010
773020
773030
773040
773050
773060
773090

77.40 สั ญญาเช่ าดําเนินงานผลิตภัณฑ์ทมี่ ีทรัพย์ สินทางปัญญาหรือผลิตภัณฑ์ทคี่ ล้ ายกัน (ยกเว้ น
งานทีม่ ีลิขสิ ทธิ์)
สัญญาเช่าดําเนินงานผลิตภัณฑ์ที่มีทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน (ยกเว้น
งานที่มีลิขสิ ทธิ์)

774000

N
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กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
กิจกรรมการจ้ างงาน
78.1

กิจกรรมของสํ านักงานหรือตัวแทนจัดหางาน
78.10 กิจกรรมของสํ านักงานหรือตัวแทนจัดหางาน
กิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงอื่นๆ
กิจกรรมของสํานักงานหรื อตัวแทนจัดหางานอื่นๆ
78.2
กิจกรรมของสํ านักงานหรือตัวแทนจัดหางานชั่ วคราว
78.20 กิจกรรมของสํ านักงานหรือตัวแทนจัดหางานชั่ วคราว
กิจกรรมของสํานักงานหรื อตัวแทนจัดหางานชัว่ คราว
78.3
กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ
78.30 กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ
กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ

781010
781090

782000

783000

N
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กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่ องเที่ยว การจัดนําเที่ยว การบริการสํ ารอง และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
79.1

กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่ องเทีย่ วและการจัดนําเทีย่ ว
79.11 กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่ องเทีย่ ว
กิจกรรมของตัวแทนธุ รกิจท่องเที่ยว

79.12 กิจกรรมการจัดนําเทีย่ ว
กิจกรรมการจัดนําเที่ยว
79.9
กิจกรรมบริการสํ ารองอื่นๆ และกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
79.90 กิจกรรมบริการสํ ารองอื่นๆ และกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
กิจกรรมบริ การสํารองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

791100

791200

799000

N
80

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน
80.1

การบริการรักษาความปลอดภัยส่ วนบุคคล
80.10 การบริการรักษาความปลอดภัยส่ วนบุคคล
การบริ การรักษาความปลอดภัยส่ วนบุคคล
80.2
การบริการระบบรักษาความปลอดภัย
80.20 การบริการระบบรักษาความปลอดภัย
การบริ การระบบรักษาความปลอดภัย
80.3
กิจกรรมการสื บสวน
80.30 กิจกรรมการสื บสวน
กิจกรรมการสื บสวน

801000

802000

803000

N
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กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
กิจกรรมการบริการสํ าหรับอาคารและภูมทิ ัศน์
81.1

กิจกรรมสนับสนุนการอํานวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ
81.10 กิจกรรมสนับสนุนการอํานวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ
กิจกรรมสนับสนุนการอํานวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็ จ
81.2
การบริการทําความสะอาด
81.20 การบริการทําความสะอาด
การบริ การทําความสะอาดทัว่ ไปสําหรับอาคาร
การบริ การทําความสะอาดสําหรับอาคารและอุตสาหกรรมอื่นๆ
81.3
การบริการดูแลและบํารุงรักษาภูมิทัศน์
81.30 การบริการดูแลและบํารุงรักษาภูมิทัศน์
การบริ การดูแลและบํารุ งรักษาภูมิทศั น์

811000

812100
812900

813000

N
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กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
การบริการด้ านการบริหารและสนับสนุนการดําเนินงานของสํ านักงาน และ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ
82.1

การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดําเนินงานของสํ านักงาน
82.11 การบริการด้านการบริหารสํานักงานแบบเบ็ดเสร็จ
การบริ การด้านการบริ หารสํานักงานแบบเบ็ดเสร็ จ
82.19 การถ่ ายเอกสาร การเตรียมเอกสาร และกิจกรรมเฉพาะด้ านอื่นๆ ทีส่ นับสนุนการดําเนินงาน
ของสํ านักงาน
การถ่ายเอกสาร การเตรี ยมเอกสาร และกิจกรรมเฉพาะด้านอื่นๆ ที่สนับสนุนการดําเนินงาน
ของสํานักงาน

82.2
82.20
82.3
82.30
82.9
82.91
82.92
82.99

กิจกรรมศูนย์ บริการลูกค้ าทางโทรศัพท์
กิจกรรมศูนย์ บริการลูกค้ าทางโทรศัพท์
กิจกรรมศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์
การจัดการประชุ มและการแสดงสิ นค้ า
การจัดการประชุ มและการแสดงสิ นค้ า
การจัดการประชุมและการแสดงสิ นค้า
กิจกรรมการบริการสนับสนุนทางธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
กิจกรรมของตัวแทนจัดเก็บเงินและการบริการข้ อมูลเครดิต
กิจกรรมของตัวแทนจัดเก็บเงินและการบริ การข้อมูลเครดิต
กิจกรรมการบรรจุหีบห่ อ
กิจกรรมการบรรจุหีบห่อ
กิจกรรมการบริการอื่นๆ ทีส่ นับสนุนทางธุรกิจ ซึ่ งมิได้ จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
กิจกรรมการบริ การอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุ รกิจ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

821100

821900

822000

823000

829100
829200
829900
829900

O
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การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสั งคมภาคบังคับ
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสั งคมภาคบังคับ
84.1

การบริหารราชการและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสั งคมของชุมชน
84.11 กิจกรรมการบริหารราชการทัว่ ไป
กิจกรรมการบริ หารราชการทัว่ ไป
84.12 การกําหนดกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับกิจกรรมการให้ บริการด้ านสุ ขภาพ การศึกษา วัฒนธรรมและ
การบริการทางสังคมอื่นๆ ยกเว้นการประกันสั งคม
การกําหนดกฎเกณฑ์เกี่ ยวกับกิจกรรมการให้บริ การด้านสุ ขภาพ การศึกษา วัฒนธรรมและ
การบริ การทางสังคมอื่นๆ ยกเว้นการประกันสังคม

841100

841200

84.13 การกําหนดกฎเกณฑ์ และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการดําเนินงานทางธุรกิจ
การกําหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานทางธุรกิจ
84.2
84.21
84.22
84.23
84.3
84.30

การให้ บริการแก่ สังคมโดยรวม
การต่ างประเทศ
การต่างประเทศ
กิจกรรมการป้องกันประเทศ
กิจกรรมการป้ องกันประเทศ
กิจกรรมการดูแลความสงบเรียบร้ อยและความปลอดภัยของประชาชน
กิจกรรมการดูแลความสงบเรี ยบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
การประกันสังคมภาคบังคับ
การประกันสังคมภาคบังคับ
การประกันสังคมภาคบังคับ

841300

842100
842200
842300

843000

P
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การศึกษา
การศึกษา
85.1
85.10
85.2
85.21
85.22
85.3
85.30
85.4
85.41
85.42

85.49

การศึกษาระดับประถมศึกษา
การศึกษาระดับประถมศึกษา
การศึกษาระดับประถมศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทสามัญศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเภทอาชีวศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาประเภทอื่นๆ
การศึกษาด้ านการกีฬาและนันทนาการ
การศึกษาด้านการกีฬาและนันทนาการ
การศึกษาด้ านวัฒนธรรม
กิจกรรมการเรี ยนการสอนเต้นรํา
กิจกรรมการเรี ยนการสอนดนตรี
กิจกรรมการเรี ยนการสอนศิลปะ
การศึกษาด้านวัฒนธรรมอื่นๆ
การศึกษาประเภทอื่นๆ ซึ่ งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
กิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษา
กิจกรรมการเรี ยนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมการกวดวิชาทัว่ ไป
กิจกรรมการเรี ยนการสอนตัดเสื้ อผ้าและเสริ มสวย
กิจกรรมการเรี ยนการสอนสปาบําบัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนนวด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนขับ
การศึกษาประเภทอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

851000

852100
852200

853000

854100
854210
854220
854230
854290
854910
854920
854930
854940
854950
854960
854970
854990

P

การศึกษา
85.5

การบริการทีส่ นับสนุนการศึกษา
85.5 การบริการทีส่ นับสนุนการศึกษา
การบริ การที่สนับสนุนการศึกษา
85.6
การศึกษาระดับก่ อนประถมศึกษา
85.60 การศึกษาระดับก่ อนประถมศึกษา
การศึกษาระดับก่อน

855000

856000

Q
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กิจกรรมด้ านสุ ขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
กิจกรรมด้ านสุ ขภาพของมนุษย์
86.1

กิจกรรมโรงพยาบาล
85.10 กิจกรรมโรงพยาบาล
กิจกรรมโรงพยาบาล (ยกเว้นโรงพยาบาลเฉพาะทาง)
กิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง
86.2
กิจกรรมทางการแพทย์ และทันตกรรม
86.20 กิจกรรมทางการแพทย์ และทันตกรรม
กิจกรรมคลินิกโรคทัว่ ไป
กิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง
กิจกรรมทางทันตกรรม
86.9
กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุ ขภาพมนุษย์
86.90 กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุ ขภาพมนุษย์
กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์
กิจกรรมด้านกายภาพบําบัด
กิจกรรมของห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์
กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุ ขภาพมนุษย์ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

861010
861020

862010
862020
862030

869010
869020
869030
869090

Q

กิจกรรมด้ านสุ ขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

87

กิจกรรมการให้ การดูแลที่ให้ ที่พัก
87.1

สถานบริการด้ านการพยาบาลทีใ่ ห้ ทพี่ ัก
87.10 สถานบริการด้ านการพยาบาลทีใ่ ห้ ทพี่ ัก
สถานบริ การด้านการพยาบาลที่ให้ที่พกั
87.2
กิจกรรมการให้ การดูแลทีใ่ ห้ ทพี่ ักแก่ ผ้ ูพิการทางสติปัญญา ผู้มีปัญหาสุ ขภาพจิต และผู้ติดยา
เสพติด

871000

87.20 กิจกรรมการให้ การดูแลทีใ่ ห้ ทพี่ ักแก่ ผ้ ูพิการทางสติปัญญา ผู้มีปัญหาสุ ขภาพจิต และผู้ติดยา
เสพติด
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พกั แก่ผพู้ ิการทางสติปัญญา
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พกั แก่ผมู้ ีปัญหาสุ ขภาพจิต
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พกั แก่ผตู้ ิดยาเสพติด
87.3
กิจกรรมการให้ การดูแลทีใ่ ห้ ทพี่ ักแก่ ผ้ ูสูงอายุและผู้พิการ
87.30 กิจกรรมการให้ การดูแลทีใ่ ห้ ทพี่ ักแก่ ผ้ ูสูงอายุและผู้พิการ
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พกั แก่ผสู้ ู งอายุ
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พกั แก่เด็กและเยาวชนที่พิการ
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พกั แก่ผใู้ หญ่ที่พิการ
87.9
กิจกรรมการให้ การดูแลทีใ่ ห้ ทพี่ ักแก่ บุคคลอื่นๆ
87.90 กิจกรรมการให้ การดูแลทีใ่ ห้ ทพี่ ักแก่ บุคคลอื่นๆ
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พกั แก่เด็กและเยาวชน (ยกเว้น ที่พิการ มีปัญหาสุ ขภาพจิต
และติดยาเสพติด)
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พกั แก่หญิงที่ประสบปั ญหาทางสังคม
กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พกั แก่บุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

872010
872020
872030

873010
873020
873030

879010
879020
879090

Q
88

กิจกรรมด้ านสุ ขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ที่ไม่ ให้ ที่พัก
88.1

กิจกรรมสั งคมสงเคราะห์ ทไี่ ม่ ให้ ทพี่ ักแก่ ผู้สูงอายุและผู้พิการ
88.10 กิจกรรมสั งคมสงเคราะห์ ทไี่ ม่ ให้ ทพี่ ักแก่ ผู้สูงอายุและผู้พิการ
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พกั แก่ผสู้ ู งอายุ
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พกั แก่ผพู้ ิการ
88.9
กิจกรรมสั งคมสงเคราะห์ อื่นๆ ทีไ่ ม่ ให้ ทพี่ ัก
88.90 กิจกรรมสั งคมสงเคราะห์ อื่นๆ ทีไ่ ม่ ให้ ทพี่ ัก
กิจกรรมการดูแลเด็กเวลากลางวัน
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์อื่นๆ ที่ไม่ให้ที่พกั ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

881010
881020

889010
889090

R
90

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมการสร้ างสรรค์ ศิลปะและความบันเทิง
90.0

กิจกรรมการสร้ างสรรค์ ศิลปะและความบันเทิง
90.00 กิจกรรมการสร้ างสรรค์ ศิลปะและความบันเทิง
กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะ
กิจกรรมด้านความบันเทิง

900010
900020

R

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ

91

กิจกรรมห้ องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ
91.0

กิจกรรมห้ องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ
91.01 กิจกรรมห้ องสมุดและหอจดหมายเหตุ
กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมหอจดหมายเหตุ
91.02 กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ และการดําเนินงานเกี่ยวกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์
กิจกรรมพิพิธภัณฑ์
กิจกรรมการดําเนิ นงานเกี่ ยวกับโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์
91.03 กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ และการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
กิจกรรมสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์
กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

910110
910120
910210
910220
910310
910320

R
92

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมการพนันและการเสี่ ยงโชค
92.0

กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค
92.00 กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค
การดําเนิ นงานเกี่ ยวกับสลากกินแบ่ง
กิจกรรมการพนันและการเสี่ ยงโชคอื่นๆ

920010
920090

R
93

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมด้ านการกีฬา ความบันเทิง และนันทนาการ
93.1
93.11

93.12
93.19

93.2
93.21
93.29

กิจกรรมด้านการกีฬา
การดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่ งอํานวยความสะดวกด้านการกีฬา
การดําเนิ นงานเกี่ ยวกับสิ่ งอํานวยความสะดวกด้านการกีฬา
การดําเนิ นงานของศูนย์ฟิตเนสและการออกกําลังกายเพื่อฝึ กความยืดหยุน่ ของร่ างกาย
กิจกรรมสโมสรกีฬา
กิจกรรมสโมสรกีฬา
กิจกรรมอื่นๆ ด้านการกีฬา
กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
กิจกรรมของสมาคม/สมาพันธ์กีฬา
กิจกรรมอื่นๆ ด้านการกีฬา ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมทางด้ านความบันเทิงและนันทนาการอื่นๆ
กิจกรรมสวนสนุกและธีมปาร์ ค
กิจกรรมสวนสนุกและธี มปาร์ค
กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
กิจกรรมสวนสาธารณะและชายหาด
กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ
กิจกรรมการดําเนิ นงานร้านเกมและตูเ้ กมหยอดเหรี ยญ
กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

931110
931120
931200
931910
931920
931990

932100
932910
932920
932930
932990

S
94

กิจกรรมบริการด้ านอื่นๆ
กิจกรรมองค์ การสมาชิก
94.1
94.11
94.12
94.2
94.20
94.9
94.91
94.92
94.99

กิจกรรมองค์ การทางธุรกิจ องค์ กรนายจ้ าง และองค์การทางวิชาชีพ
กิจกรรมองค์ การทางธุรกิจและองค์ การนายจ้ าง
กิจกรรมองค์การทางธุ รกิจและองค์การนายจ้าง
กิจกรรมขององค์ การทางวิชาชีพ
กิจกรรมขององค์การทางวิชาชีพ
กิจกรรมสหภาพแรงงาน
กิจกรรมสหภาพแรงงาน
กิจกรรมสหภาพแรงงาน
กิจกรรมองค์ การสมาชิกอื่นๆ
กิจกรรมองค์ การทางศาสนา
กิจกรรมองค์การทางศาสนา
กิจกรรมองค์ การทางการเมือง
กิจกรรมองค์การทางการเมือง
กิจกรรมองค์ การสมาชิกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในทีอ่ ื่น
กิจกรรมองค์การสิ ทธิ มนุษยชน
กิจกรรมสมาคมเยาวชน
กิจกรรมองค์การด้านสิ่ งแวดล้อมและนิ เวศวิทยา
กิจกรรมสมาคมด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ
กิจกรรมองค์การสมาชิกอื่นๆ ซึ่ งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

941100
941200

942000

949100
949200
949910
949920
949930
949940
949990

S
95

กิจกรรมบริการด้ านอื่นๆ
การซ่ อมคอมพิวเตอร์ และของใช้ ส่วนบุคคลและของใช้ ในครัวเรือน
95.1
95.11
95.12
95.2
95.21
95.22
95.23
95.24
95.29

การซ่ อมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม
การซ่ อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง
การซ่ อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
การซ่ อมอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม
การซ่ อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
การซ่ อมของใช้ ส่วนบุคคลและของใช้ ในครัวเรือน
การซ่ อมเครื่องใช้ อิเล็กทรอนิกส์ ในครัวเรือน
การซ่ อมเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรื อน
การซ่ อมเครื่องใช้ ในครัวเรือนและอุปกรณ์ สําหรับบ้ านและสวน
การซ่ อมเครื่ องใช้ในครัวเรื อนและอุปกรณ์สาํ หรับบ้านและสวน
การซ่ อมรองเท้ าและเครื่องหนัง
การซ่ อมรองเท้าและเครื่ องหนัง
การซ่ อมเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่ งบ้ าน
การซ่ อมเฟอร์ นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
การซ่ อมของใช้ ส่วนบุคคลและของใช้ ในครัวเรือนอื่นๆ
การซ่ อมนาฬิกา
การซ่ อมเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย
การซ่ อมรถจักรยาน
การซ่ อมเครื่ องดนตรี
การซ่ อมเครื่ องกีฬา
การซ่ อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรื อนอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

951100
951200

952100
952200
952300
952400
952910
952920
952930
952940
952950
952990

S
96

กิจกรรมบริการด้ านอื่นๆ
กิจกรรมบริการส่ วนบุคคลอื่นๆ
96.1

กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้ างสุ ขภาพร่ างกาย (ยกเว้ นกิจกรรมด้ านการกีฬา)
96.10 กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้ างสุ ขภาพร่ างกาย (ยกเว้ นกิจกรรมด้ านการกีฬา)
กิจกรรมสปาและการนวด
กิจกรรมบริ การลดนํ้าหนัก
กิจกรรมการแต่งผม
กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า
กิจกรรมบริ การอื่นๆ เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพร่ างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)
96.2
การบริการซักรีดและซักแห้ ง
96.20 การบริการซักรีดและซักแห้ ง
การบริ การซักรี ดและซักแห้ง (ยกเว้นโดยเครื่ องซักผ้าชนิ ดหยอดเหรี ยญ)
การบริ การซักรี ดและซักแห้ง โดยเครื่ องซักผ้าชนิ ดหยอดเหรี ยญ
การบริ การฟอกและย้อมสี
96.3
กิจกรรมการให้ บริการส่ วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในทีอ่ ื่น
96.30 กิจกรรมการให้ บริการส่ วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในทีอ่ ื่น
การทําศพและกิจกรรมที่เกี่ ยวข้อง
กิจกรรมการดูแลสัตว์เลี้ยง
กิจกรรมการบริ การด้วยเครื่ องหยอดเหรี ยญ
กิจกรรมโหราศาสตร์ และไสยศาสตร์
กิจกรรมการบริ การอาบ อบ นวดและบริ การอื่นที่คล้ายกัน
กิจกรรมการบริ การส่ วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

961010
961020
961030
961040
961090

962010
962020
962030

963010
963020
963030
963040
963050
963090

T

กิจกรรมการจ้ างงานในครัวเรือนส่ วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสิ นค้ าและบริการที่ทําขึน้ เองเพื่อใช้ ใน
ครัวเรือน ซึ่งไม่ สามารถจําแนกกิจกรรมได้ อย่ างชัดเจน

97

กิจกรรมการจ้ างงานในครัวเรือนส่ วนบุคคล
97.0

กิจกรรมการจ้ างงานในครัวเรือนส่ วนบุคคล
97.00 กิจกรรมการจ้ างงานในครัวเรือนส่ วนบุคคล
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรื อนส่ วนบุคคล

970000

T
98

กิจกรรมการจ้ างงานในครัวเรือนส่ วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสิ นค้ าและบริการที่ทําขึน้ เองเพื่อใช้ ใน
ครัวเรือน ซึ่งไม่ สามารถจําแนกกิจกรรมได้ อย่ างชัดเจน
กิจกรรมการผลิตสิ นค้ าและบริการที่ทําขึน้ เองเพื่อใช้ ในครัวเรือน ซึ่งไม่ สามารถ
จําแนกกิจกรรมได้ อย่ างชัดเจน
98.1

กิจกรรมการผลิตสิ นค้ าเพื่อใช้ ในครัวเรือน ซึ่งไม่ สามารถจําแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน

98.10 กิจกรรมการผลิตสิ นค้ าเพื่อใช้ ในครัวเรือน ซึ่งไม่ สามารถจําแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
กิจกรรมการผลิตสิ นค้าเพื่อใช้ในครัวเรื อน ซึ่งไม่สามารถจําแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
98.2
กิจกรรมการบริการในครัวเรือน ซึ่งไม่ สามารถจําแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
98.20 กิจกรรมการบริการในครัวเรือน ซึ่งไม่ สามารถจําแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
กิจกรรมการบริ การในครัวเรื อน ซึ่งไม่สามารถจําแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
กิจการตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
กิจการที่ไม่อยูใ่ นบังคับภาษีธุรกิจเฉพาะ

981000

982000
989998
989999
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กิจกรรมขององค์ การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
กิจกรรมขององค์ การระหว่ างประเทศและภาคีสมาชิก
99.0

กิจกรรมขององค์ การระหว่ างประเทศและภาคีสมาชิก
99.00 กิจกรรมขององค์ การระหว่ างประเทศและภาคีสมาชิก
กิจกรรมของคณะผูแ้ ทนทางการทูตและกงสุ ลจากประเทศต่างๆ
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิกอื่น ๆ

990010
990090

Error

รหัสคลาดเคลื่อน ซึ่งต้ องแก้ ไข
รหัสคลาดเคลื่ อน การซื้ อและขายคืนหลักทรัพย์
รหัสคลาดเคลื่ อนการจดทะเบียนทางอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในหมวดการเกษตร การป่ าไม้ และการประมง ซึ่ งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในหมวดการทําเหมืองแร่ และเหมืองหิ น ซึ่งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในหมวดการผลิต ซึ่งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในหมวดการไฟฟ้ า ก๊าซ และการประปา ซึ่งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในหมวดการก่อสร้าง ซึ่ งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในหมวดการขายส่ ง ซึ่ งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในหมวดการขายปลีก ซึ่ งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในหมวดภัตตาคาร และโรงแรม ซึ่งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในหมวดการขนส่ ง สถานที่เก็บสิ นค้า และการคมนาคม ซึ่ งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในหมวดบริ การ ซึ่งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในหมวดกิจการธุรกิจเฉพาะ ซึ่ งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในกลุ่มการธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในกลุ่มการประกอบธุ รกิจเงินทุน ฯลฯ ซึ่งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในกลุ่มการรับประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ซึ่ งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในกลุ่มการรับจํานํา ซึ่งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในกลุ่มการประกอบกิจการโดยปกติเยีย่ งธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในกลุ่มการขายอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทางการค้า หรื อหากําไร ซึ่ งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อนในกลุ่มการขายหลักทรัพย์ ซึ่งต้องแก้ไข
รหัสคลาดเคลื่ อน
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