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ประเภท ไดแก กลุมที่ใหญที่สุด ซึ่งจัดประเภทอุตสาหกรรมที่มีลักษณะที่คลายกันเขาอยูใน
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โครงสรางในระดับหมูยอยที่ใชแทนดวยเลขรหัส 4 ตัว
ไดดังตัวอยางตอไปนี้

สามารถแสดงถึงหมวดและหมู

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หมวด เกษตรกรรม การลาสัตวและกิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของ
หมู
การเพาะปลูกพืชไร พืชผักเพื่อการคา พืชสวน
หมูยอย การเพาะปลูกธัญพืชและพืชอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

เลขรหัส
01
011
0111

2

รายละเอียดโครงสรางของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

3

รายละเอียดโครงสรางของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หมวด หมู หมูยอย
ประเภท A

เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม

01
011
0111
0112
0113
012
0121
0122

02

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เกษตรกรรม การลาสัตว และกิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของ
การเพาะปลูกพืชไร พืชผักเพื่อการคา พืชสวน
การเพาะปลูกธัญพืชและพืชอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การปลูกผัก พืชสวนชนิดพิเศษและพืชในเรือนเพาะชํา
การปลูกผลไม ผลไมเปลือกแข็ง (นัท) พืชที่ใชทําเครื่องดื่มและเครื่องเทศ
การเลี้ยงสัตว
การเลี้ยงโค กระบือ แกะ แพะ มา ลา และลอ รวมทั้งการเลี้ยงโคนม
การเลี้ยงสัตวอื่น ๆ รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑจากสัตว ซึ่งมิไดจัดประเภท
ไวในที่อื่น
การเพาะปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว (แบบผสม)
กิจกรรมดานการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล
ยกเวนกิจกรรมบริการรักษาสัตว
การลาสัตว การดักสัตว และการแพรพันธุสัตวลา
รวมทั้งกิจกรรม
ดานการบริการที่เกี่ยวของ

013
014

0130
0140

015

0150

020

0200 การปาไม การทําไม และกิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของ

ประเภท B

การประมง

05

0500 การประมง การเพาะพันธุสัตวน้ํา และการเลี้ยงสัตวน้ํา
ดานการบริการที่เกี่ยวของกับการประมง

050

รวมทั้งกิจกรรม

ประเภท C

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน

10

การทําเหมืองถานหินและลิกไนต รวมทั้งการขุดพีต
1010 การทําเหมืองถานหินคุณภาพสูงและการอัดถานหินคุณภาพสูงใหเปนกอน
1020 การทําเหมืองลิกไนตและการอัดลิกไนตใหเปนกอน
1030 การขุดพีตและการอัดพีตใหเปนกอน

101
102
103

4
หมวด หมู หมูยอย
11
111
112
12

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมดิบและกาซธรรมชาติ
รวมทั้งกิจกรรมดาน
การบริการที่เกี่ยวของกับการขุดเจาะน้ํามันและกาซ ยกเวนการสํารวจรังวัด
1110 การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมดิบและกาซธรรมชาติ
1120 กิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของกับการขุดเจาะน้ํามันและกาซ
ยกเวนการสํารวจรังวัด

120

1200 การทําเหมืองแรยูเรเนียมและแรทอเรียม

131
132

การทําเหมืองแรโลหะ
1310 การทําเหมืองแรเหล็ก
1320 การทําเหมืองแรโลหะที่ไมใชเหล็ก ยกเวนแรยูเรเนียมและแรทอเรียม

13

14
141
142

1410
1421
1422
1429

ประเภท D

การผลิต

15
151

152
153

การทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่น ๆ
การทําเหมืองหิน ทรายและดินเหนียว
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การทําเหมืองแรที่ใชทําเคมีภัณฑและปุย
การขุดเกลือ
การทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

1511
1512
1513
1514
1520

1531

การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม
การผลิต การแปรรูปและการเก็บถนอมเนื้อสัตว สัตวน้ํา ผลไม ผัก น้ํามัน
และไขมัน
การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน้ําและผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา
การแปรรูปผลไมและผัก
การผลิตน้ํามันจากพืช น้ํามันจากสัตวและไขมันจากสัตว
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืช สตารชและผลิตภัณฑจากสตารช
และอาหารสัตวสําเร็จรูป
การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืช

5
หมวด หมู หมูยอย

154

155

16

160

1532 การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช
1533 การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป
การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ
1541 การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ
1542 การผลิตน้ําตาล
1543 การผลิตโกโก ช็อกโกแลต และขนมที่ทําจากน้ําตาล
1544 การผลิตมะกะโรนี เสนบะหมี่ เสนกวยเตี๋ยว เสนหมี่ วุนเสน และผลิตภัณฑ
อาหารประเภทแปงที่คลายกัน
1549 การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตเครื่องดื่ม
1551 การกลั่น การกลั่นลําดับสวน และการผสมสุรา รวมทั้งการผลิตเอทิลแอลกอฮอล
ที่ไดจากการหมัก
1552 การผลิตไวน
1553 การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต
1554 การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งการผลิตน้ําแรบรรจุขวด
1600 การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ

17
171
1711
1712
172

173

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

1721
1722
1723
1729
1730

การผลิตสิ่งทอ
การปน การทอ และการแตงสําเร็จสิ่งทอ
การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ
การแตงสําเร็จสิ่งทอ
การผลิตสิ่งทออื่น ๆ
การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูป ยกเวนเครื่องแตงกาย
การผลิตพรมและเครื่องปูลาด
การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเสนใหญและตาขาย แห อวน
การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตผาและสิ่งของที่ไดจากการถักนิตติ้งและโครเชท

6
หมวด หมู หมูยอย
18
181
182
19
191

192

การผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตงและยอมสีขนสัตว
1810 การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว
1820 การตกแตงและยอมสีขนสัตว รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากขนสัตว
การฟอกและตกแตงหนังฟอก รวมทั้งการผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ อานมา
เครื่องเทียมลาก และรองเทา
การฟอกและตกแตงหนังฟอก รวมทั้งการผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ อานมา
และเครื่องเทียมลาก
1911 การฟอกและตกแตงหนังฟอก
1912 การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือและสิ่งที่คลายกัน อานมาและเครื่องเทียมลาก
1920 การผลิตรองเทา

20
201
202

2010
2021
2022
2023
2029

21

210

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก ยกเวนเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิต
สิ่งของที่ทําจากฟางและวัสดุถักสานอื่น ๆ
การเลื่อยไมและการไสไม
การผลิตผลิตภัณฑจากไม ไมกอก ฟาง และวัสดุถักสาน
การผลิตแผนไมวีเนียร รวมทั้งการผลิตไมอัด ลามินบอรด แผนชิ้นไมอัด
และแพนเนิลอื่น ๆ และแผนไมอัดอื่น ๆ
การผลิตเครื่องไมที่ใชในการกอสรางและเครื่องประกอบอาคาร
การผลิตภาชนะไม
การผลิตผลิตภัณฑอื่นที่ทําจากไม รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากไมกอก ฟาง
และวัสดุถักสาน

การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
2101 การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและกระดาษแข็ง
2102 การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก และการผลิตภาชนะที่ทําจาก
กระดาษและกระดาษแข็ง
2109 การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง

7
หมวด หมู หมูยอย
22
221
2211
2212
2213
2219
222

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การพิมพโฆษณา การพิมพ และการทําสําเนาสื่อบันทึก
การพิมพโฆษณา
การพิมพโฆษณาหนังสือ โบรชัวร หนังสือเกี่ยวกับดนตรี และการพิมพ
โฆษณาอื่น ๆ
การพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร
การพิมพโฆษณาลงบนสื่อบันทึก
การพิมพโฆษณาอื่น ๆ
การพิมพและกิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของกับการพิมพ
การพิมพ
กิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของกับการพิมพ
การทําสําเนาสื่อบันทึกขอมูล

223

2221
2222
2230

231
232
233

การผลิตผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมและ
เชื้อเพลิงปรมาณู
2310 การผลิตผลิตภัณฑถานโคก
2320 การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
2330 กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู

23

24
241
2411
2412
2413
242
2421
2422
2423

การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี
การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน
การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน
การผลิตปุยและสารประกอบไนโตรเจน
การผลิตพลาสติกในขั้นตนและยางสังเคราะห
การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ
การผลิตสารฆาศัตรูพืชและผลิตภัณฑเคมีทางการเกษตรอื่น ๆ
การผลิตสีทา น้ํามันชักเงาและสิ่งที่ใชทาเคลือบ หมึกพิมพและน้ํามันทาไม
(mastics) ที่คลายกัน
การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑ
ที่ทําจากสมุนไพร

8
หมวด หมู หมูยอย

243
25
251

252

2424 การผลิตสบูและผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา
เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม
2429 การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
2430 การผลิตเสนใยประดิษฐ
การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑยาง
2511 การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง
2519 การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ
2520 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก

26
261
269

2610
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2699

27
271
272
273

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

2710
2720
2731
2732

การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว
การผลิตผลิตภัณฑแรอโลหะ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตเซรามิกชนิดไมทนไฟ ซึ่งไมไดใชในงานกอสราง
การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดทนไฟ
การผลิตผลิตภัณฑจากดินชนิดไมทนไฟ ซึ่งใชกับงานกอสราง
การผลิตซีเมนต ปูนขาวและปูนปลาสเตอร
การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร
การตัด การขึ้นรูป และการแตงสําเร็จหิน
การผลิตผลิตภัณฑแรอโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน
การผลิตโลหะมีคาและโลหะอื่นที่มิใชเหล็กขั้นมูลฐาน
การหลอโลหะ
การหลอเหล็กและเหล็กกลา
การหลอโลหะที่มิใชเหล็ก
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28
281
2811
2812
2813
289
2891
2892
2893
2899
29
291
2911
2912
2913
2914
2915
2919
292
2921
2922
2923
2924
2925

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ
การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะ ถังน้ํา ที่เก็บน้ําและเครื่องกําเนิดไอน้ํา
การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะ
การผลิตถังน้ํา ที่เก็บน้ํา และภาชนะบรรจุ ที่ทําจากโลหะ
การผลิตเครื่องกําเนิดไอน้ํา ยกเวนหมอน้ํา (boiler) น้ํารอนสําหรับ
การทําความรอนจากสวนกลาง
การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ รวมทั้งกิจกรรมดานการบริการ
แกผูผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ
การผลิตผลิตภัณฑโลหะที่ทําขึ้น โดยวิธีการตี การกด การตอกพิมพ และ
การรีดในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการผสมโลหะผง
การตกแตงและการเคลือบโลหะ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับวิศวกรรม
เครื่องกล โดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง
การผลิตของมีคม เครื่องมือที่ใชงานดวยมือ และเครื่องโลหะทั่วไป
การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไป
การผลิตเครื่องยนตและเครื่องกังหัน ยกเวนเครื่องยนตที่ใชกับอากาศยาน
ยานยนต และรถจักรยาน/รถจักรยานยนต
การผลิตเครื่องสูบ เครื่องอัด แทปและวาลว
การผลิตแบริ่ง (ตลับลูกปน) เกียรและเครื่องเกียร และอุปกรณที่ใชขับเคลื่อน
การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่องพนหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา
การผลิตอุปกรณที่ใชในการยกและการขนยาย
การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ
การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานเฉพาะอยาง
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเกษตรและการปาไม
การผลิตเครื่องมือกล
การผลิตเครื่องจักรสําหรับโลหะกรรม
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมืองแร เหมืองหิน และการกอสราง
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
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30

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

293

2926
2927
2929
2930

300

3000 การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณ

31
311
312
313
314
315
319
32
321
322
323
33
331

3110
3120
3130
3140
3150
3190

การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแตงกาย และเครื่องหนัง
การผลิตอาวุธและกระสุน
การผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะอยาง อื่น ๆ
การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณไฟฟา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตมอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา และหมอแปลงไฟฟา
การผลิตอุปกรณเพื่อการจายและควบคุมกระแสไฟฟา
การผลิตลวดและเคเบิลที่หุมฉนวน
การผลิตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ
การผลิตหลอดไฟฟาและเครื่องอุปกรณสําหรับใหแสงสวาง
การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

การผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ โทรทัศน และการสื่อสาร
3210 การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ
3220 การผลิตเครื่องสงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุ และเครื่องอุปกรณสําหรับ
โทรศัพท และโทรเลขแบบใชสาย
3230 การผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ
หรือเครือ่ งซาวนดรโี พรดิวซิง่ หรือวีดโิ อรีโพรดิวซิง่ และสินคาทีเ่ กีย่ วของ
การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทย การวัดความเที่ยง และอุปกรณที่ใช
ในทางทัศนศาสตร นาฬิกา
การผลิตอุปกรณและเครื่องใชในทางการแพทย และเครื่องใชที่ใชในการวัด
การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใชในวัตถุประสงค
อื่น ๆ ยกเวนอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร
3311 การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทยและศัลยกรรม และเครื่องใชทาง
ศัลยศาสตรกระดูก
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332
333
34
341
342
343

3312 การผลิตอุปกรณและเครื่องใชเพื่อการวัด การตรวจสอบ การทดสอบ
การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใชในวัตถุประสงคอื่น ๆ
ยกเวนอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
3313 การผลิตอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
3320 การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร และเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ
3330 การผลิตนาฬิกา
การผลิตยานยนต รถพวงและรถกึ่งรถพวง
3410 การผลิตยานยนต
3420 การผลิตตัวถัง (coachwork) สําหรับยานยนต รวมทั้งการผลิตรถพวงและ
รถกึ่งรถพวง
3430 การผลิตสวนประกอบและอุปกรณประกอบ สําหรับยานยนตและเครื่องยนต

35
351
352
353
359

3511
3512
3520
3530
3591
3592
3599

36
361
369

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

3610
3691
3692
3693
3694
3699

การผลิตเครื่องอุปกรณการขนสงอื่น ๆ
การตอเรือและการซอมเรือ
การตอเรือและการซอมเรือที่ใชเพื่อความสําราญและการกีฬา
การผลิตหัวรถจักรของรถไฟและรถราง และรถที่เดินบนราง
การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ
การผลิตเครื่องอุปกรณการขนสง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตรถจักรยานยนต
การผลิตรถจักรยานสองลอและรถสําหรับคนพิการ
การผลิตเครื่องอุปกรณการขนสงอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิตซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตเฟอรนิเจอร
การผลิต ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ
การผลิตเครื่องดนตรี
การผลิตเครื่องกีฬา
การผลิตของเลนเกมและของเลน
การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

12
หมวด หมู หมูยอย
37
371
372

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การนําผลิตภัณฑเกามาผลิตเปนวัตถุดิบใหม
3710 การนําเศษและของที่ใชไมไดจําพวกโลหะมาผลิตเปนวัตถุดิบใหม
3720 การนําเศษและของที่ใชไมไดจําพวกอโลหะมาผลิตเปนวัตถุดิบใหม

ประเภท E

การไฟฟา กาซ และการประปา

40
401
402
403

การไฟฟา กาซ ไอน้ํา และน้ํารอน
4010 การผลิต การเก็บ และการจายไฟฟา
4020 การผลิตกาซ รวมทั้งการจายเชื้อเพลิงชนิดกาซผานทอ
4030 การจัดหาไอน้ําและน้ํารอน

410

4100 การเก็บน้ํา การทําน้ําใหบริสุทธิ์ และการจายน้ํา

41

ประเภท F

การกอสราง

45
451
452
453
454
455

4510
4520
4530
4540
4550

การกอสราง
การเตรียมสถานที่กอสราง
การกอสรางอาคาร รวมทั้งงานวิศวกรรมโยธา
การติดตั้งภายในอาคาร
การสรางอาคารใหสมบูรณ
การใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางหรือการรื้อถอน โดยมีผูควบคุม

ประเภท G

การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือน

50

การขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต
รวมทั้งการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต
5010 การขายยานยนต
5020 การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต
5030 การขายอะไหลยานยนตและชิ้นสวนอุปกรณที่เกี่ยวของ

501
502
503
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504
505

5040 การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมรถจักรยานยนต อะไหลและชิ้นสวน
อุปกรณที่เกี่ยวของ
5050 การขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต

51
511
512

5110
5121
5122

513
5131
5139
514
5141
5142
5143

515
519
52
521

522

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

5149
5150
5190

การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต
การขายสงโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง
การขายสงวัตถุดิบทางการเกษตร สัตวที่มีชีวิต อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
การขายสงวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตวที่มีชีวิต
การขายสงอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
การขายสงของใชในครัวเรือน
การขายสงสินคาสิ่งทอ เสื้อผา และรองเทา
การขายสงของใชอื่น ๆ ในครัวเรือน
การขายสงสินคาขั้นกลางที่มิใชทางการเกษตร เศษและของที่ใชไมได
การขายสงเชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง ของเหลว กาซ และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
การขายสงโลหะและแรโลหะ
การขายสงวัสดุกอสราง เครื่องโลหะ อุปกรณที่ใชสําหรับการวางทอและ
การทําความรอน และเครื่องมือเครื่องใช
การขายสงสินคาขั้นกลางอื่น ๆ เศษและของที่ใชไมได
การขายสงเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใช
การขายสงสินคาประเภทอื่น ๆ

การขายปลีก ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต
รวมทั้งการซอมแซม
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
การขายปลีกในรานคาทั่วไป
5211 การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เปนสินคาหลัก
5219 การขายปลีกสินคาทั่วไปอื่น ๆ
5220 การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ในรานเฉพาะอยางของสินคานั้น ๆ
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523
5231

524
525

526

5232
5233
5234
5239
5240
5251
5252
5259
5260

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การขายปลีกสินคาใหมอื่น ๆ ในรานเฉพาะอยางของสินคานั้น ๆ
การขายปลีกสินคาทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ เครื่องสําอางและ
เครื่องประทินรางกายหรือประเทืองโฉม
การขายปลีกสินคาสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง
การขายปลีกเครื่องใช สิ่งของ และอุปกรณที่ใชในครัวเรือน
การขายปลีกเครื่องโลหะ สีทา และกระจก
การขายปลีกสินคาอื่น ๆ ในรานเฉพาะอยางของสินคานั้น ๆ
การขายปลีกของที่ใชแลวในราน
การขายปลีกสินคาโดยไมมีราน
การขายปลีกโดยสถานประกอบการที่รับสั่งสินคาทางไปรษณีย
การขายปลีกตามแผงลอยและตลาดสด
การขายปลีกสินคาอื่น ๆ โดยไมมีราน
การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน

ประเภท H

โรงแรมและภัตตาคาร

55

โรงแรมและภัตตาคาร
5510 โรงแรม คายพัก และที่พักชั่วคราว
5520 ภัตตาคาร บาร และโรงอาหาร

551
552
ประเภท I

การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม

60
601
602

603

6010
6021
6022
6023
6030

การขนสงทางบก การขนสงทางทอลําเลียง
การขนสงทางรถไฟ
การขนสงทางบกอื่น ๆ
การขนสงผูโดยสารทางบกอื่น ๆ ที่มีตารางเวลา
การขนสงผูโดยสารทางบกอื่น ๆ ที่ไมมีตารางเวลา
การขนสงสินคาทางถนน
การขนสงทางทอลําเลียง

15
หมวด หมู หมูยอย
61
611
612

การขนสงทางน้ํา
6110 การขนสงทางทะเลและทะเลชายฝง
6120 การขนสงทางน้ําภายในประเทศ

621
622

การขนสงทางอากาศ
6210 การขนสงทางอากาศที่มีตารางเวลา
6220 การขนสงทางอากาศที่ไมมีตารางเวลา

62

63

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

630
6301
6302
6303
6304
6309

64
641

642

กิจกรรมสนับสนุนและชวยเสริมการขนสง กิจกรรมดานตัวแทนธุรกิจ
การทองเที่ยว
การขนถายสินคา
การเก็บสินคาและสถานที่เก็บสินคา
กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนสง
กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยวและผูจัดนําเที่ยว รวมทั้งกิจกรรม
บริการนักทองเที่ยว ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
กิจกรรมของตัวแทนการขนสงอื่น ๆ

การไปรษณียและการโทรคมนาคม
กิจกรรมทางไปรษณียและการรับสงพัสดุภัณฑ
6411 กิจกรรมทางไปรษณียของรัฐ
6412 กิจกรรมเยี่ยงไปรษณีย ที่มิใชของรัฐ
6420 การโทรคมนาคม

ประเภท J

การเปนตัวกลางทางการเงิน

65

การเปนตัวกลางทางการเงิน ยกเวนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
การเปนตัวกลางทางเงินตรา
6511 ธนาคารกลาง (ธนาคารแหงประเทศไทย)
6519 การเปนตัวกลางทางเงินตราอื่น ๆ

651

16
หมวด หมู หมูยอย

66

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

659

การเปนตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ
6591 สัญญาเชาแบบการเงิน (Financial leasing)
6592 การใหสินเชื่ออื่น ๆ
6599 การเปนตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

660

การประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ ยกเวนการประกันสังคมภาคบังคับ
6601 การประกันชีวิต
6602 กองทุนบําเหน็จบํานาญ
6603 การประกันวินาศภัย

67
671

672

6711
6712
6719
6720

กิจกรรมที่ชวยเสริมการเปนตัวกลางทางการเงิน
กิจกรรมที่ชวยเสริมการเปนตัวกลางทางการเงิน ยกเวนการประกันภัย
และกองทุนบําเหน็จบํานาญ
การบริหารงานดานตลาดการเงิน
กิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย
กิจกรรมที่ชวยเสริมการเปนตัวกลางทางการเงิน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
กิจกรรมที่ชวยเสริมการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ประเภท K

กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและกิจกรรมทางธุรกิจ

70

กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
7010 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย ที่เปนของตนเอง หรือเชาจากผูอื่น
7020 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือ
โดยการทําสัญญา

701
702
71
711

การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ โดยไมมีผูควบคุม การใหเชาของใช
สวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสง
7111 การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางบก
7112 การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางน้ํา
7113 การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางอากาศ

17
หมวด หมู หมูยอย
712
7121
7122
7123

713

7129
7130

72

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณอื่น ๆ
การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณทางการเกษตร
การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางและงานวิศวกรรมโยธา
การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณที่ใชในสํานักงาน
(รวมทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร)
การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
กิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับฮารดแวร
การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับซอฟตแวร และการจัดหา
การประมวลผลขอมูล
กิจกรรมดานฐานขอมูล
การบํารุงรักษาและการซอมแซมเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชีและ
เครื่องคํานวณ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร

721
722
723
724
725

7210
7220
7230
7240
7250

729

7290

731
732

การวิจัยและการพัฒนา
7310 การวิจัยและการพัฒนาการทดลองทางดานวิทยาศาสตรธรรมชาติและวิศวกรรม
7320 การวิจัยและการพัฒนาการทดลองทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

73

74
741

7411
7412
7413
7414

กิจกรรมดานธุรกิจอื่น ๆ
กิจกรรมดานกฎหมาย
การบัญชี การทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
การใหคําปรึกษาดานภาษี การวิจัยตลาด และการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน การใหคําปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
กิจกรรมดานกฎหมาย
กิจกรรมการบัญชี การทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษา
ดานภาษี
การวิจัยตลาดและการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
กิจกรรมการใหคําปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ

18
หมวด หมู หมูยอย
742
7421

743
749

7422
7430
7491
7492
7493
7494
7495
7499

ประเภท L

กิจกรรมดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และเทคนิคอื่น ๆ
กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม และการใหคําปรึกษาดานเทคนิค
ที่เกี่ยวของ
การทดสอบและการวิเคราะหทางเทคนิค
การโฆษณา
กิจกรรมดานธุรกิจ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
การจัดหาแรงงานและการสรรหาบุคลากร
กิจกรรมดานการสืบสวนและการรักษาความปลอดภัย
กิจกรรมการทําความสะอาดอาคาร
กิจกรรมการถายภาพ
กิจกรรมการบรรจุหีบหอ
กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ

75
751
7511
7512
7513
7514
752

753

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

7521
7522
7523
7530

การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
การบริหารราชการและนโยบายทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
กิจกรรมดานการบริการของรัฐทั่วไป (โดยรวม)
การกําหนดกฎเกณฑของหนวยงานในการใหบริการดานการดูแลสุขภาพ
การศึกษา วัฒนธรรม และการบริการทางสังคมอื่น ๆ ยกเวนการประกันสังคม
การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ
ทางธุรกิจ
กิจกรรมดานการบริการที่สงเสริมภาครัฐโดยรวม
การจัดหาการบริการใหแกชุมชนโดยรวม
การตางประเทศ
กิจกรรมการปองกันประเทศ
กิจกรรมการรักษาระเบียบและความปลอดภัยของประชาชน
กิจกรรมการประกันสังคมภาคบังคับ

19
หมวด หมู หมูยอย
ประเภท M

การศึกษา

80
801
802

803
809
ประเภท N

8010
8021
8022
8030
8090

การศึกษา
การศึกษาระดับประถมศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาผูใหญและการศึกษาอื่น ๆ

งานดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห

85
851

852
853

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

8511
8512
8519
8520
8531
8532

งานดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
กิจกรรมดานสุขภาพคน
กิจกรรมดานโรงพยาบาล
กิจกรรมทางการแพทยและทันตกรรม
กิจกรรมอื่น ๆ ดานสุขภาพคน
กิจกรรมบริการรักษาสัตว
กิจกรรมดานงานสังคมสงเคราะห
งานสังคมสงเคราะหที่ใหที่พัก
งานสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พัก

ประเภท O

กิจกรรมดานการบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคลอื่น ๆ

90

9000 กิจกรรมดานการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คลายกัน

900

91
911

912

กิจกรรมขององคกรสมาชิก ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
กิจกรรมขององคกรทางธุรกิจ องคกรนายจาง และองคกรทางวิชาชีพ
9111 กิจกรรมขององคกรทางธุรกิจและองคกรนายจาง
9112 กิจกรรมขององคกรทางวิชาชีพ
9120 กิจกรรมของสหภาพแรงงาน

20
หมวด หมู หมูยอย
919

กิจกรรมขององคกรสมาชิกอื่น ๆ
9191 กิจกรรมขององคกรทางศาสนา
9192 กิจกรรมขององคกรทางการเมือง
9199 กิจกรรมขององคกรสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

92

9241
9249

กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา
กิจกรรมดานภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน และการบันเทิงอื่น ๆ
การผลิตและการจําหนายภาพยนตรและวีดิโอ
การฉายภาพยนตร
กิจกรรมดานวิทยุและโทรทัศน
กิจกรรมดานศิลปการละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ
กิจกรรมดานความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
กิจกรรมของสํานักขาว
กิจกรรมหองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมอื่น ๆ
กิจกรรมหองสมุดและหอจดหมายเหตุ
กิจกรรมพิพิธภัณฑสถาน และการอนุรักษสถานที่และอาคารทางประวัติศาสตร
กิจกรรมดานสวนพฤกษชาติและสวนสัตว และการอนุรักษธรรมชาติ
กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการอื่น ๆ
กิจกรรมการกีฬา
กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ

9301
9302
9303
9309

กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ
กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ
การบริการซักรีดและซักแหง ผลิตภัณฑสิ่งทอและขนสัตว
การแตงผมและการเสริมสวยอื่น ๆ
การทําศพและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

921

922
923

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

9211
9212
9213
9214
9219
9220

9231
9232
9233
924

93
930

21
หมวด หมู หมูยอย

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ประเภท P

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล

95

9500 ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล

950

ประเภท Q

องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่น ๆ และสมาชิก

99

9900 องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่น ๆ และสมาชิก

990

22

คําอธิบายการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

23
ประเภท A เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม
(หมวด 01, 02)
หมวด 01
011

เกษตรกรรม การลาสัตว และกิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของ

การเพาะปลูกพืชไร พืชผักเพื่อการคา พืชสวน
0111 การเพาะปลูกธัญพืช และพืชอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การเพาะปลูกพืชลมลุกและพืชยืนตน
− การเพาะปลูกธัญพืช เชน ขาว ขาวสาลี และขาวโพดเลี้ยงสัตว (ยกเวน ขาวโพด
รับประทาน) มันฝรั่ง พืชประเภทหัว มันเทศหรือมันสําปะหลัง หัวบีท ออย หรือ
เมล็ดขาวฟาง
− การปลูกยาสูบ รวมทั้งกระบวนการผลิตเบื้องตน
− การปลูกพืชที่เมล็ดใหน้ํามันหรือผลไมที่ใหน้ํามัน และผลไมเปลือกแข็ง (นัท) ที่ให
น้ํามัน รวมทั้งถั่วลิสงหรือถั่วเหลือง
− การผลิตเมล็ดพืชที่ใชปลูกโดยการหวานหรือเพาะเมล็ด หัวบีทและพืชที่ใชเปนอาหาร
สัตว (รวมทั้งหญาทุกชนิด)
− การปลูกตนฮอพ รากชิโครี่ หรือรากและหัวใตดินที่มีสตารชหรืออินนูลินสูง
− การปลูกฝายหรือพืชที่ใชเปนวัตถุดิบในการทําสิ่งทอ และการแชพืชในน้ําเพื่อใหได
เสนใยสิ่งทอ (ปอกระเจา ปานลินิน ใยมะพราว) การปลูกพืชที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับ
การถักสาน หรือใชทําแปรงหรือไมกวาด นุนที่ใชยัดเบาะหรือยัดที่นอน
− การปลูกยางพารา การกรีดยาง และการแปรรูปน้ํายางดิบ เพื่อความสะดวกในการขนสง
และการเก็บรักษา
− ผลิตผลของพืชตระกูลถั่ว เชน ถั่วเมล็ดเล็กและถั่วเมล็ดแบน
− การปลูกพืชที่ใชเปนวัตถุดิบสวนใหญในทางเภสัชกรรม หรือสารฆาแมลง สารกําจัด
เชื้อรา หรือวัตถุประสงคที่คลายคลึงกัน
− การเพาะปลูกพืชอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การเพาะปลูกพืชตอไปนี้
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0112 (การปลูกผัก พืชสวน
ชนิดพิเศษ และพืชในเรือนเพาะชํา) ไดแก การปลูกผักหรือแตงโม พืชสวนชนิดพิเศษ
ไมดอก หรือการผลิตเมล็ดพันธุที่ใชปลูกโดยการหวานหรือเพาะเมล็ด ซึ่งสวนใหญ
จะใชปลูกไมดอกหรือผัก
− การเพาะปลูกพืชตอไปนี้
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0113 ไดแก ผลไมหรือผล
ไม เปลือกแข็ง (นัท) พืชที่ใชทําเครื่องดื่มและเครื่องเทศ
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การหาของปาและพืชที่ขึ้นเองในปา เชน ไมกอก ยางสน และชันหอม ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 0200 (การปาไม การทําไม และกิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยว
ของ)
0112 การปลูกผัก พืชสวนชนิดพิเศษ และพืชในเรือนเพาะชํา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การเพาะปลูกพืช ตอไปนี้ ทั้งที่ปลูกในที่กลางแจงหรือในที่รม
− การปลูกผักหรือแตงโม รวมทั้งขาวโพดรับประทาน การปลูกหรือการเก็บเห็ด
ชนิดมัชรูมหรือเห็ดชนิดทรัฟเฟล มะกอก ตนไมตระกูลผักเสี้ยน แฟง ฟกทอง
มะเขือมวง ผลไมในเขตรอน และพริกชนิดตาง ๆ หรือเครื่องเทศ (เชน
พริกไทย) หรือผักชีลอม ผักชีฝรั่ง เชอรวิล ทารรากอน เครส หรือสะระแหน
− การปลูกพืชผักชนิดใหผล เชน แตงกวา มะเขือเทศ ฯลฯ
− การปลูกไมดอก หรือการขยายพันธุไมดอก
− การเพาะปลูกหรือผลิตผลของพืชสวนชนิดพิเศษ รวมทั้งเมล็ดพันธุสําหรับไมดอก
ไมผลหรือพืชผัก การตัดกิ่งชําที่ไมมีรากหรือกิ่งตอน หรือการใชหัว หนอ แขนง
ราก เหงา ตุมตาหรือแงง
− การปลูกพืชที่นําไปปลูกเปนไมประดับ หรือเพื่อการตกแตง
ยกเวน
− การเพาะปลูกพืชตอไปนี้ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0111 (การเพาะปลูกธัญพืช
และพืชอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น) ไดแก เมล็ดขาว เมล็ดพืชที่ใหน้ํามัน พืช
ที่ใชเปนวัตถุดิบในการทําสิ่งทอ มันฝรั่ง ยาสูบ รากชิโครี่ รากและหัวใตดินที่มีส
ตารชหรืออินนูลินสูง หัวบีท พืชที่ใชเปนอาหารสัตว หรือหญา
− การเพาะปลูกพืชตอไปนี้
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0113 (การปลูกผลไม ผลไม
เปลือกแข็ง (นัท) พืชที่ใชทําเครื่องดื่มและเครื่องเทศ) ไดแก ผลไม ผลไมเปลือกแข็ง
(นัท) หรือพืชที่ใชเปนเครื่องเทศ กาแฟ เมล็ดโกโก ชาหรือชามาเต
− การหาของปา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0200 (การปาไม การทําไม และกิจกรรม
ดานการบริการที่เกี่ยวของ)
− การเพาะพันธุกลาไมยืนตน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0200
0113 การปลูกผลไม ผลไมเปลือกแข็ง (นัท) พืชที่ใชทําเครื่องดื่มและเครื่องเทศ
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การปลูกผลไม ไมตระกูลมะนาว มะกรูด ผลไมชนิดเมล็ดแข็ง ผลไมผลเล็ก
เชน เบอรรี่ ผลไมอื่น ๆ เชน อโวคาโด องุน ฝรั่ง อินทผลัม หรือผลไมจําพวกขนุน
สาเก
− การผลิตไวนองุนเมื่อดําเนินการในแหลงเดียวกับที่ปลูกองุน
−
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การปลูกผลไมเปลือกแข็ง (นัท) ที่รับประทานได รวมทั้งมะพราว
− การปลูกพืชที่ใชทําเครื่องดื่ม เชน กาแฟหรือเมล็ดโกโก ชาหรือชามาเต
− การปลูกพืชที่ใชเปนเครื่องเทศ รวมทั้งใบที่ใชเปนเครื่องเทศ (เชน อบเชยเดือน
ใบแมงลัก ใบโหระพา ใบกะเพรา) เมล็ดที่ใชเปนเครื่องเทศ (เชน แอนนิส ผักชี
เมล็ดโปยกั๊ก) ดอกที่ใชเปนเครื่องเทศ (เชน อบเชย) ผลที่ใชเปนเครื่องเทศ (เชน
กานพลู) หรือเครื่องเทศอื่น ๆ (เชน เมล็ดจันทนเทศ ขิง)
ยกเวน
− การปลูกผลไมเปลือกแข็ง (นัท) ซึ่งสวนใหญใชสําหรับสกัดน้ํามัน ไดจัดประเภทไว
ในหมูยอย 0111 (การเพาะปลูกธัญพืชและพืชอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
การเพาะปลูกตนฮอพและรากชิโครี่ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0111
− การปลูกพืชผักชนิดใหผล ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0112 (การปลูกผัก พืชสวน
ชนิดพิเศษ และพืชในเรือนเพาะชํา)
− การเพาะปลูกพริกสดและผัก เชน ผักชีฝรั่งและทารรากอน
ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 0112 (การปลูกผัก พืชสวนชนิดพิเศษ และพืชในเรือนเพาะชํา)
− กระบวนการในการจัดเตรียมพืชผลเพื่อจําหนายในตลาด ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
0140 (กิจกรรมดานการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเวนกิจกรรม
บริการรักษาสัตว)
− การหาผลไมและผลไมเปลือกแข็ง (นัท) จากปา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0200
(การปาไม การทําไม และกิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของ)
− การผลิตโกโก ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1543 (การผลิตโกโก ช็อกโกแลต และ
ขนมที่ทําจากน้ําตาล)
− กระบวนการผลิตกาแฟ หรือใบชา และการผลิตเครื่องเทศ ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 1549 (การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตไวนองุน ซึ่งมิไดผลิตจากแหลงเดียวกับที่ปลูกองุน ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 1552 (การผลิตไวน)
−

012

การเลี้ยงสัตว
0121 การเลี้ยงโค กระบือ แกะ แพะ มา ลา และลอ รวมทั้งการเลี้ยงโคนม
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การเลี้ยงสัตวเลี้ยง เชน โคเนื้อ กระบือ แกะ แพะ มา ลา และลอ การเลี้ยงพอพันธุ
สัตว และการจัดสรรทุงหญาเลี้ยงสัตว
− การผลิตน้ํานมดิบ น้ําเชื้อของวัว
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การผลิตเนย เนยแข็ง และผลิตภัณฑนมอื่น ๆ ที่เปนกิจกรรมรอง โดยดําเนินการ
ในแหลงเดียวกับที่เลี้ยงสัตว
− การตัดขนแกะ โดยเจาของแกะ
ยกเวน
− การจัดที่พักพรอมอาหารสําหรับสัตว การดูแลและผสมพันธุสัตว ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 0140 (กิจกรรมดานการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเวน
กิจกรรมบริการรักษาสัตว)
− การตัดขนแกะโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาวาจาง ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 0140
− ผลิตภัณฑขนสัตวที่ไดจากโรงฆาสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1511 (การผลิต
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว)
− กระบวนการผลิตนมนอกฟารม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1520 (การผลิตผลิตภัณฑ
ที่ไดจากนม)
0122 การเลี้ยงสัตวอื่น ๆ รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑจากสัตว ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การเลี้ยงสัตวเลี้ยงอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0121 (การเลี้ยงโค
กระบือ แกะ แพะ มา ลา และลอ รวมทั้งการเลี้ยงโคนม) เชน สุกรและสัตวปก
− การเลี้ยงในที่กักขัง สัตวกึ่งสัตวเลี้ยงหรือสัตวปา รวมทั้ง นก สัตวเลี้อยคลาน แมลง
กระตาย มิงค
− การผลิตขนสัตว หนังสัตวเลื้อยคลาน หรือขนนก ที่ไดจากการเลี้ยงสัตว
− การทําฟารมสุนัขและแมว หนอน หอยบนบก กบ
− การผลิตผลิตภัณฑจากสัตวที่มีชีวิต เชน ไข น้ําผึ้ง และรังไหม
− การดําเนินการเกี่ยวกับการฟกไขของสัตวปก
ยกเวน
− การผลิตหนังสัตวที่ไดจากการลาสัตวและการดักสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0150
(การลาสัตว การดักสัตว และการแพรพันธุสัตวลา รวมทั้งกิจกรรมดานการบริการที่
เกี่ยวของ) สวนที่ไดจากโรงฆาสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1511 (การผลิตเนื้อสัตว
และผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว) ตามลําดับ
− การทําฟารมสัตวน้ําและเพาะพันธุสัตวน้ํา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0500 (การ
ประมง การเพาะพันธุสัตวน้ําและการเลี้ยงสัตวน้ํา รวมทั้งกิจกรรมดานการบริการที่
เกี่ยวของกับการประมง)
−
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013 0130 การเพาะปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว (แบบผสม) ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การเพาะปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตว เชน แกะ หรือโคเนื้อ ที่ผสมผสานกัน โดยมี
อัตราสวนที่กําหนดอยางใดอยางหนึ่งที่นอยกวา 2 ใน 3
ยกเวน
− การเพาะปลูกพืชหลายชนิด หรือการเลี้ยงปศุสัตวหลายชนิด
ไดจัดประเภทไวตาม
กิจกรรมหลักของประเภทนั้น ๆ
014 0140 กิจกรรมดานการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเวนกิจกรรมบริการรักษาสัตว
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมเฉพาะที่สวนใหญดําเนินการในฟารม
โดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทน
หรือโดยการทําสัญญาจาง ไดแก
− การจัดหาเครื่องจักรทางการเกษตรพรอมผูควบคุมและลูกมือ กิจกรรมการเพาะปลูก
การดูแลหรือการปองกันโรคและแมลง
− การเก็บเกี่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเก็บเกี่ยว เชน การเตรียมพืชผลเพื่อ
การจําหนายในตลาด โดยการทําความสะอาด การตัดแตง การคัดขนาด
การทําใหแหง การแชน้ํา การทําใหเย็น หรือการบรรจุหีบหอ
− การหีบฝาย การปกดําขาว
− กิจกรรมผูรับเหมาแรงงานในฟารม
− การวางแผนและการออกแบบภูมิทัศน ซึ่งเกี่ยวของกับการปลูกพืช การตัดแตง
การใหคําปรึกษาแนะนํา การจัดและบํารุงรักษาสนามหญาและสวน และกิจ
กรรมการซอมแซมตนไม (เพื่อการดูแลไมประดับและไมพุม)
− การดําเนินการระบบชลประทาน เพื่อวัตถุประสงคในดานการเกษตร
− การจัดที่พักพรอมอาหารสําหรับสัตว การดูแลและผสมพันธุสัตว
− กิจกรรมการสงเสริมการแพรพันธุ การเจริญเติบโตและผลผลิตของสัตว และ
เพื่อใหไดผลิตภัณฑจากสัตว
− กิจกรรม เชน การผสมเทียม การทดสอบผลการผสมเทียม การตอนฝูงสัตว
การตอนสัตวปก การทําความสะอาดเลา การเก็บมูลสัตว ฯลฯ รวมทั้งการตัด
ขนแกะ การทําความสะอาดไขและการคัดขนาด การถลกหนังสัตวและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ
− การดําเนินกิจกรรมสําหรับผูทําฟารมแบบพิเศษโดยเฉพาะ เชน การเลี้ยงสัตว
เลื้อยคลานหรือกบ ยกเวนการเลี้ยงสัตวน้ํา
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ยกเวน
− การจัดสรรทุงหญาเลี้ยงสัตว ไดจัดประเภทไวในหมู 012 (การเลี้ยงสัตว)
− กิจกรรมดานการบริการที่สงเสริมการลาสัตวและการดักสัตวในเชิงพาณิชย ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 0150 (การลาสัตว การดักสัตว และการแพรพันธุสัตวลา รวมทั้ง
กิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของ)
− การเตรียมเสนใยจากพืช เพื่อใชเกี่ยวกับสิ่งทอ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1711
(การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ)
− กิจกรรมดานการตลาดของพอคาเพื่อคานายหนา และกลุมสหกรณ ไดจัดประเภทไวใน
หมวด 51 (การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต)
− กิจกรรมของนักวิชาการกสิกรรมและนักเศรษฐศาสตรการเกษตร ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 7414 (กิจกรรมการใหคําปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ)
− ภูมิสถาปตยกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7421 (กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและ
วิศวกรรม และการใหคําปรึกษาดานเทคนิคที่เกี่ยวของ)
− กิจกรรมบริการรักษาสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8520
015 0150 การลาสัตว การดักสัตว และการแพรพันธุสัตวลา รวมทั้งกิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของ
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การลาสัตวและการดักสัตว ในเชิงพาณิชย
− การจับสัตวที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต เพื่อใชเปนอาหาร ใชทําขนสัตว ใชทําหนังสัตว
หรือเพื่อใชประโยชนในงานวิจัย ใชในสวนสัตว หรือเปนสัตวเลี้ยงในบาน
− การจับสัตวทะเลที่เลี้ยงลูกดวยนม เชน วอลรัสและแมวน้ํา
− การผลิตขนสัตว หนังสัตวเลื้อยคลานหรือขนนก จากกิจกรรมการลาสัตวและการดัก
สัตว
− การแพรพันธุสัตวลาและการผสมพันธุสัตวลา
− กิจกรรมดานการบริการที่สงเสริมการลาสัตวและการดักสัตว ในเชิงพาณิชย
ยกเวน
− การผลิตขนสัตว หนังสัตวเลื้อยคลานหรือขนนก ที่ไดจากการเลี้ยงสัตว ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 0122 (การเลี้ยงสัตวอื่น ๆ รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑจากสัตว ซึ่งมิได
จัดประเภทไวในที่อื่น)
− การจับปลาวาฬ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0500 (การประมง การเพาะพันธุสัตวน้ํา
และการเลี้ยงสัตวน้ํา รวมทั้งกิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของกับการประมง)
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−

−

หมวด 02

การผลิตหนังสัตวที่ไดจากโรงฆาสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1511 (การผลิต
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว)
กิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของกับการลาสัตว เพื่อการกีฬาหรือนันทนาการ ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 9241 (กิจกรรมการกีฬา)

การปาไม การทําไม และกิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของ

020 0200 การปาไม การทําไม และกิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การปลูกตนไมเพื่อใชในการกอสรางหรือการแปรรูป การเพาะปลูก การปลูกทดแทน
การยายไปปลูกที่ใหม การตัดสางขยายระยะ และการอนุรักษปา และดูแลทางเพื่อ
ชักลากไม
− การเพาะพันธุกลาไมยืนตน
− การทําไม ปางทําไม ผูรับเหมาทําไมและผูทําไม
ซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับ
การโคนตนไมและการผลิตไมที่ยังไมไดแปรรูป เชน ไมค้ํา เสาเข็ม ไมหมอนรถไฟ
หรือไมทําเชื้อเพลิง
− การหาของปา ไดแก บาลาตาและยางไมในขั้นตน ไมกอก ครั่ง ยางสน ชันหอม
ปุยพืชและพืชจําพวกสาหรายทะเล ผลโอก มอส ไลเคน ตนสนที่ตัดสําหรับประดับ
ในงานตาง ๆ หรือของปาอื่น ๆ
− กิจกรรมดานบริการเกี่ยวกับปาไม ไดแก การลองซุง การประเมินคุณภาพของไม
การปองกันไฟ การจัดการเกี่ยวกับปา รวมทั้งการปลูกปาและการปลูกปาทดแทน
− กิจกรรมดานบริการทําไม เชน การชักลากทอนซุงภายในปา
ยกเวน
− การปลูกตนไมเพื่อตองการน้ํายางธรรมชาติ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0111
(การเพาะปลูกธัญพืชและพืชอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การปลูกและการเก็บเห็ดชนิดมัชรูมหรือเห็ดชนิดทรัฟเฟล
ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 0112 (การปลูกผัก พืชสวนชนิดพิเศษ และพืชในเรือนเพาะชํา)
− กิจกรรมดานการผลิตผลไมผลเล็ก เชน เบอรรี่ หรือผลไมเปลือกแข็ง (นัท) ที่รับประทาน
ไดไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0113 (การปลูกผลไม ผลไมเปลือกแข็ง (นัท) พืชที่ใช
ทํา เครื่องดื่มและเครื่องเทศ)
− การผลิตไมเปนชิ้นที่ไดจากตนสนหรือไมชนิดอื่น
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2010
(การเลื่อยไมและการไสไม)
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ประเภท B การประมง
(หมวด 05)
หมวด 05

การประมง การเพาะพันธุสัตวน้ําและการเลี้ยงสัตวน้ํา รวมทั้งกิจกรรมดานการบริการ
ที่เกี่ยวของกับการประมง

050 0500 การประมง การเพาะพันธุสัตวน้ําและการเลี้ยงสัตวน้ํา รวมทั้งกิจกรรมดานการบริการ
ที่เกี่ยวของกับการประมง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การประมงเชิงพาณิชย ในมหาสมุทร ชายฝงทะเลหรือในแหลงน้ําจืด
− การจับปลาวาฬ
− การจับสัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียและโมลลุสก ทั้งในทะเลและแหลงน้ําจืด
− การลาสัตวน้ํา เชน เตา หอยเมนหรือปลาดาว และสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลังอื่น ๆ
− การเก็บของที่อยูในทะเล เชน ไขมุกธรรมชาติ ฟองน้ํา ปะการังและสาหราย
− การแปรรูปสัตวน้ํา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียและโมลลุสกบนเรือประมง
− การเพาะพันธุสัตวน้ํา การเพาะพันธุหอยนางรม หอยสองฝา เชน หอยแมลงภู
หอยกาบ หอยกะพง สัตวน้ําจําพวกโมลลุสก กุงมังกร กุงทะเล กุงฝอย และสัตวน้ํา
จําพวกครัสตาเซียอื่น ๆ รวมทั้งลูกปลาและลูกปลาขนาดเล็ก
− การปลูกสาหราย laver และสาหรายทะเลชนิดอื่นที่รับประทานได
− การเลี้ยงสัตวน้ํา
การเพาะพันธุ การเลี้ยงหอยนางรมและหอยมุกเพื่อนํามาใชเปน
อาหารหรือเลี้ยงมุก
− กิจกรรมบริการที่เกี่ยวกับการประมงทะเลและประมงน้ําจืด และผูประกอบการเพาะพันธุ
สัตวน้ําหรือการเลี้ยงสัตวน้ํา
ยกเวน
− การเลี้ยงกบ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0122 (การเลี้ยงสัตวอื่น ๆ รวมทั้งการผลิต
ผลิตภัณฑจากสัตว ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การจับสัตวทะลที่เลี้ยงลูกดวยนม เชน วอลรัส แมวน้ํา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
0150 (การลาสัตว การดักสัตว และการแพรพันธุสัตวลา รวมทั้งกิจกรรมดานการ
บริการ ที่เกี่ยวของ)
− การแปรรูปสัตวน้ํา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียและโมลลุสก
ซึ่งมิไดทําตอเนื่องจาก
การทําประมง เชน การแปรรูปบนเรือหรือในโรงงานชายฝง ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 1512 (การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน้ําและผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา)
− การทําและการซอม ปะ ชุน แห อวน ตาขาย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1723
(การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเสนใหญ และตาขาย แห อวน)
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−
−

การซอมเรือประมง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3511 (การตอเรือและการซอมเรือ)
กิจกรรมบริการที่เกี่ยวของกับการตกปลา เพื่อการกีฬาหรือนันทนาการ ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 9249 (กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ)
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ประเภท C การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
(หมวด 10-14)
− การทําเหมืองแรและเหมืองหิน ในที่นี้ไดถูกกําหนดอยางกวาง ๆ วาเปนการขุดแรที่
เกิดตามธรรมชาติที่เปนของแข็ง เชน ถานหินและแร ของเหลว เชน น้ํามัน
ปโตรเลียมดิบหรือกาซ เชน กาซธรรมชาติ
− การทําเหมืองแรใตดินหรือบนพื้นผิวดิน การทําบอน้ํามัน บอแร และกิจกรรมเสริม
ทั้งหมดที่เกี่ยวของ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการจําหนาย โดยทั่วไป
จะทําใกลกับแหลงแรหรือ ณ ที่ตั้งแหลงแรนั้น ๆ เชน การบดแร การแตงแร และ
การทําประโยชนจากแร ไดจัดอยูในหมวดนี้เชนกัน
− กิจกรรมการทําเหมืองแรไดจัดอยูในหมวด หมูและหมูยอย โดยยึดหลักของแรที่ผลิต
เปนพื้นฐาน
ยกเวน
− การผลิตน้ําแรและน้ําพุจากธรรมชาติบรรจุขวดที่แหลงน้ําพุและบอน้ําแร ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 1554 (การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งการผลิตน้ําแรบรรจุขวด)
− การยอย การบด หรือการจัดการเกี่ยวกับดิน หิน และแรอื่น ๆ ที่มิไดเกี่ยวเนื่องกับ
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2699 (การผลิตผลิตภัณฑ
แรอโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การเก็บน้ํา การทําน้ําใหบริสุทธิ์ และการจายน้ํา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4100
− การสํารวจแหลงแร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7421 (กิจกรรมดานสถาปตยกรรม
และวิศวกรรม และการใหคําปรึกษาทางเทคนิคที่เกี่ยวของ)

หมวด 10

การทําเหมืองถานหินและลิกไนต รวมทั้งการขุดพีต

101 1010 การทําเหมืองถานหินคุณภาพสูงและการอัดถานหินคุณภาพสูงใหเปนกอน
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การทําเหมืองถานหินคุณภาพสูงชนิดตาง ๆ ไดแก แอนทราไซต ถานหินบิทูมินัส
หรือถานหินคุณภาพสูงอื่น ๆ
− การทําเหมืองใตดินหรือเหมืองเปด
− การดําเนินการในการทําเหมือง ใหหมายรวมถึงการทําความสะอาด การคัดขนาด
การคัดคุณภาพ การบดใหเปนผง หรือการดําเนินการอื่น ๆ เพื่อคัดแยกประเภท
ปรับปรุงคุณภาพหรือความสะดวกในการขนสง
− รวมถึงการดําเนินการแยกถานหินคุณภาพสูงออกจากเศษถานหิน
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การผลิตถานหินคุณภาพสูงโดยการอัดใหเปนกอน หรือเชื้อเพลิงแข็งชนิดอื่น ๆ
ซึ่งประกอบดวย ถานหินคุณภาพสูงเปนสวนใหญ
− กระบวนการแยกกาซจากถานหิน ณ แหลงแร
ยกเวน
− การทําเหมืองลิกไนต (ถานหินสีน้ําตาล) และการอัดใหเปนกอน ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 1020 (การทําเหมืองลิกไนตและการอัดลิกไนตใหเปนกอน) และการขุดพีต
และการอัดใหเปนกอน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1030 (การขุดพีตและการอัดพีต
ใหเปนกอน)
− งานที่ดําเนินการเพื่อพัฒนา หรือเตรียมการเกี่ยวกับแหลงแร สําหรับการทําเหมืองถาน
หิน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4510 (การเตรียมสถานที่กอสราง)
−

102 1020 การทําเหมืองลิกไนตและการอัดลิกไนตใหเปนกอน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การทําเหมืองลิกไนต (ถานหินสีน้ําตาล) ซึ่งเปนเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติอยูระหวางถาน
หินและพีต
− การทําเหมืองใตดินหรือเหมืองเปด
− การลาง การขจัดน้ํา การบด หรือการดําเนินการอื่น ๆ ที่ไดจัดเตรียมไว เพื่อปรับปรุง
คุณภาพ ความสะดวกในการขนสงหรือการเก็บรักษา
− การผลิตลิกไนตโดยการอัดใหเปนกอน หรือเชื้อเพลิงแข็งชนิดอื่น ๆ ซึ่งประกอบ
ดวยลิกไนตเปนสวนใหญ
ยกเวน
− การทําเหมืองถานหินคุณภาพสูงและการอัดใหเปนกอน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1010
(การทําเหมืองถานหินคุณภาพสูงและการอัดถานหินคุณภาพสูงใหเปนกอน) และการ
ขุดพีตและการอัดใหเปนกอน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1030 (การขุดพีตและการอัด
พีต ใหเปนกอน)
− งานที่ดําเนินการเพื่อพัฒนา หรือเตรียมการเกี่ยวกับแหลงแร สําหรับการทําเหมืองถานหิน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4510 (การเตรียมสถานที่กอสราง)
103 1030 การขุดพีตและการอัดพีตใหเปนกอน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขุดพีตและการอัดพีตใหเปนกอน
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หมวด 11

การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมดิบและกาซธรรมชาติ รวมทั้งกิจกรรมดานการบริการ
ที่เกี่ยวของกับการขุดเจาะน้ํามันและกาซ ยกเวนการสํารวจรังวัด

111 1110 การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมดิบและกาซธรรมชาติ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมดิบ และแรบิทูมินัส เชน ผลิตภัณฑที่เกิดตามธรรมชาติ
ไมวาจะมีสวนประกอบอะไรก็ตาม อาจไดมาจากการขุดเจาะจากบอน้ํามันที่เกิดตาม
ปกติ หรือจากการแยกสิ่งเจือปนจากแหลงน้ํามัน หรือไดจากการทําเหมืองแรบิทูมินัส
− กระบวนการเพื่อใหไดน้ํามันดิบ ไดแก การถายน้ํามัน การแยกเกลือ การแยกน้ํา
การทําใหเสถียร การแยกสวนที่เบาออกจากน้ํามันดิบ และขั้นตอนอื่น ๆ รองลงมา
โดยมีขอแมวา น้ํามันดิบที่ไดตองไมเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะสําคัญของ
ผลิตภัณฑ
− การผลิตกาซไฮโดรคารบอนดิบ (กาซธรรมชาติ)
− การดําเนินงานที่มีวัตถุประสงคเชนเดียวกับการทําเหมืองแรบิทูมินัส หรือหินน้ํามัน
หรือทรายน้ํามัน ไดแก การขุดเจาะ การตกแตงบอ และการติดตั้งอุปกรณสําหรับบอ
โดยไมไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยไมไดทําสัญญาจาง
− การเปลี่ยนสถานะจากกาซธรรมชาติใหเปนของเหลว และเปลี่ยนกลับใหเปนกาซ
เพื่อการขนสง
− การผลิตไฮโดรคารบอนเหลว ณ แหลงน้ํามัน หรือแหลงกาซ
ยกเวน
− กิจกรรมบริการขุดเจาะน้ํามันและกาซ ที่ทําโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดย
การทําสัญญาจาง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1120 (กิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของ
กับการขุดเจาะน้ํามันและกาซ ยกเวนการสํารวจรังวัด)
− การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม หรือไดจากการแยกกาซปโตรเลียม
เหลวในการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2320 (การผลิตผลิต
ภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม)
− การผลิตกาซที่ใชในงานอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2411 (การผลิตเคมีภัณฑ
ขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน)
− การดําเนินงานวางทอเพื่อการขนสงน้ํามันหรือกาซธรรมชาติ ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 6030 (การขนสงทางทอลําเลียง)
− การสํารวจบอน้ํามันและกาซ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7421 (กิจกรรมดาน
สถาปตยกรรมและวิศวกรรม และการใหคําปรึกษาดานเทคนิคที่เกี่ยวของ)
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112 1120 กิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของกับการขุดเจาะน้ํามันและกาซ ยกเวนการสํารวจรังวัด
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมบริการที่เกี่ยวของกับแหลงน้ํามันและกาซ
โดยไดรับคาธรรมเนียมตอบ
แทนหรือโดยการทําสัญญาจาง ไดแก การขุดเจาะโดยตรงและการขุดเจาะซ้ํา การขุด
เจาะแบบเฉียง การสรางแทนขุดเจาะ การซอมแซมและรื้อถอน การเติมซีเมนต
เพื่อยึดขอบทอ (casing) ของบอน้ํามันหรือบอกาซ การสูบน้ํามันจากบอ การปดและ
การละทิ้งบอที่ไมใชแลว และกิจกรรมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ยกเวน
− กิจกรรมบริการที่ดําเนินการ โดยผูประกอบการแหลงน้ํามันและกาซ ไดจัดประเภทไว
ในหมูยอย 1110 (การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมดิบและกาซธรรมชาติ)
− การสํารวจแหลงน้ํามันและกาซ และการสํารวจทางธรณีฟสิกส ทางธรณีวิทยาและ
การสํารวจเกี่ยวกับแผนดินไหว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7421 (กิจกรรมดาน
สถาปตยกรรมและวิศวกรรม และการใหคําปรึกษาดานเทคนิคที่เกี่ยวของ)

หมวด 12

การทําเหมืองแรยูเรเนียมและแรทอเรียม

120 1200 การทําเหมืองแรยูเรเนียมและแรทอเรียม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การทําเหมืองแรที่ใหแรยูเรเนียมและแรทอเรียมเปนสวนใหญ เชน แรพิตชเบลนด
รวมถึงการทําแรดังกลาวใหเปนหัวแร
ยกเวน
− การทําเหมืองแรโลหะที่หายาก ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1320 (การทําเหมืองแร
โลหะที่ไมใชเหล็ก ยกเวนแรยูเรนียมและแรทอเรียม)
− การผลิตวัสดุชนิดฟสไซลหรือเฟอรไทล
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2330
(กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู)
− การสกัดโลหะยูเรเนียมจากพิตชเบลนดหรือจากสินแรอื่น ๆ ที่มียูเรเนียม ไดจัด
ประเภทไว ในหมูยอย 2330
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หมวด 13

การทําเหมืองแรโลหะ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขุดสินแรโลหะ คําวา “สินแร” ในที่นี้หมายถึง แรที่มีสวนประกอบของโลหะปนมา
กับสารที่มีแรดังกลาว และปนมากับแรที่ขุดไดจากเหมือง และรวมถึงโลหะธรรมชาติ
ที่อยูในแรกาก (เชน ทรายที่มีสวนประกอบของโลหะปนอยู)
− การจัดเตรียมสินแรเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการแยกแรโลหะ
โดยการทําใหเปนหัวแร
คําวา “หัวแร” หมายถึง สินแรที่มีเนื้อสารชนิดนั้นทั้งหมด หรือมีสารชนิดอื่นปนบางสวน
ซึ่งถูกกําจัดออกไปโดยวิธีการเฉพาะ การดําเนินการที่ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สารประกอบทางเคมีขั้นมูลฐาน
ซึ่งการดําเนินการที่จะใหไดแรโลหะที่ตองการ คือ
การยอย การบด การแยกแรโดยใชแมเหล็ก การแยกแรโดยอาศัยความแตกตางของ
ความถวงจําเพาะของแร การลอยแร การรอนแร การคัดขนาด การจับตัวกันของผงแร
ใหเปนเม็ดหรือเปนกอนกลม (เชน โดยวิธีซินเตอร) การตากแหง การเผาโดยวิธี
คาลซีเนชั่น การเผาเพื่อใหแรโลหะเปลี่ยนเปนออกไซด หรือเปนสารแมเหล็ก ขั้นตอน
ทางเคมีตาง ๆ เหลานี้ มีจุดประสงคเพื่อกําจัดสารที่ไมตองการ
ยกเวน
− การทําเหมืองแรยูเรเนียมและแรทอเรียม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1200

131 1310 การทําเหมืองแรเหล็ก ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การทําเหมืองแรที่ประกอบดวยเหล็กเปนสวนใหญ เชน แรฮีมาไทต แมกนีไทต
ไลมอไนต ซิเดอไรตหรือหินแทโคไนต
− การผลิตสินแรเหล็กโดยวิธีซินเตอร
ยกเวน
− การทําเหมืองแรไพไรต
และไพโรไทต
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1421
(การทําเหมืองแรที่ใชทําเคมีภัณฑและปุย)
132 1320 การทําเหมืองแรโลหะที่ไมใชเหล็ก ยกเวนแรยูเรเนียมและแรทอเรียม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การทําเหมืองแรโลหะที่ไมใชเหล็กเปนสวนใหญ
ซึ่งรวมถึงอลูมิเนียม (บอกไซต)
ทองแดง ตะกั่ว โครเมียม แมงกานีส นิคเกิล ตะกั่วสังกะสี สังกะสี ดีบุก โลหะผสม
เหล็ก (เชน โคบอลต โมลิบดินัม แทนทาลัม หรือเวนาเดียม) โลหะมีคา (เชน ทอง
เงิน หรือโลหะกลุมแพลทินัม) แรหายากหรือแรโลหะที่ไมใชเหล็กอื่น ๆ
ยกเวน
− การทําเหมืองแรยูเรเนียมและแรทอเรียม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1200
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−

หมวด 14

การทําเหมืองแรที่ประกอบดวยสินแรที่ใหสารเคมีเปนสวนใหญ เชน แรไพไรต
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1421 (การทําเหมืองแรที่ใชทําเคมีภัณฑและปุย)
การผลิตอลูมินาและแมตตของนิคเกิลหรือทองแดง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2720
(การผลิตโลหะมีคาและโลหะอื่นที่มิใชเหล็กขั้นมูลฐาน)

การทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่น ๆ

141 1410 การทําเหมืองหิน ทราย และดินเหนียว ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินงานเหมืองหิน
เพื่อผลิตหินที่ใชทําอนุสาวรียและใชในงานกอสรางใน
ลักษณะหยาบ การตกแตงอยางหยาบ ๆ หรือการตัดหินโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่น ๆ
ที่ทําขึ้นแบบธรรมดาที่เหมืองหิน เชน หินชนวน หินออน หินแกรนิต หินเนื้อดอก
หรือหินบะซอลต
− การทําเหมืองชอลกและโดโลไมต
− การบดและการยอยหิน เพื่อใชเปนวัตถุสําหรับชวยใหโลหะหลอมงาย หรือเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตปูนขาวหรือซีเมนต หรือเปนวัสดุในการกอสราง ทําหินโรยถนนหรือหิน
สําหรับโรยทางรถไฟ
− รวมถึงการทําเหมืองแรยิบซั่มและแอนไฮไดรต
− การทําเหมืองดินเหนียว สําหรับอุตสาหกรรมเซรามิกหรือเครื่องดินเผาชนิดทนไฟ
หรือสําหรับการขุดเจาะดวยโคลน
− การดําเนินการขุดทรายหรือกรวด
ยกเวน
− การทําเหมืองแรที่ประกอบดวยวัตถุที่ใหสารเคมีเปนสวนใหญ
ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 1421 (การทําเหมืองแรที่ใชทําเคมีภัณฑและปุย)
− การขุดเกลือ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1422 (การขุดเกลือ)
− การทําเหมืองแรอโลหะอื่น ๆ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1429 (การทําเหมืองแรและ
เหมืองหินอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การทําเหมืองแอสฟลต หรือสารบิทูเมน ที่เกิดตามธรรมชาติ
ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 1429
− การแตงสําเร็จหิน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2696 (การตัด การขึ้นรูป และการแตง
สําเร็จหิน)
− การแปรรูปดินเหนียว (เชน เอ็กซแปนเด็ดเคลย) ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2699
(การผลิตผลิตภัณฑแรอโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น )
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การทําเหมืองแรและเหมืองหิน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
1421 การทําเหมืองแรที่ใชทําเคมีภัณฑและปุย ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การทําเหมืองแรที่ใหไนโตรเจน โปแตสเซียมหรือฟอสฟอรัสเปนสวนใหญ
− การขุดปุยขี้นก มูลคางคาว
− การทําเหมืองแรกํามะถันหรือไพไรตและไพโรไทตที่ใหแรกํามะถันเปนสวนใหญ
− การทําเหมืองแรแบเรียมที่เกิดตามธรรมชาติ (แบไรต วิทเทอรไรต) แรโบเรท และ
หัวแรที่มีสารประกอบของโบรอนที่เกิดตามธรรมชาติ แมกนีเซียมซัลเฟตที่เกิดตาม
ธรรมชาติ (คีเซอไรต)
− การทําเหมืองแรชนิดอื่น ๆ ที่เปนแหลงใหสารที่ใชทําเคมีภัณฑเปนสวนใหญ เชน ดิน
สี และฟลูออรสปาร
ยกเวน
− การขุดเกลือ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1422 (การขุดเกลือ)
− การผลิตปุยสังเคราะหและการผลิตปุย ที่มีสารประกอบไนโตรเจน ไดจัดประเภทไว
ในหมูยอย 2412 (การผลิตปุยและสารประกอบไนโตรเจน)
1422 การขุดเกลือ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขุดเกลือ การบดเกลือ และการรอนเกลือ
− การผลิตเกลือโดยใชการระเหยของน้ําทะเล
ทะเลสาบน้ําเค็ม หรือน้ําเค็มจากแหลง
ธรรมชาติอื่น ๆ โดยใชแสงอาทิตย
ยกเวน
− การแปรรูปเกลือที่ซื้อมา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2429 (การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตน้ําดื่มโดยใชการระเหยของน้ําทะเล น้ําจากทะเลสาบน้ําเค็ม หรือน้ําเค็มจาก
แหลงธรรมชาติอื่น ๆ โดยใชแสงอาทิตย
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4100
(การเก็บน้ํา การทําน้ําใหบริสุทธิ์ และการจายน้ํา)
1429 การทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การทําเหมืองแรและเหมืองหินหรือวัตถุอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ไดแก วัตถุ
ขัดถู หินอัญมณี แอสเบสทอส ดินซากหอย เวอรมิคิวไลต และวัตถุอื่น ๆ ที่มีอัตรา
สวนของปริมาตรและน้ําหนักใกลเคียงกัน แรแกรไฟตที่เกิดตามธรรมชาติ หินเขี้ยว
หนุมาน แรกลีบหิน (ทัลก) หินฟนมา และวัตถุอื่น ๆ ที่เกิดตามธรรมชาติ ที่ชวยให
โลหะหลอมละลาย
− การทําเหมืองแอสฟลต หรือสารบิทูเมนที่เกิดตามธรรมชาติ
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ประเภท D การผลิต
(หมวด 15-37)
การผลิตในที่นี้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวัตถุหรือสวนประกอบของวัตถุในทางกายภาพ
หรือทางเคมีใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหม โดยไมคํานึงวางานนั้นทําดวยเครื่องจักรหรือมือ ทําในโรงงาน
ทําในเคหสถาน หรือผลิตภัณฑนั้นจะนํามาขายสงหรือขายปลีกก็ตาม
การประกอบชิ้นสวนของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้น นับวาเปนการผลิตดวย ยกเวน ในกรณีที่
กิจกรรมนั้น ไดจัดประเภทไวในหมูยอยใดหมูยอยหนึ่งของหมวด 45 (การกอสราง)
การประกอบชิ้นสวนที่ทําสําเร็จรูป ณ สถานที่ที่ใชงานใหเปนสะพาน ถังเก็บน้ํา สิ่งอํานวย
ความสะดวกเกี่ยวกับคลังสินคาและโกดังสินคา เขตทางรถไฟและเขตทางยกระดับ ลิฟทและบันได
เลื่อน งานประปา เครื่องพนน้ํา เครื่องทําความรอนจากสวนกลาง เครื่องระบายอากาศ เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องอุปกรณสําหรับใหแสงสวาง และสายไฟ ฯลฯ ระบบการกอสรางและโครงสรางทุกชนิด
ไดจัดประเภทไวในหมวดการกอสราง
การประกอบและการติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณในการทําเหมืองแร
การผลิต
การพาณิชย และการประกอบการอื่น ๆ นั้น ถาเปนกิจกรรมซึ่งดําเนินงานขึ้นเปนการเฉพาะ ใหจัด
ประเภทไวในหมูยอยของการผลิตตามการผลิตสิ่งที่ติดตั้ง
การประกอบและการติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ ซึ่งเปนการบริการที่เปนสวนหนึ่ง
ของการขายสินคาของสถานประกอบการผลิต ซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายสงและขายปลีก
ไดจัดประเภทไวตามกิจกรรมของสถานประกอบการนั้น
กิจกรรมของสถานประกอบการ ซึ่งดําเนินกิจกรรมหลักเกี่ยวกับการบํารุงรักษา การซอม
เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณที่ใชในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม และเครื่องจักรและเครื่อง
อุปกรณที่คลายกัน ไดจัดประเภทไวในหมูยอยของการผลิต ตามที่สถานประกอบการดําเนินการขึ้นเปน
การเฉพาะในการผลิตสินคานั้น ๆ อยางไรก็ตาม สถานประกอบการที่ดําเนินการซอมแซมเครื่องจักร
สํานักงานและเครื่องคํานวณ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7250
สถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจกรรมหลัก ในการซอมเครื่องใชในครัวเรือน เครื่องอุปกรณ
และเฟอรนิเจอร ยานยนต และสินคาเพื่ออุปโภคและบริโภค โดยทั่วไปไดจัดประเภทไวในหมูยอย
ที่เหมาะสมในหมวด 50 (การขาย การบํารุงรักษา และการซอมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมทั้ง
การขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต) หรือหมวด 52 (การขายปลีก ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต
รวมทั้งการซอมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน) ตามชนิดสินคาที่ทําการซอม
การดัดแปลงสินคาประเภทใดก็ตาม รวมทั้งการปรับปรุงใหมหรือการสรางขึ้นใหม ก็นับวา
เปนการผลิต

40
การผลิ ต ส ว นประกอบและชิ้ น ส ว นเฉพาะอย า ง ของเครื่ อ งจั ก รและเครื่ อ งอุ ป กรณ
อุปกรณประกอบและการติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ
โดยทั่วไปไดจัดไวในประเภทเดียวกับ
การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ อยางไรก็ตาม การทําสวนประกอบและอุปกรณประกอบเฉพาะอยาง
โดยการหลอหรือการอัดรีดวัตถุที่ทําจากพลาสติก ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2520 (การผลิตผลิต
ภัณฑพลาสติก)
การผลิตสวนประกอบหรือชิ้นสวนธรรมดาของเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ เชน เครื่อง
ยนตลูกสูบ มอเตอรไฟฟา สวนประกอบที่เกี่ยวกับไฟฟา วาลว เกียร โรลเลอรแบริ่ง ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอยที่เหมาะสมของการผลิต โดยไมคํานึงถึงเครื่องจักรหรืออุปกรณนั้นวาจะรวมไวในหมูยอย
ใด รวมถึงการนําเศษและของที่ใชไมไดมาผลิตเปนวัตถุดิบใหมดวย

หมวด 15
151

การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม

การผลิต การแปรรูปและการเก็บถนอมเนื้อสัตว สัตวน้ํา ผลไม ผัก น้ํามัน และไขมัน
1511 การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินการเกี่ยวกับโรงฆาสัตว การตกแตง และการบรรจุเนื้อสัตวจําพวก โค
กระบือ สุกร แกะ แพะ มา สัตวปก กระตาย สัตวปา หรือสัตวอื่น ๆ รวมทั้งการแปรรูป
ปลาวาฬทั้งบนบกหรือบนเรือที่ใชเฉพาะงานนี้
− การผลิตเนื้อสัตว และสัตวปกที่สด แชเย็น หรือแชเย็นจนแข็ง
− การเก็บถนอมและการปรุงแตงเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว
โดยกรรมวิธีที่ทําให
แหง การรมควัน การทําเค็ม แชในน้ําเกลือ หรือการบรรจุกระปอง รวมทั้งการผลิต
ไสกรอก
− การเจียวและการกลั่นน้ํามันจากไขมันหมูและไขมันจากสัตวอื่น ๆ ที่บริโภคได
− การผลิตเนื้อสัตวหรือสวนอื่นของสัตวปน
− การฆาสัตว
รวมทั้งการผลิตของที่ไดจากผลพลอยไดจากสัตวที่ถูกฆา เชน หนังดิบ
และหนังฟอก ขนแกะ ขนแข็งหรือขนออน ฟนหรือกระดูก
ยกเวน
− การผลิตซุปซึ่งมีสวนผสมของเนื้อสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1549 (การผลิต
ผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน้ํา และผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การเก็บถนอมอาหารจําพวกปลาและผลิตภัณฑจากปลา
โดยกรรมวิธีทําใหแหง
การรมควัน การทําเค็ม การแชน้ําเกลือ หรือบรรจุกระปอง
− การผลิตปลาที่ทําใหสุกแลว
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การผลิตเนื้อปลาแบบฟลเลและไขปลาที่สด แชเย็น หรือแชเย็นจนแข็ง รวมทั้งคารเวีย
และของที่ใชแทนคารเวีย
− การผลิตปลาแชเย็นจนแข็ง รวมทั้งปลาซึ่งไดตัดเปนชิ้น สับหรือบดใหละเอียด ที่เหมาะ
สําหรับมนุษยบริโภค
− การผลิตปลาหมัก กะป หรือลูกชิ้น
− การผลิตปลาปนที่เหมาะสําหรับมนุษยบริโภค หรือใชเปนอาหารสัตว
− การถนอมอาหารสัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย หรือโมลลุสก โดยการแชเย็นจนแข็ง หรือ
ดวยวิธีอื่น เชน การทําใหแหง การรมควัน การทําเค็ม การแชน้ําเกลือ การปรุงใน
ซอส หรือการแชในน้ําสมสายชู
− การผลิตอาหารปน หรือสิ่งละลายได ที่ทําจากสัตวน้ํา ครัสตาเซีย โมลลุสก และสัตวน้ํา
อื่น ๆ ซึ่งไมเหมาะสําหรับมนุษยบริโภค
− กิจกรรมของเรือที่เกี่ยวของกับการแปรรูปและเก็บถนอมสัตวน้ํา ครัสตาเซีย และโมล
ลุสก ไดจัดประเภทไวในหมูยอยนี้
ยกเวน
− การประมงและการแปรรูปสัตวน้ําบนเรือประมง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0500
(การประมง การเพาะพันธุสัตวน้ํา และการเลี้ยงสัตวน้ํา รวมทั้งกิจกรรมดานการ
บริการที่เกี่ยวของกับการประมง)
− การแปรรูปปลาวาฬทั้งบนบกหรือในเรือที่ใชเฉพาะงานนี้ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
1511 (การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว)
− การผลิตน้ํามันและไขมันจากสัตวทะเล
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1514 (การผลิต
น้ํามันจากพืช น้ํามันจากสัตว และไขมันจากสัตว)
− การผลิตซุปซึ่งมีสวนผสมของสัตวน้ํา ครัสตาเซีย หรือโมลลุสก ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 1549 (การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น) ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑที่สกัดจากสัตวน้ํา
1513 การแปรรูปผลไมและผัก ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตอาหารซึ่งมีสวนประกอบของผลไมหรือผักเปนหลัก การเก็บถนอมผลไมหรือ
ผักที่ทําใหสุกหรือดิบ โดยการแชเย็นจนแข็ง รวมทั้งการปรุงแตง หรือการเก็บถนอม
น้ําผลไมหรือน้ําผัก
− การเก็บถนอมโดยวิธีอื่น ๆ เชน การทําใหแหง การแชในน้ํามันหรือแชในน้ําสม
− การแปรรูปมันฝรั่ง
− การผลิตสิ่งปรุงแตงแปงหยาบจากผัก
− การผลิตแปงและแปงหยาบที่ทําจากมันฝรั่ง
−
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การเก็บถนอมผลไมและผักโดยการบรรจุกระปอง
− การผลิตแยม แยมผิวสม หรือเยลลี่
ยกเวน
− การผลิตแปงหรือแปงหยาบที่ทําจากพืชผักตระกูลถั่วชนิดแหง ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 1531 (การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืช)
1514 การผลิตน้ํามันจากพืช น้ํามันจากสัตวและไขมันจากสัตว ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตน้ํามันและไขมันจากพืชหรือสัตว ยกเวนการเจียวและการกลั่นน้ํามันจากไข
มันหมูและไขมันจากสัตวอื่น ๆ ที่บริโภคได
− การสกัดน้ํามันจากปลาหรือตับปลา
− การผลิตน้ํามันพืช รวมทั้งน้ํามันที่ทําจากผลไมเปลือกแข็ง (นัท) และมะกอก
− การผลิตกากน้ํามันที่เปนกอน หรือผงหยาบ หรือกากที่เหลืออื่น ๆ ที่ไดจากการผลิต
น้ํามัน เชน โอเลโอสเตียริน
− การผลิตแปงหรือแปงหยาบที่ไมเอาน้ํามันออก ที่ทําจากเมล็ดพืชที่มีน้ํามัน ผลไม
เปลือกแข็ง (นัท) ที่มีน้ํามัน หรือเมล็ดในของผลไมเปลือกแข็งที่มีน้ํามัน
− การผลิตน้ํามันที่ผานกรรมวิธีไฮโดรจีเนชั่นเพียงบางสวน การผลิตเนยเทียม หรือ
เทเบิลออยลอื่น ๆ หรือไขมันที่ใชในการปรุงอาหาร
− การผลิตน้ํามันจากเมล็ดฝาย รวมทั้งใยฝายที่เปนผลพลอยได
ยกเวน
− การเจียวและการกลั่นน้ํามันจากไขมันหมูและไขมันจากสัตวอื่น ๆ ที่บริโภคได ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 1511 (การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว)
− การโม-สี เวทคอรน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1532 (การผลิตสตารชและผลิตภัณฑ
จากสตารช)
− การผลิตน้ํามันจากขาวโพด ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1532
− วิธีการที่เกี่ยวกับน้ํามันและไขมันโดยกรรมวิธีทางเคมี
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
2429 (การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
−

152 1520 การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การแปรรูปนม รวมทั้งการแบงชนิด การกรอง การทดสอบ หรือการทําใหนมสดดวย
การแชเย็น ของเหลวจากนมหรือครีม ; การแยกครีมจากนม ; การฆาเชื้อโรคดวยวิธี
พาสเจอไรส สเตอริไลส โฮโมจีไนส เพปโทไนส หรือฮิวแมนไนส ; การแชแข็งครีม ;
การทํานมขน การหมัก การเพาะ ; การบรรจุนมหรือครีมในขวด หรือถุง หรือกลอง
กระดาษ ; การผลิตนมหรือครีมในรูปของแข็ง เชน เปนแทง เปนผง หรือเปนเม็ด
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การผลิตเนยธรรมชาติ หรือเนยที่สกัดน้ําออกแลว เนยที่ถูกทําใหแข็งหรือเนยที่มีกลิ่น
− การผลิตน้ํามันเนย
− การผลิตเนยแข็งหรือเคิรด เชน เนยแข็งแปรรูปหรือเนยสด นมเปรี้ยว โยเกริ์ต
− การผลิตหางนม ชนิดสด เขมขน หรือแหง
− การผลิตไอศกรีมและขนมหวานชนิดเยือกแข็งซึ่งใชเปนอาหารได โดยไมคํานึงวาจะ
มี สวนผสมของครีมหรือช็อกโกแลต
− การผลิตเคซีอินหรือแล็กโทส
ยกเวน
− การผลิตน้ํานมดิบ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0121 (การเลี้ยงโค กระบือ แกะ แพะ
มา ลา และลอ รวมทั้งการเลี้ยงโคนม)
−
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การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืช สตารชและผลิตภัณฑจากสตารช
และ
อาหารสัตวสําเร็จรูป
1531 การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืช ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การโม-สีเมล็ดธัญพืช เชน แปงเมล็ดหัก แปงหยาบ และเพลเลตจากขาวสาลี ขาวไรย
ขาวโอต ขาวโพด หรือเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ
− โรงสีขาว เชน การสีขาว การฝด การขัดขาว การนึ่ง หรือการปรับปรุงขาวใหเก็บไว
ไดนาน
− การผลิตแปงจากขาว
− การโม-สีพืชผัก เชน แปงหรือแปงหยาบที่ทําจากพืชผักตระกูลถั่วชนิดแหง จากราก
หรือหนอ หรือจากผลไมเปลือกแข็งที่สามารถบริโภคได
− การผลิตอาหารประเภทอาหารเชา ซึ่งไดจากเมล็ดธัญพืชที่ทําใหพองฟู คั่ว อบหรือปง
หรือโดยการทําใหแบน การทําเปนเม็ดกลม การทําเปนเกร็ด หรือการขัดเมล็ดธัญพืช
− การผลิตแปงผสมสําเร็จ สําหรับใชทําขนมปง เคก ขนมปงกรอบหรือแพนเคก ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตแปงและแปงหยาบที่ทําจากมันฝรั่ง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1513
(การแปรรูปผลไมและผัก)
− การโม-สี เวทคอรน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1532 (การผลิตสตารชและผลิต
ภัณฑจากสตารช)
1532 การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตสตารช ไดแก สตารชจากขาวโพด ขาว ธัญพืชอื่น ๆ มันฝรั่ง มันสําปะหลัง
หรือวัตถุประเภทพืชผักอื่น ๆ

44
การโม-สี เวทคอรน
− การผลิตกลูโคสและน้ําเชื่อมกลูโคส รวมทั้งการผลิตกลูเทน
− การผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลังและของที่ใชแทนผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่ทําจากสตารช
− การผลิตน้ํามันจากขาวโพด
ยกเวน
− การผลิตแปงและแปงหยาบจากมันฝรั่ง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1513 (การแปรรูป
ผลไมและผัก)
− การผลิตแล็กโทส ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1520 (การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม)
− การแปรรูปออยในศูนยกลางการผลิตน้ําตาล หรือการผลิตน้ําตาลซูโครสในโรงงาน
น้ําตาล ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1542 (การผลิตน้ําตาล)
− การผลิตน้ําผึ้งเทียม คาราเมล และอินนูลิน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1549
(การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
1533 การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตอาหารสัตวเลี้ยงสําเร็จรูป การเตรียมสวนผสมของวัตถุดิบ หรือสวนผสมที่ใช
สําหรับเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะ หรือการบรรจุหีบหอเพื่อใหเหมาะสมในการใชเปนอาหาร
สําหรับสุนัข แมว นก ปลา หรือสัตวเลี้ยงอื่น ๆ
− การผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว ไดแก อาหารเสริมวิตามิน/แรธาตุ
อาหารผสมสําเร็จรูป อาหารปศุสัตวที่ไดจากพืชที่มีรสหวาน หรืออาหารเสริมอื่น ๆ
ยกเวน
− การผลิตปลาปนเพื่อใชเปนอาหารสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1512 (การแปรรูป
และการเก็บถนอมสัตวน้ําและผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา)
− การดําเนินกิจกรรม ซึ่งใหผลพลอยไดจากการผลิตผลิตภัณฑที่เปนประโยชนในการใช
เปนอาหารสัตว โดยไมไดใชกรรมวิธีเฉพาะหรือไมไดมีการแปรรูปตอ ใหจัดไวใน
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑหลักนั้น เชน การผลิตกากเหลือจากเมล็ดพืชที่มีน้ํามัน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1514 (การผลิตน้ํามันจากพืช น้ํามันจากสัตวและไขมัน
จากสัตว) และการผลิตกากที่เหลือจากการโม-สีเมล็ดธัญพืช ไดจัดประเภทไวในหมู
ยอย 1531 (การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืช)
−
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การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ
1541 การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตขนมประเภทอบชนิดกรอบ แชแข็ง หรือสด เชน ขนมปงสดหรือขนมปงมวน
− เพสทรี เคก พาย ทารต หรือสินคาอื่น ๆ เกี่ยวกับการทําขนมปง
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ขนมปงกรอบและขนมประเภทอบชนิดกรอบอื่น ๆ
ยกเวน
− การผลิตแปงผสมสําเร็จสําหรับใชทําขนมปง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1531 (การผลิต
ผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญพืช)
− การผลิตผลิตภัณฑอาหารประเภทแปงที่แหง สด หรือปรุงใหสุกแลวที่เรียกวา พาสตา
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1544 (การผลิตมะกะโรนี เสนบะหมี่ เสนกวยเตี๋ยว เสนหมี่
วุนเสน และผลิตภัณฑอาหารประเภทแปงที่คลายกัน)
1542 การผลิตน้ําตาล ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตน้ําตาลจากออยหรือหัวบีท น้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลบริสุทธิ์ น้ําเชื่อมที่ทําจาก
ออยหรือหัวบีท น้ําตาลและน้ําเชื่อมอื่น ๆ (เชน น้ําตาลที่ทําจากเมเปล น้ําตาลที่ทําจาก
ปาลม)
− การผลิตกากน้ําตาล
ยกเวน
− การผลิตกลูโคสและน้ําตาลอื่น ๆ ที่ทําจากสตารช ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1532
(การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช)
1543 การผลิตโกโก ช็อกโกแลต และขนมที่ทําจากน้ําตาล ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตโกโกเปนเพสต เปนผง หรือเปนแทง
− การผลิตโกโกบัตเตอร ไขมันหรือน้ํามันจากโกโก
− การผลิตช็อกโกแลตหรือการทําช็อกโกแลตสําเร็จรูปอื่น ๆ
− การผลิตขนมที่ทําจากน้ําตาล เชน ลูกกวาด ยาอม ตังเม นูกา ช็อกโกแลตขาว
− การผลิตหมากฝรั่ง
− การเชื่อม การแชอิ่ม หรือกวนผลไม ผลไมเปลือกแข็ง (นัท) เปลือกผลไม และสวนอื่น ๆ
ของพืช
ยกเวน
− การผลิตน้ําตาลซูโครสในรูปของแข็งหรือของเหลว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1542
(การผลิตน้ําตาล)
− ผลไมเปลือกแข็ง (นัท) อบ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1549 (การผลิตผลิตภัณฑ
อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
−
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1544 การผลิตมะกะโรนี เสนบะหมี่ เสนกวยเตี๋ยว เสนหมี่ วุนเสน และผลิตภัณฑอาหาร
ประเภทแปงที่คลายกัน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแปง
เชน สปาเกตตี มะกะโรนี เสนบะหมี่
เสนกวยเตี๋ยว เสนหมี่ วุนเสน หรือผลิตภัณฑพาสตาอื่น ๆ
− การผลิตคัสคัส
− การผลิตพาสตาแบบมีไส โดยไมคํานึงวาจะปรุงใหสุกแลวหรือไม
− การผลิตพาสตาที่ปรุงใหสุกแลว
− การผลิตผลิตภัณฑพาสตาบรรจุกระปองหรือแชแข็ง
ยกเวน
− การผลิตซุป ในลักษณะที่แหงหรือเปนผงที่มีพาสตาผสม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
1549 (การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
1549 การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กาแฟคั่ว บด การสกัดคาเฟอีนออกจากกาแฟหรือการบรรจุหีบหอ
− การผลิตกาแฟเทียม
− การผลิตสิ่งสกัด หัวเชื้อที่เขมขนของกาแฟ และของปรุงแตงที่มีผลิตภัณฑพื้นฐานจาก
กาแฟ
− การผลิตสิ่งสกัด หรือหัวเชื้อที่เขมขนของชาหรือชามาเต หรือสิ่งปรุงแตงของผลิตภัณฑ
ที่ไดจากชาหรือชามาเต
− การผลิตไขที่มีสภาพเปนของเหลว ผง หรือแชเย็นจนแข็ง ไขขาว ไขแดง ไขชนิด
รีคอนสติติวเตด และการเก็บถนอมไข
− การผลิตอาหารสําหรับทารกหรือคนไข ซึ่งมีสวนผสมที่ประกอบดวยเนื้อสัตว ปลา
ผลไม ผัก นม หรือสวนที่สกัดจากมอลต รวมเปนเนื้อเดียวกัน
− ผลไมเปลือกแข็งคั่วหรือการผลิตอาหารจากผลไมเปลือกแข็ง (นัท)
− การผลิตน้ําผึ้งเทียม คาราเมล และอินนูลิน
− การผลิตซุปในรูปของเหลว เปนผงหรือของแข็ง ไดแก ซุปแชเย็นจนแข็งและซุปกอน
− การผลิตซุปซึ่งมีสวนผสมของเนื้อสัตว สัตวน้ํา ครัสตาเซีย โมลลุสก หรือพาสตา
− การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงอาหารประจําโตะ ไดแก มัสตารดหรือผง
มัสตารด
− การผลิตน้ําสมสายชู ยีสต หรือผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ไดแก น้ําหรือสวนสกัดที่ไดจากเนื้อสัตว สัตวน้ํา ครัสตาเซีย หรือโมลลุสก
− ผงชูรส
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ยกเวน
− การปลูกพืชที่ใชเปนเครื่องเทศ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0113 (การปลูกผลไม
ผลไมเปลือกแข็ง (นัท) พืชที่ใชทําเครื่องดื่มและเครื่องเทศ)
− กิจกรรมโรงงานผลิตชาที่ดําเนินการรวมไปกับการปลูกชา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
0113
155

การผลิตเครื่องดื่ม
1551 การกลั่น การกลั่นลําดับสวน และการผสมสุรา รวมทั้งการผลิตเอทิลแอลกอฮอลที่ไดจาก
การหมัก ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลโดยวิธีการกลั่น เชน วิสกี้ บรั่นดี จิน เครื่องดื่มผสม
สุรา คอเดียล ลิกเคอ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอื่น ๆ ซึ่งมีสวนผสมของ
เอทิลแอลกอฮอลที่กลั่นแลว
− การผลิตของปรุงแตงแอลกอฮอลผสมเชิงประกอบชนิดที่ใชสําหรับผลิตเครื่องดื่ม
− การผลิตเอทิลแอลกอฮอล โดยวิธีการหมักวัตถุดิบประเภทผักและลิกเคอที่ไดจากการกลั่น
− การผลิตนิวเทริลสปริต
ยกเวน
− การผลิตไวนที่ทําจากองุนสดรวมถึงไวนที่เติมแอลกอฮอล เชน มารซาลา และเชอรรี่
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1552 (การผลิตไวน)
− การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ที่เกิดจากการหมักผลไมชนิดอื่น ๆ แตไมไดนํามากลั่น
เชน ไซเดอร เพอรรี หรือมี้ด ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1552
− การผลิตมอลตลิกเคอ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1553 (การผลิตมอลตลิกเคอและ
มอลต)
− การบรรจุขวดและการติดฉลากขวดลิเคอกลั่น
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7495
(กิจกรรมการบรรจุหีบหอ)
1552 การผลิตไวน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตไวนองุนซึ่งไมไดปลูกองุนเอง รวมทั้งสปารกลิ้งไวนและไวนที่ปรุงกลิ่นรส
− การผลิตไวนที่เติมแอลกอฮอล เชน เชอรรี่และมารซาลา
− การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ที่เกิดจากการหมักผลไมชนิดอื่น ๆ แตไมไดนํามากลั่น
เชน เพอรรี่ ไซเดอร มี้ด หรือสาเก
ยกเวน
− การปลูกองุนและการผลิตไวนองุนในแหลงเดียวกัน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0113
(การปลูกผลไม ผลไมเปลือกแข็ง (นัท) พืชที่ใชทําเครื่องดื่มและเครื่องเทศ)
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การผลิตมอลตลิกเคอ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1553 (การผลิตมอลตลิกเคอและ
มอลต)
1553 การผลิตมอลตลิกเคอและมอลต ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตมอลตลิกเคอ เชน เบียร เอล พอทเทอ และสเทาท
− การผลิตมอลต
ยกเวน
− การผลิตยีสต ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1549 (การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่น ๆ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การบรรจุขวดและการติดฉลากมอลตลิกเคอ ถาเปนสวนหนึ่งของการซื้อและการขายสง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 5122 (การขายสงอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ) แตถาเปน
การดําเนินการโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 7495 (กิจกรรมการบรรจุหีบหอ)
1554 การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งการผลิตน้ําแรบรรจุขวด ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล รวมทั้งการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
− การผลิตเครื่องดื่มที่ปรุงกลิ่นรสดวยน้ําผลไม น้ําเชื่อมหรือวัตถุอื่น ๆ
− การผลิตน้ําแรบรรจุขวด การผลิตน้ําแรบรรจุขวดที่แหลงบอน้ําแร
ยกเวน
− การบรรจุขวดและการติดฉลากน้ํากอก ถาเปนสวนหนึ่งของการซื้อและการขายสง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 5122 (การขายสงอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ) แตถา
เปนการดําเนินการโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 7495 (กิจกรรมการบรรจุหีบหอ)
−

หมวด 16

การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ

160 1600 การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ เชน บุหรี่หรือซิการ ยาเสน ยาสูบใชเคี้ยว (เชน ยาแดง ยาจืด
ยาฉุน) และยานัตถุ
− การผลิตยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส” หรือ ชนิด “รีคอนสติติวเตด”
− การอบและการบมใบยาสูบ
ยกเวน
− การปลูกและการแปรรูปเบื้องตนของใบยาสูบในแหลงเดียวกัน
ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 0111 (การเพาะปลูกธัญพืชและพืชอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
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หมวด 17
171

การผลิตสิ่งทอ

การปน การทอ และการแตงสําเร็จสิ่งทอ
1711 การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินการจัดเตรียมเสนใยสิ่งทอ เชน การสาวและลางไหม ; การแยกไข การยอม
สีขนสัตว ; การดําเนินการจัดเตรียมอื่น ๆ อีก รวมทั้งการสางหรือการหวีเสนใย
ดังกลาว และเสนใยจากปอกระเจา ปานศรนารายณ ปานลินินหรือปานรามี ปานมนิลา
ใยมะพราว หรือเสนใยจากพืชหรือสัตวอื่น ๆ และเสนใยประดิษฐทุกชนิด
− ผลพลอยไดที่ไดจากผลิตภัณฑ นอกจากเศษที่เหลือ รวมทั้งผลิตภัณฑที่คลายไขขนสัตว
− ผลิตภัณฑของกลุมใยที่สางจากเศษวัสดุ ถูกจัดประเภทไวในหมูยอยนี้ดวย ถาเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการผลิต
− การปน การผลิตดายหรือเสนดาย สําหรับการทอหรือการเย็บ เพื่อการขายปลีกขายสง
หรือนําไปผานกระบวนการอื่นตอไป ดายหรือเสนดายนี้อาจประกอบดวยวัสดุสิ่งทอ
และสวนผสมอื่น ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการผลิตดายที่ทําจากกระดาษดวย
− การทอ การผลิตผาหนากวางที่ทอจากวัสดุหรือสวนผสมตามที่กลาวมาแลว รวมทั้ง
สวนผสมของมัน นอกจากนี้ยังรวมถึงการทอผาใยแกว และการผลิตผาชนิดพิเศษ
เชน ผาทอมีขนแบบไพล หรือผาทอแบบเชนิลล ผาทอแบบผาขนหนู ผาโปรง
เปนตน
− รวมถึงการดําเนินการแตงสําเร็จ เชน การฟอกขาว การยอมสี การรีดใหเรียบ แน็พพิ้
ง การทําใหยน หรือการพิมพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการตามที่กลาวแลว
ยกเวน
− การดําเนินการจัดเตรียมซึ่งจัดทําตอเนื่องจากการทําการเกษตร หรือการทําฟารมซึ่งเปน
กิจกรรมหลัก ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมของหมวด 01 หรือหมวด 02
(เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม)
− การแชพืชในน้ําเพื่อใหไดเสนใยสิ่งทอ เชน ปอกระเจา ปานลินิน หรือใยมะพราว
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0111 (การเพาะปลูกธัญพืช และพืชอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภท
ไวในที่อื่น)
− การหีบฝาย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0140 (กิจกรรมดานการบริการทางการเกษตร
และบริการสัตวบาล ยกเวนกิจกรรมบริการรักษาสัตว)
− การแตงสําเร็จสิ่งทอที่ไมไดผลิตขึ้นเอง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1712 (การแตง
สําเร็จสิ่งทอ)
− การผลิตสิ่งทอที่ใชปูพื้น ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1722 (การผลิตพรมและเครื่องปูลาด)

50
การผลิตผาทอหนาแคบและผาทอชนิดพิเศษ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1729 (การ
ผลิต สิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การถักนิตติ้งและโครเชท ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1730 (การผลิตผาและสิ่งของ
ที่ไดจากการถักนิตติ้งและโครเชท)
− การผลิตเสนใยแกว
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2610 (การผลิตแกวและผลิตภัณฑ
แกว)
− การปนเสนดายแอสเบสทอส ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2699 (การผลิตผลิตภัณฑ
แรอโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− ผลิตภัณฑของกลุมใยที่สางจากเศษวัสดุ ซึ่งเปนกิจกรรมแยกตางหาก ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 3720 (การนําเศษและของที่ใชไมไดจําพวกอโลหะมาผลิตเปนวัตถุดิบ
ใหม)
1712 การแตงสําเร็จสิ่งทอ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การแตงสําเร็จสิ่งทอที่ไมไดผลิตขึ้นเอง โดยการฟอกขาว การยอมสี การรีดใหเรียบ
แน็พพิ้ง การทําใหยน หรือการพิมพ ทั้งนี้โดยไมคํานึงวาจะเปนการดําเนินการ
โดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง หรือโดยการซื้อวัตถุดิบ
มาแตงสําเร็จและการขายผลิตภัณฑที่แตงสําเร็จแลว
ยกเวน
− การแตงสําเร็จสิ่งทอที่ผลิตขึ้นเอง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1711 (การจัดเตรียมและ
การปนเสนใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ) หมูยอย1729 (การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได
จัดประเภทไวในที่อื่น) หรือหมูยอย 1730 (การผลิตผาและสิ่งของที่ไดจากการถักนิตติ้ง
และโครเชท) แลวแตกรณี
−
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การผลิตสิ่งทออื่น ๆ
1721 การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูป ยกเวนเครื่องแตงกาย ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูปจากวัสดุสิ่งทอที่ไมไดผลิตขึ้นเอง รวมทั้งผาถักแบบนิตติ้งหรือ
ผาถักแบบโครเชท หมูยอยนี้ไดแก การผลิตสิ่งตาง ๆ เชน
− ผาหมสําหรับเดินทางและผาทุกชนิดที่ใชกับเตียงนอน โตะ หรือผาลินิน ซึ่ง
เปนเครื่องใชอื่น ๆ ในครัวเรือน
− สิ่งทอสําเร็จรูปที่ใชตกแตงบาน เชน ผามาน ผาหุมเกาอี้ ผามานบังตา
ผาคลุมเตียง
− สิ่งทอที่มีวัสดุบุหรือยัดไส เชน ผานวม ผานวมขนนก เบาะรองนั่ง หมอน
และถุงนอน
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ผาใบคลุมของ เตนท ใบเรือ ผาใบบังแดด ผาคลุมรถ ผาคลุมเครื่องจักร
หรือผาคลุมเฟอรนิเจอร
− ธง ปายประกาศบนผืนผา ธงที่ใชสําหรับใหสัญญาณ
− ผาเช็ดฝุน ผาเช็ดชาม เสื้อชูชีพ เปนตน
− รมชูชีพ
− การผลิตผาเทเพสทรีซึ่งทอดวยมือ
− การผลิตสิ่งทอที่เปนสวนหนึ่งของผาหมไฟฟา
ยกเวน
− ถาการผลิตสิ่งทอสําเร็จรูปในหมูยอยนี้ ดําเนินการโดยหนวยผลิตเดียวกับที่ทําการผลิตผา
กิจกรรมนั้นจัดเปนกิจกรรมของการทอ ในหมูยอย 1711 (การจัดเตรียมและการปนเสนใย
สิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ) หรือเปนกิจกรรมของการถัก แบบนิตติ้ง หรือแบบโครเชท
ในหมูยอย 1730 (การผลิตผาและสิ่งของที่ไดจากการถักนิตติ้งและโครเชท) หรือการผลิต
สิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอย 1729
− การผลิตสิ่งทอเพื่อใชเฉพาะอยาง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1729 (การผลิตสิ่งทออื่น
ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
1722 การผลิตพรมและเครื่องปูลาด ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตสิ่งทอที่ใชปูพื้น โดยทําเปนผืนหรือทําตามขนาด ไดแก พรม พรมเช็ดเทา
และเสื่อที่ผลิตโดยการทอ การทําปุยแบบทัฟต การถักแบบเปย การทําปุยแบบฟล็อก
การถักดวยเข็ม เปนตน โดยใชเสนดายที่ทําจากขนสัตว ฝาย เสนใยประดิษฐ
ปอกระเจา ใยมะพราว ปานศรนารายณ และเสนใยที่คลายกัน
ยกเวน
− การผลิตเสื่อและเครื่องปูลาดที่ทําจากวัสดุถักสาน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2029
(การผลิตผลิตภัณฑอื่นที่ทําจากไม รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากไมกอก ฟาง และ
วัสดุถักสาน)
− การผลิตที่ปูพื้นที่ทําจากไมกอก ยาง หรือพลาสติก รวมถึงการนําผลิตภัณฑสิ่งทอนี้
มาทําใหม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2029 (การผลิตผลิตภัณฑอื่นที่ทําจากไม รวม
ทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากไมกอก ฟาง และวัสดุถักสาน) หรือหมูยอย 2519 (การ
ผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ) หรือหมูยอย 2520 (การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก) โดย
พิจารณาจากวัสดุที่ใชในการผลิต
− การผลิตพรมน้ํามัน และสิ่งปูพื้นที่มีพื้นผิวแข็งอื่น ๆ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3699
(การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
−
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1723 การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเสนใหญและตาขาย แห อวน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเสนใหญ และเชือกเคเบิล ที่ทําจากเสนใยสิ่งทอ
อาจจะอาบซึม เคลือบ หุม หรือหุมปลอกดวยยางหรือพลาสติกหรือไมก็ตาม นอกจาก
นี้ ยังรวมถึงการผลิตตาขายที่ทําจากเชือก สายระโยงระยาง เชือกเสนใหญ และการผลิต
ผลิตภัณฑเชือกหรือตาขาย เชน ตาขายสําเร็จรูป ตาขายที่ใชในการจับสัตวน้ํา เชือก
ที่ใชในการชักลากเรือ จูงเรือ เชือกสลิงที่ใชในการขนของ หรือเชือกเคเบิลที่ติดกับ
หวงโลหะ
− ตาขายที่ใชในการกีฬา
ยกเวน
− การผลิตรางแหคลุมผม
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1810 (การผลิตเครื่องแตงกาย
ยกเวน เครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว)
1729 การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑสิ่งทอ ที่ไมไดระบุในหมวด 17 (การผลิต
สิ่งทอ) หรือหมวด 18 (การผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตงและยอมสีขนสัตว)
หรือหมวดอื่นในประเภทเดียวกันนี้ ในหมูยอยนี้ แตละกิจกรรมจะมีขั้นตอนของการ
ผลิตแตกตางกันมาก และของที่ผลิตไดจะมีหลากหลาย เชน
− ผาทอหนาแคบ
รวมทั้งผาที่มีดายยืนโดยไมมีดายพุง ซึ่งประกอบกันเปนผา
ดวยการใชสารยึดติด
− ปาย เครื่องหมาย และสิ่งของที่ใชวัสดุสิ่งทอที่คลายกัน
− ผาที่ใชตกแตง เชน แถบถักแบบเปย พู ตุม หรือของที่คลายกัน
− ผาโปรงชนิดทูลล และผาตาขายอื่น ๆ ผาลูกไมที่เปนผืน เปนแถบ หรือเปนชอ
เปนดอก สําหรับใชประดับผาปก
− สักหลาด รวมทั้งสักหลาดที่อาบซึม เคลือบหุม หรือสักหลาดที่อัดเปนชั้น และ
นอนวูฟเวน รวมถึงผาซึ่งมีพลาสติกหรือยางเปนสวนผสม แตมิใชสวนประกอบหลัก
− ผาที่อาบซึม เคลือบ หุม หรืออัดเปนชั้นดวยพลาสติก
− วัสดุสิ่งทอที่ใชในการซับและผลิตภัณฑเกี่ยวกับการซับ เชน ผาอนามัย และ
แทมพอน
− ดายที่มีโลหะอยูดวยหรือดายกิมพ ; ดายหรือเชือกที่ทําจากยางที่หุมดวยวัสดุสิ่ง
ทอ รวมทั้งดายหรือแถบสิ่งทอที่หุม อาบซึม เคลือบ หรือหุมปลอกดวยยาง
หรือพลาสติก
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−

−

ผาใบยางรถ (ผาไทรคอรด) ทําดวยดายทนแรงดึงสูง รวมทั้งผาที่เคลือบ ผาลอกลาย ;
ผาใบสําหรับชางเขียน ; ผาแข็งซับในและผาแข็งที่คลายกัน ; ผาที่เคลือบดวยกัม
หรือสารอะมิเลเซียส
ไสตะเกียงทีไ่ ดจากการทอหรือถัก รวมทัง้ ผาทีใ่ ชทาํ ไสตะเกียงเจาพายุ และผาทีถ่ กั
ทรงกระบอกสําหรับไสตะเกียง ; ทอออนและทอที่คลายกันทําดวยสิ่งทอ จะบุ
ดานในหรือพันใหแข็งดวยวัสดุอนื่ หรือจะมีอปุ กรณประกอบทีเ่ ปนวัสดุอนื่ หรือไม
ก็ตาม ; สายพานสงกําลัง สายพานลําเลียง หรือสายพานที่จะเสริมใหแข็งแรง
ดวยโลหะหรือวัสดุอื่น ๆ หรือไมก็ตาม ; หรือผลิตภัณฑและของที่ทําจากสิ่งทอ
เพื่อใชประโยชนเฉพาะดาน เชน ผารอน ผากรอง ผาหรือสักหลาดที่ใชกับ
เครื่องจักรทํากระดาษ และผาเฉพาะอยางอื่น ๆ

ยกเวน
− การผลิตสายพานสงกําลัง สายพานลําเลียง หรือสายพาน ที่ทําจากผาทอหรือดายทอ
หรือดายชนิดคอรดที่อาบซึม เคลือบ หุม หรืออัดดวยยาง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
2519 (การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ) เมื่อใชยางเปนสวนประกอบหลัก
− การผลิตแผน หรือแผนบาง หรือแถบที่ทําจากพลาสติกเซลลูลาร หรือยางเซลลูลาร
ประกอบเขากับสักหลาดหรือนอนวูฟเวน โดยใชสิ่งทอเพียงเพื่อเสริมหรือทําใหแข็ง
เทานั้น ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2519 (การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ) และหมูยอย
2520 (การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก) ตามลําดับ
− การผลิตผาที่ทอดวยเสนโลหะ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2899 (การผลิตผลิตภัณฑ
โลหะประดิษฐอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
173 1730 การผลิตผาและสิ่งของที่ไดจากการถักนิตติ้งและโครเชท ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมในการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการถักนิตติ้งหรือโครเชทดวยมือ
หรือดวย
เครื่องจักรที่มีความซับซอนมากหรือนอยก็ตาม
− นอกจากนี้ยังรวมถึงการผลิตผาที่ไดจากการถักนิตติ้งหรือโครเชท และการผลิตสิ่งของ
ที่ไดจากการถักนิตติ้งหรือโครเชทตามรูปแบบที่กําหนด รวมถึงผลิตภัณฑผาถักลายขัด
แบบนิตแผนเรียบหรือวงกลม ซึ่งทําจากดายยืดหรือดายยางหรือไมก็ได และรวมถึงผา
มีขนแบบไพลหรือแบบเทรรี่
− การผลิตเครื่องแตงกายและของที่ใชแตงกายสําเร็จรูปที่ทําจากการถักนิตติ้งหรือโครเชท
ตามรูปแบบที่กําหนด เชน เจอรซี่ พูลโอเวอร เสื้อชนิดคารดิแกน เสื้อยืดคอกลม
แขนสั้น และเสื้อชั้นในอยางอื่น ถุงนองกางเกง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ ถุงนอง หรือ
ผลิตภัณฑในทํานองเดียวกันนี้

54
รวมถึงการผลิตเครื่องแตงกายที่ทําดวยผาถักที่ผลิตขึ้นเอง
ยกเวน
− การผลิตเสื้อผาถักจากผาถักที่ไมไดผลิตขึ้นเอง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1810
(การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว)
− การผลิตเครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3311 (การผลิต
อุปกรณที่ใชในทางการแพทยและศัลยกรรม และเครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก)
−

หมวด 18

การผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตงและยอมสีขนสัตว

181 1810 การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องแตงกายที่ทําดวยวัสดุที่ไมไดผลิตขึ้นเอง
วัสดุที่ใชอาจมีหลายชนิด
(ยกเวนขนสัตว) เชน ผา ผาทอ ผาถัก นอนวูฟเวน ผาลูกไม หรือวัสดุสิ่งทออื่น ๆ
หนังฟอกหรือหนังเทียม วัสดุถักสานเปนตน ซึ่งอาจมีการเคลือบ อาบซึม หรือผสมยาง
ลงในวัสดุนั้นดวย โดยมีหลักวาวัตถุดิบนั้นจะตองถูกตัดและเย็บเขาดวยกัน รวมถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการในการผลิต เชน การซื้อวัตถุดิบ การออกแบบและ
จัดเตรียมตัวอยาง การจัดเตรียมการในการผลิต และการขายเครื่องแตงกายสําเร็จรูปที่
ผลิตขึ้นมา รวมถึงการรับจางตัดเสื้อใหแกลูกคาดวย
− โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูยอยนี้ รวมถึงการผลิตเครื่องแตงกายสําหรับผูชาย ผูหญิง เด็ก
และทารก ที่เปนเครื่องแตงกายชั้นนอก ชั้นใน และชุดนอน เสื้อผาที่เปนแบบปกติ
ธรรมดา แบบเปนพิธีการ ชุดทํางาน หรือชุดกีฬา หมวกและหมวกแกป และ
เครื่องประกอบการแตงกายทุกชนิด เชน ถุงมือ เข็มขัด ผาคลุมไหล ผาพันคอ เน็ค
ไท หูกระตาย รางแหคลุมผม เปนตน
− รวมถึงการผลิตสวนตาง ๆ ของผลิตภัณฑเหลานี้ดวย
ยกเวน
− การผลิตเสื้อผาจากผาถักที่ผลิตขึ้นเอง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1730 (การผลิตผา
และสิ่งของที่ไดจากการถักนิตติ้งและโครเชท)
− การผลิตเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1820 (การตกแตง
และยอมสีขนสัตว รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากขนสัตว)
− การผลิตรองเทา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1920
− การผลิตเครื่องแตงกายที่ทําจากยางหรือพลาสติก ที่ไมประกอบกันดวยการเย็บแตผนึก
ตอเขาดวยกัน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2519 (การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ) และ
หมูยอย 2520 (การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก) ตามลําดับ
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−

−

−

−

การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัย ยกเวนเครื่องสวมศีรษะที่ใช
ในการกีฬา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2520 (การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก) หรือหมู
ยอย 2899 (การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
เนื่องจากใชวัสดุเหลานั้นเปนองคประกอบ
การผลิตเครื่องแตงกายที่ทําจากแอสเบสทอส (รวมทั้งเครื่องสวมศีรษะ)
ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 2699 (การผลิตผลิตภัณฑแรอโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไว
ในที่อื่น)
การผลิตถุงมือที่ใชในการกีฬา และเครื่องปกคลุมหรือสวมศีรษะที่ใชในการกีฬา ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 3693 (การผลิตเครื่องกีฬา)
การซอมเครื่องแตงกาย
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 5260 (การซอมแซมของใช
สวนบุคคลและของใชในครัวเรือน)

182 1820 การตกแตงและยอมสีขนสัตว รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากขนสัตว ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตขนสัตวที่ตกแตงแลว และหนังสัตวที่ไดผานการฟอกและตกแตงขนแลว และ
การผลิตสิ่งของที่ทําจากขนสัตวหรือทําจากหนังสัตวที่มีขน
− การตกแตงขนสัตว ไดแก การขูด การแปรง การฟอก การฟอกขาว การตัด
ขน และการถอนขน เพื่อเตรียมหนังสําหรับการขายขนสัตว
− ผลิตภัณฑที่มีคาทําจากขนสัตวหรือหนังสัตวที่มีขน ที่ใชทําเครื่องแตงกาย และ
สวนประกอบของเครื่องแตงกาย สิ่งของที่ทําจากขนสัตว ไดแก แผน สิ่งที่ใชปูพื้น
แถบ เปนตน และของอื่น ๆ เชน พรม เบาะรองนั่งที่ไมไดยัดนวม ผาที่ใชขัดเงา
ในงานอุตสาหกรรม
− ในหมูยอยนี้ยังรวมถึงการผลิตขนสัตวเทียมและสิ่งของที่ทําจากขนสัตวเทียม
ยกเวน
− การผลิตขนสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0122 (การเลี้ยงสัตวอื่น ๆ รวมทั้งการ
ผลิตผลิตภัณฑจากสัตว ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น) หรือในหมูยอย 0150 (การลา
สัตว การดักสัตวและการแพรพันธุสัตวลา รวมทั้งกิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยว
ของ)
− การผลิตหนังดิบและหนังสัตว ถูกจัดใหอยูในสวนของกิจกรรมในการฆาสัตว และ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1511 (การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว)
− การผลิตหนังสัตวเทียมที่ไดจากการทอหรือการถัก
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
1711 (การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ)
และหมูยอย
1730 (การผลิตผาและสิ่งของที่ไดจากการถักนิตติ้งและโครเชท) ตามลําดับ
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−

−

หมวด 19
191

การผลิตหมวกหรือสวนใดสวนหนึ่งของหมวกที่ทําจากขนสัตว และการผลิตเครื่อง
แตงกายที่ตกแตงดวยขนสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1810 (การผลิตเครื่องแตง
กาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว)
การผลิตรองเทาบูต หรือรองเทาที่มีขนสัตวประกอบอยูดวย ไดจัดประเภทไวในหมู
ยอย 1920 (การผลิตรองเทา)

การฟอกและตกแตงหนังฟอก รวมทั้งการผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ อานมา
เครื่องเทียมลาก และรองเทา

การฟอกและตกแตงหนังฟอก รวมทั้งการผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ อานมา และ
เครื่องเทียมลาก
1911 การฟอกและตกแตงหนังฟอก ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การฟอกหรือตกแตงหนัง ; การฟอกหนังโดยใชพืช แร หรือสารเคมี
− การตกแต ง หนั ง ฟอกชนิ ด ชามั ว หนั ง ฟอกแบบพารช หรือการผลิต หนังฟอกชนิด เพ
เทนตและหนังฟอกที่เคลือบดวยโลหะ
และหนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเสนใยของ
หนังฟอกเปนหลัก ที่เปนแผนหนา แผนบาง หรือเปนแถบ
ยกเวน
− การผลิ ต หนั ง ดิ บ และหนั ง สั ต ว เป น ส ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมของการฆาสัตว
ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 1511 (การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว)
− การผลิตเครื่องแตงกายที่ทําจากหนังฟอก ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1810 (การผลิต
เครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว)
− การฟอกหรือการตกแตงขนสัตวหรือหนังสัตวที่มีขน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
1820 (การตกแตงและยอมสีขนสัตว รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากขนสัตว)
1912 การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือและสิ่งที่คลายกัน อานมาและเครื่องเทียมลาก
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ อานมาและเครื่องเทียมลาก และสิ่งของอื่น ๆ ที่ทํา
จากหนังฟอกหรือหนังอัด ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
− รวมถึงการผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ และสิ่งที่คลายกัน แตทําจากวัสดุอื่น ๆ
(สวนใหญเปนหนังเทียม) เชน พลาสติก วัสดุสิ่งทอ วัลแคไนซไฟเบอร หรือ
กระดาษแข็ง

57
ยกเวน
− การผลิตเครื่องแตงกายและหมวกที่ทําดวยหนังฟอก ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1810
(การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว)
− การผลิตรองเทา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1920
192 1920 การผลิตรองเทา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตรองเทาทุกประเภท (ยกเวนรองเทาที่ใชทางศัลยศาสตรกระดูก) โดยใชวัสดุใด ๆ
ก็ได (ยกเวน วัสดุประเภทแอสเบสทอส หรือวัสดุสิ่งทอที่ไมมีพื้นรองเทาเสริม) โดย
ใชกรรมวิธีใด ๆ ก็ได รวมทั้งการหลอขึ้นรูปรองเทา
− วัสดุที่ใชทํารองเทาอาจจะเปนหนังฟอก ยาง พลาสติก วัสดุสิ่งทอ ไม หรือวัสดุอื่น ๆ
และกรรมวิธใี นการทํารองเทา เชน การตัดและการเย็บ การติดกาว การหลอขึน้ รูปรองเทา
หรือกรรมวิธีอื่น ๆ
− รวมถึงการผลิตสนับแขง เครื่องหุมขา และของที่คลายกัน และการผลิตสวนประกอบ
ของรองเทา เชน สวนทรงบนและบางสวนของสวนทรงบนพื้นรองเทาดานนอกและ
ดานใน เปนตน โดยการใชวัสดุตาง ๆ
ยกเวน
− การผลิตรองเทาที่ใชวัสดุสิ่งทอไมมีพื้นรองเทาเสริม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1730
(การผลิตผาและสิ่งของที่ไดจากการถักนิตติ้งและโครเชท)
− การผลิตรองเทาที่ทําจากแอสเบสทอส
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2699 (การผลิต
ผลิตภัณฑแรอโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตรองเทาที่ใชทางศัลยศาสตรกระดูก ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3311 (การผลิต
อุปกรณที่ใชในทางการแพทยและศัลยกรรม และเครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก)
หมวด 20

การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก ยกเวนเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิตสิ่งของ
ที่ทําจากฟางและวัสดุถักสานอื่น ๆ

201 2010 การเลื่อยไมและการไสไม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อยและการไสไม ที่อยูในปาหรือสถานที่ใด ๆ
− การเลื่อยไมเปนทอน ๆ ออกจากไมซุง และไมที่เลื่อยเพื่อทําเปนไมแผนและไมทําวงกบ
− การไสไมและการเลื่อยไมที่ดําเนินการรวมกันหรือแยกกัน
การผลิตทอนไมหนาราบ
(surfaced lumber and timber) และงานที่เปนมาตรฐานหรือเปนแบบ
− การฝาน การลอก หรือการถากไมทอนซุง
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ทั้งนี้รวมถึงการอาบน้ํายาหรือใสสารเคมี หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อรักษาเนื้อไม
− การผลิตฝอยไม ผงไม เศษไม ซึ่งเปนผลไดจากกิจกรรมเบื้องตน
− การผลิตชิ้นไมปูพื้น และไมปารเกต ที่ยังไมประกอบเขาดวยกัน
− การผลิตไมหมอนรถไฟ
ยกเวน
− การทําไม การผลิตไมทย
ี่ งั ไมไดแปรรูป (ลอกเปลือกและทําเปนไมทรงสีเ่ หลีย่ มอยางงาย ๆ)
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0200 (การปาไม การทําไม และกิจกรรมดานการบริการที่
เกี่ยวของ)
− การผลิตแผนไมวีเนียรบางเพื่อใชสําหรับทําไมอัด แผนไมอัด และแพนเนิล ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 2021 (การผลิตแผนไมวีเนียร รวมทั้งการผลิตไมอัด ลามินบอรด
แผนชิ้นไมอัด และแพนเนิลอื่น ๆ และแผนไมอัดอื่น ๆ)
− การผลิต กระเบื้องไมแบบชิง เกิลและแบบเชก
การทําไมคิ้ว และการทําไมแบบ
เปนตน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2022 (การผลิตเครื่องไมที่ใชในการกอสรางและ
เครื่องประกอบอาคาร)
−
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การผลิตผลิตภัณฑจากไม ไมกอก ฟาง และวัสดุถักสาน
2021 การผลิตแผนไมวีเนียร รวมทั้งการผลิตไมอัด ลามินบอรด แผนชิ้นไมอัด และแพนเนิลอื่น ๆ
และแผนไมอัดอื่น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตแผนไมวีเนียรบางเพื่อใชสําหรับทําไมอัด หรือเพื่อจุดประสงคอื่น ๆ
− แผนไมซึ่งไดจากการเลื่อย การฝาน หรือการลอกเปลือกออก (การตัดเปนวงโดยรอบ)
และอาจทําใหเรียบ ยอมสี เคลือบ หรืออาบน้ํายา หรือเสริมดานหลังใหแข็งแรง
ดวยกระดาษหรือผา หรือการทําลวดลายสําหรับใชประดับ รวมถึงการผลิตไมอัดวีเนียร
แพนเนิลและลามิเนเต็ดวูดที่คลายกัน และการผลิตแผนชิ้นไมอัด และไฟเบอรบอรด
− ลักษณะของการผลิตผลิตภัณฑที่ไดมาโดยการใชแรงอัด ซึ่งประกอบเขาดวยกันโดย
ใชกาวหรือไมใชก็ได
− การผลิตไมเพิ่มความหนาแนน ไดจัดประเภทไวในหมูยอยนี้ดวย
ยกเวน
− การผลิตไมโดยวิธีการฝานหรือลอกเปลือกออก
ซึ่งมีความหนามากกวาไมอัดปกติ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2010 (การเลื่อยไมและการไสไม)
2022 การผลิตเครื่องไมที่ใชในการกอสราง และเครื่องประกอบอาคาร ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องใชที่ทําดวยไม เพื่อใชในอุตสาหกรรมการกอสราง ผลของกิจกรรมเหลา
นี้ ประกอบดวยผลิตภัณฑหลายชนิด ดังนี้
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สิ่งที่ประกอบขึ้นดวยไม ไดแก คาน จันทัน ไมค้ําหลังคา และเครื่องใชที่
เหมือนกันนี้ ซึ่งใชในการทําโครงราง หรือใชในการทําโคง ซุมประตู หรือ
สิ่งกอสรางชั่วคราว
− เครือ
่ งประกอบใชในอาคาร ไดแก ประตู หนาตาง บานหนาตาง และวงกบประตู
หนาตาง ซึง่ อาจจะมีโลหะ (เชน บานพับ กุญแจ เปนตน) ประกอบอยูด ว ย ; บันได
ระเบียง รั้ว ; แทงไมหรือแถบไมปารเกต และแผนไมที่ประกอบแลว เปนตน
− การทําไมคิ้วและการทําไมแบบ กระเบื้องไมแบบชิงเกิลและแบบเชก
− การผลิตแผงไมเซลลูลาร ไมประกบผนัง ตูติดผนังประกอบติดอาคารกั้นหอง
− การผลิตของทีเ่ ปนชิน
้ สวนทีย่ งั ไมประกอบเขาดวยกัน ไดจดั ประเภทไวในหมูย อ ยนีด้ ว ย
− การติดตั้งเครื่องไมที่ใชในการกอสรางและเครื่องประกอบอาคาร
− การผลิตอาคารสําเร็จรูปที่ประกอบดวยไมเปนสวนใหญ
ยกเวน
− การผลิตชิ้นไมปูพื้นและไมปารเกต ที่ยังไมประกอบเขาดวยกัน
ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 2010 (การเลื่อยไมและการไสไม)
− การผลิตมานบังตา บานเกล็ด และตูหรือชั้นวางของที่ใชในครัว ตูหรือชั้นใสหนังสือ
ตูเสื้อผาและเฟอรนิเจอรที่ไมตั้งบนพื้น ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2029 (การผลิต
ผลิตภัณฑอนื่ ทีท่ าํ จากไม รวมทัง้ การผลิตสิง่ ของทีท่ าํ จากไมกอ ก ฟางและวัสดุถกั สาน)
2023 การผลิตภาชนะไม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตหีบบรรจุของ กลอง ลัง ถังทรงกระบอก และเครื่องบรรจุหีบหอที่คลายกัน
ที่ทําจากไม ; แกนมวนสายเคเบิลทําดวยไม ; พัตเลต และเครื่องบรรทุกสิ่งของ
ซึ่งทําจากไม
− การผลิตถังไมแบบบารเรล แบบทับ ถังหมัก และผลิตภัณฑถังไมประเภทอื่น ๆ
รวมทั้งสวนประกอบตาง ๆ ของผลิตภัณฑถังไม
ยกเวน
− การผลิตหีบไม ซึ่งมิไดหุมดวยวัสดุอื่นใด ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2029 (การผลิต
ผลิตภัณฑอนื่ ทีท่ าํ จากไม รวมทัง้ การผลิตสิง่ ของทีท่ าํ จากไมกอ ก ฟางและวัสดุถกั สาน)
− การผลิตหีบดวยวัสดุถักสาน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2029 ดวย
2029 การผลิตผลิตภัณฑอื่นที่ทําจากไม รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากไมกอก ฟาง และ
วัสดุถักสาน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากไม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ
ดามเครื่องมือ และดามไมกวาดหรือดามแปรง ; แบบไมที่ใชทํารองเทาบูตหรือรองเทา
หุมสน และไมที่ใสในรองเทาเพื่อรักษารูปรองเทา ; รูปแกะสลักและเครื่องตกแตงอื่น ๆ
−
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ที่ทําจากไม ; ไมแขวนเสื้อ ; ไมที่ฝงหรือประดับมุก หรืองาชาง ; หีบและกลองสําหรับ
ใสเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ของมีคม และของที่คลายกันที่ทําจากไม ; เครื่องมือ
เครื่องใชในบานเรือน และเครื่องครัวที่ทําจากไม ; ของที่เปนเฟอรนิเจอรที่ไมตั้งบนพื้น
เชน ราวสําหรับแขวนเสื้อและหมวก
− การผลิตหลอดมวนดาย กระสวย หลอดดายเย็บผา และสิ่งที่คลายกัน ที่ทําจากไมกลึง
− การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทําจากไม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
− วิธีการทําไมกอกธรรมชาติ ที่ทําการลอกเปลือกออก หรือทําใหเปนรูปสี่เหลี่ยมอยาง
หยาบ ๆ หรือเปนแทง แผนบางหรือแถบ รวมทั้งการผลิตไมกอกอัด
− การผลิตสิ่งของที่ไดจากไมกอกธรรมชาติหรือไมกอกที่อัดรวมกันเปนกอน
− การผลิตสิ่งถักตามยาว วัสดุถักสานและผลิตภัณฑที่คลายกัน ที่ทําจากวัสดุถักสานที่
ยึดกันเปนแนวขนาน หรือทอในลักษณะเปนผืน
− การผลิตเสื่อ เครื่องปูลาด หรือฉาก
− การผลิตตะกรา เครื่องสาน และสิ่งของอื่น ๆ ที่ทําเปนรูปทรงโดยตรงจากวัสดุถัก
สาน หรือทําขึ้นจากวัสดุถักสานที่ทําเปนผืน หรือฟนเปนเกลียว
ยกเวน
− การผลิตเสื่อ เครื่องปูลาดที่ทําจากวัสดุสิ่งทอ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1722 (การ
ผลิตพรมและเครื่องปูลาด)
− การผลิตหีบไม ซึ่งหุมดวยวัสดุชนิดอื่น เชน แผนพลาสติก ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 1912 (การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือและสิ่งที่คลายกัน อานมาและ
เครื่องเทียมลาก)
− การผลิตรองเทาและชิ้นสวนของรองเทา
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1920 (การผลิต
รองเทา)
− การผลิตโคมไฟและเครื่องประกอบที่ใหแสงสวาง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3150
(การผลิตหลอดไฟฟาและเครื่องอุปกรณสําหรับใหแสงสวาง)
− การผลิตตัวเรือนนาฬิกา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3330 (การผลิตนาฬิกา)
− การผลิตเฟอรนิเจอร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3610 (การผลิตเฟอรนิเจอร)
− การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เปนของเทียม
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
3699 (การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตไมเทาและดามรมที่ทําจากไม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3699 ดวย
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การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
2101 การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเยื่อไม ไดแก เยื่อไมบด เยื่อไมเคมี (ชนิดละลายหรือชนิดไมละลาย ; มีทั้ง
ฟอกแลว กึ่งฟอก หรือไมฟอก) หรือเยื่อไมกึ่งเคมี
− การผลิตเยื่อกระดาษจากใยฝาย
− การผลิตเยื่อกระดาษหรือวัสดุเสนใยเซลลูโลสอื่น ๆ โดยกรรมวิธีเชิงกล ทางเคมี หรือ
กึ่งเคมี
− การทําเยื่อกระดาษจากกระดาษที่ใชแลว
− การดําเนินกิจการโรงงานกระดาษ การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งที่ไมเคลือบหรือ
เคลือบ โดยทําเปนมวนหรือเปนแผน
− การผลิตกระดาษหนังสือพิมพ กระดาษอื่น ๆ ที่ใชพิมพหรือเขียน ; กระดาษชนิดที่ใช
สําหรับทํากระดาษเช็ดหนา กระดาษเช็ดปาก กระดาษชําระ เปนตน ; กระดาษที่ใชใน
การบรรจุหีบหอเพื่อกันการกระทบกระเทือน หรือกระดาษที่ใชในการผลิตบุหรี่
− การผลิตพารชเมนตที่ทําจากพืช กระดาษชนิดกันน้ํามัน กระดาษลอกลาย หรือ
กระดาษมันอื่น ๆ กระดาษชนิดโปรงใสหรือโปรงแสง
− การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งชนิดหลายชั้น
− การผลิตกระดาษที่ทําดวยมือ
− การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งโดยใชกรรมวิธีเพิ่มขึ้น (โดยไมใชเครื่องจักร) เชน
กระดาษที่เคลือบ หุมผิว หรืออาบซึม ; กระดาษที่ทําใหยนหรือทําใหเปนลอน เปนจีบ ;
กระดาษอัดและกระดาษอัดแข็ง (เชน กระดาษที่อัดดวยบิทูเมน หรือสารยึดติดอื่น ๆ )
ยกเวน
− การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2102
(การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก และการผลิตภาชนะที่ทําจากกระดาษ
และกระดาษแข็ง)
− การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทําจากเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 2109 (การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง)
− การผลิตกระดาษทราย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2699 (การผลิตผลิตภัณฑแร
อโลหะ อื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตกระดาษที่เคลือบหรืออาบซึม ซึ่งการเคลือบหรืออาบซึมนั้น เปนสวนประกอบ
หลัก (ตัวอยางเชน กระดาษที่อาบซึมดวยสบู) ไดจัดประเภทไวในหมูยอยการผลิต
สิ่งที่เคลือบหรืออาบซึม
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2102 การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก และการผลิตภาชนะที่ทําจากกระดาษ
และกระดาษแข็ง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตกระดาษลูกฟูกหรือกระดาษแข็งลูกฟูก
− ภาชนะที่ทําจากกระดาษลูกฟูกหรือกระดาษแข็งลูกฟูก
− หีบและกลองที่ทําจากกระดาษหรือกระดาษแข็งที่ไมใชกระดาษลูกฟูก
− กระสอบกระดาษและถุงกระดาษ
− ภาชนะบรรจุอื่น ๆ รวมทั้งกลองใสเอกสาร ซองใสแผนเสียง และอื่น ๆ ที่คลายกัน
ยกเวน
− การผลิตซองจดหมาย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2109 (การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทําจาก
กระดาษและกระดาษแข็ง)
2109 การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตกระดาษคารบอน กระดาษกอปป และกระดาษอื่น ๆ ที่ใชทําสําเนาหรือ
ใชถายทอดตนแบบที่มีขนาดและการบรรจุหีบหอตาง ๆ เพื่อขายใหผูบริโภค
− การผลิตซองจดหมาย ไปรษณียบรรณ การดหรือไปรษณียบัตร
− การผลิตกลอง กระเปา ซอง และแฟมที่ทําจากกระดาษหรือกระดาษแข็งสําหรับใส
เครื่องเขียน
− การผลิตกระดาษชําระ กระดาษเช็ดมือ กระดาษที่ใชทําความสะอาด กระดาษเช็ดหนา
กระดาษเช็ดปาก และของใชในบานที่ทําจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง เชน ถาด
จาน ถวย
− การผลิตกระดาษอนามัยและกระดาษแทมปอน ผาออมที่ทําจากกระดาษ กระดาษบุใน
ผาออม สิ่งของที่ทําจากกระดาษและใชเปนสวนประกอบ หรือใชตกแตงเสื้อผา หรือ
รางกาย
− การผลิตแทงกรอง แผนกรอง ที่ทําจากเยื่อกระดาษ
− การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทําจากกระดาษ กระดาษแข็ง หรือเยื่อกระดาษที่ทําเปนรูปตาง
ๆ เชน กระสวย หลอดดาย หลอดหรือกรวย ; กระดาษกรอง ; กระดาษมวน
และ แผนกระดาษที่พิมพขึ้นเพื่อใชกับเครื่องบันทึกตาง ๆ ; กระดาษที่ใชเขียนหรือ
กระดาษกราฟอื่น ๆ ที่ตัดใหมีขนาด รูปรางตาง ๆ หรือพิมพ ทําลายนูน หรือเจาะรู
; แถบ หรือมวนกระดาษกาว ; ปายฉลากตาง ๆ
ยกเวน
− การผลิตกระดาษหรือกระดาษแข็งจํานวนมาก ทั้งที่เปนมวนหรือเปนแผน
ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 2101 (การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง)
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หมวด 22
221

การพิมพโฆษณา การพิมพ และการทําสําเนาสื่อบันทึก

การพิมพโฆษณา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การพิมพโฆษณา ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับการพิมพหรือไมพิมพก็ได การพิมพโฆษณานี้
รวมถึงกิจกรรมทางดานการเงิน วิชาการ ศิลปะ กฎหมายและการตลาดที่เกี่ยวของดวย
− การจําแนกประเภทการพิมพโฆษณาเปนหมูยอยนี้ ขึ้นอยูกับชนิดของสิ่งพิมพ หรือสื่อ
บันทึกการพิมพ (recorded media published)
ยกเวน
− การพิมพ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2221
− การทําสําเนาสื่อบันทึกขอมูล ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2230
− การผลิตและจําหนายภาพยนตรและเทปวีดิโอ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9211
(การผลิตและการจําหนายภาพยนตรและวีดิโอ) และการผลิตและจําหนายซอฟตแวร
คอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7220 (การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับซอฟตแวร
และการจัดหา)
− การจัดเตรียมและการผลิตแผนเสียง หรือวัสดุเครื่องฟงที่เปนตนแบบ
โดยไดรับ
คาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9249
(กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ)
2211 การพิมพโฆษณาหนังสือ โบรชัวร หนังสือเกี่ยวกับดนตรี และการพิมพโฆษณาอื่น ๆ
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การพิมพโฆษณาหนังสือ ตํารา แผนที่โลก แผนที่ โบรชัวร แพมฟลิท หนังสือเกี่ยว
กับดนตรีและสิ่งพิมพอื่น ๆ
2212 การพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสารเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ หรือเรื่องทั่วไป
วารสารการคา หนังสือตลกขบขัน เปนตน
2213 การพิมพโฆษณาลงบนสื่อบันทึก ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การพิมพโฆษณาลงบนสื่อบันทึกเสียงและสื่อบันทึกอื่น ๆ
ยกเวน
− การผลิตและการจําหนายภาพยนตรและเทปวีดิโอ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9211
(การผลิตและการจําหนายภาพยนตรและวีดิโอ) และการผลิตและจําหนายซอฟตแวร
คอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7220 (การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับซอฟตแวร
และการจัดหา)
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2219 การพิมพโฆษณาอื่น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การพิมพโฆษณารูปภาพ ภาพที่พิมพจากแมพิมพ และโปสการด ตารางเวลา แบบฟอรม
ภาพโปสเตอร การทําสําเนาภาพศิลป หรืองานพิมพอื่น ๆ
222

การพิมพ และกิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของกับการพิมพ
2221 การพิมพ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การพิมพหนังสือพิมพ หนังสือวารสารเกี่ยวกับสารคดี บันเทิงคดี นิตยสาร วารสาร
หนังสือคูมือเกี่ยวกับดนตรี แผนที่ แผนที่โลก ปายปดประกาศ ไพ และสิ่งพิมพ
อื่น ๆ สําหรับผูอื่น โดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง เชน
แคตตาลอกสินคา ; แสตมป อากรแสตมป ; หนังสือ อัลบั้ม ไดอารี่ เปนตน
− การพิมพ รวมถึงการทําสําเนาสิ่งพิมพตาง ๆ โดยใชเครื่องถายเอกสาร เครื่องทําสําเนา
โดยใชคอมพิวเตอรควบคุม เครื่องทําลายนูน เครื่องทําสําเนาโดยใชแสงหรือใช
ความรอน
ยกเวน
− การพิมพปายฉลากตาง ๆ ดวยกระดาษหรือกระดาษแข็ง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
2109 (การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง)
− การพิมพโฆษณาสิ่งพิมพ ไดจัดประเภทไวในหมู 221 (การพิมพโฆษณา)
− การจัดทําบทประพันธตนฉบับโดยนักประพันธ นักดนตรี วิศวกร สถาปนิก และ
บุคคลที่มีอาชีพอื่น ๆ ไดจัดประเภทไวในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับกิจกรรมทางดาน
วิชาการหรือศิลปะนั้น ๆ
2222 กิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของกับการพิมพ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การเขาเลมหนังสือ
− การผลิตตัวเรียงพิมพ
การเตรียมแมพิมพหรือลูกโมในแทนพิมพ การทําลวดลาย
ลงบนหินพิมพภาพ หรือสื่อพิมพอื่น ๆ สําหรับใชในการพิมพ
ยกเวน
− การผลิตอกคั่นตัวพิมพ หรือลวดลาย หรือเสนผิวพื้นหนาของตัวพิมพ
ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 2929 (การผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะอยาง อื่น ๆ)
− การผลิตสื่อซึ่งยังไมไดทําลวดลายพิมพ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมตาม
ชนิดของวัสดุ
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223 2230 การทําสําเนาสื่อบันทึกขอมูล ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การทําสําเนาจากตนแบบ โดยการบันทึกลงบนแผนบันทึก เทปบันทึกเสียง เทปบันทึก
ภาพ และเทปบันทึกขอมูลทางคอมพิวเตอร การทําสําเนาขอมูลลงบนแผนฟลอปปดิสค
ฮารดดิสค หรือคอมแพ็คดิสค การทําสําเนาซอฟตแวรสําเร็จรูปและการทําสําเนาฟลม
ยกเวน
− การทําสําเนาสิ่งพิมพ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2221 (การพิมพ)
− การผลิตผลิตภัณฑขั้นกลาง โดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญา
จาง เชน แผนบันทึกตนแบบ ไดจดั ประเภทไวในหมูย อ ย 9249 (กิจกรรมนันทนาการ
อืน่ ๆ)

หมวด 23

การผลิตผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมและเชื้อเพลิง
ปรมาณู

231 2310 การผลิตผลิตภัณฑถานโคก ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินการหลักเกี่ยวกับกระบวนการอบถานหิน เพื่อใหไดผลิตภัณฑถานโคก หรือ
กึ่งถานโคก คารบอนที่ไดและผลผลิตที่เหลือ เชน น้ํามันดินจากถานหิน (โคลทาร)
หรือพิตช
− การอัดถานโคกใหเปนกอน
ยกเวน
− การกลั่นน้ํามันดินจากถานหิน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2411 (การผลิตเคมีภัณฑ
ขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน)
− การผลิตกาซที่ใชในบานและกาซที่ไดจากการผลิตอื่น ๆ เชน วอเตอรกาซหรือกาซ
ที่ขายตามราน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4020 (การผลิตกาซ รวมทั้งการจาย
เชื้อเพลิงชนิดกาซผานทอ)
232 2320 การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเชื้อเพลิงที่เปนของเหลวหรือกาซ (เชน อีเทน บิวเทน หรือโพรเพน) น้ํามันที่
ใชเพื่อการใหแสงสวาง น้ํามันหลอลื่นหรือจาระบี หรือผลผลิตอื่น ๆ ที่ไดจากการก
ลั่นน้ํามันปโตรเลียมดิบหรือแรบิทูมินัส หรือผลผลิตที่กลั่นไดในแตละขั้น
− รวมถึงการผลิตหรือการสกัดผลิตภัณฑ
เชน
วัตถุเหลวที่ไดจากการกลั่นน้ํามัน
ปโตรเลียม ไขพาราฟน ไขอื่น ๆ และผลิตภัณฑที่เหลือ เชน ถานโคกปโตรเลียม
ปโตรเลียมบิทูเมน ฯลฯ
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ยกเวน
− การดําเนินการทีแ
่ หลงน้าํ มันหรือกาซ เพือ่ ใหไดนา้ํ มันปโตรเลียมดิบหรือกาซธรรมชาติ
ไดจดั ประเภทไวในหมูย อ ย 1110 (การขุดเจาะน้าํ มันปโตรเลียมดิบและกาซธรรมชาติ)
233 2330 กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การสกัดโลหะยูเรเนียมจากพิตชเบลนด หรือจากสินแรอื่น ๆ ที่มียูเรเนียม
− การผลิตโลหะเจือ ดิสเพอรชัน หรือของผสมยูเรเนียมที่เกิดตามธรรมชาติ หรือ
สารประกอบของยูเรเนียม
− การผลิตยูเรเนียมที่ทําใหเขมขึ้นและสารประกอบยูเรเนียม ; พลูโตเนียมและสารประกอบ
ของพลูโตเนียม ; หรือโลหะเจือ ดิสเพอรชัน หรือของผสมของสารประกอบเหลานี้
− การผลิตยูเรเนียมที่ทําให U235 จางลง และสารประกอบของยูเรเนียม ; ทอเรียมและ
สารประกอบของทอเรียม ; หรือโลหะเจือ ดิสเพอรชันหรือของผสมของสารประกอบ
เหลานี้
− การผลิตธาตุกัมมันตรังสีอื่น ๆ ไอโซโทปกัมมันตรังสี หรือสารประกอบกัมมันตรังสี
− การผลิตแทงเชื้อเพลิงที่ยังไมแผรังสี เพื่อใชในเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร

หมวด 24
241

การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี

การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน
2411 การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตกาซที่ใชในงานอุตสาหกรรม ไดแก กาซที่เปนธาตุ เชน ไฮโดรเจน ออกซิเจน
ไนโตรเจน ; อากาศเหลวหรืออากาศอัด กาซอะแซททิลีน กาซที่ใหความเย็น กาซผสม
ทางอุตสาหกรรม เปนตน
− ธาตุเคมีอื่น ๆ ยกเวน โลหะมูลฐาน โลหะมีคา หรือธาตุกัมมันตรังสีและสารประกอบ
กัมมันตรังสี ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงนิวเคลียร
− กรดอนินทรีย เชน กรดเกลือ (กรดไฮโดรคลอริก) กรดกํามะถัน (กรดซัลฟุรก
ิ ) ยกเวน
กรดดินประสิว (กรดไนตริก)
− ดางหรือสารประกอบอนินทรีย
เชน สีผงชนิดอนินทรีย (ไตตาเนียมออกไซด
สารประกอบโครเมียม แคดเมียม หรือสารประกอบทางเคมีที่ทําใหสีมีความคงทน)
− อินทรียเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ไดแก อะไซคลิกและไซคลิกไฮโดรคารบอนที่อิ่มตัวและ
ไมอิ่มตัว เบนซิน โทลูอีน ไซลีน และน้ํามันดินจากถานหิน หรือผลผลิตจากการกลั่น
น้ํามันจากแรอื่น ๆ ; อะไซคลิกแอลกอฮอล ; ฟนอลและฟนอลแอลกอฮอล ; เมทานอล
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และไฮเออรแอลกอฮอล (ยกเวนเอทิลแอลกอฮอล) ; คีโทนหรือควิโนน ; กรดโมโน
คารบอนซิลิกหรือกรดโพลิคารบอกซิลิก รวมทั้งกรดน้ําสม ; สารประกอบอะมีนฟงกชัน ; สารประกอบไนไตรท-ฟงกชัน หรือสารประกอบอินทรียอื่น ๆ
− สารใหสีที่ทําจากพืชหรือสัตว ; สียอมผาอินทรียสังเคราะห
− การสกัดผลิตภัณฑไอระเหยจากการตมหรือกลั่นไม
− ตัวกระทําที่ใชในการฟอกหนังสังเคราะห
− น้ําดางและเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
− น้ํากลั่นที่ใชเติมแบตเตอรี่รถยนต
ยกเวน
− การขุดเจาะมีเทน อีเทน บิวเทน หรือโพรเพน ณ ที่ตั้งแหลงแร
ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 1110 (การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมดิบและกาซธรรมชาติ)
− การผลิตเอทิลแอลกอฮอล ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1551 (การกลั่น การกลั่นลําดับสวน
และการผสมสุรา รวมทั้งการผลิตเอทิลแอลกอฮอลที่ไดจากการหมัก)
− การผลิตอีเทน บิวเทน หรือโพรเพน ที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 2320 (การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม)
− การผลิตปุยไนโตรเจนและสารประกอบไนโตรเจน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2412
(การผลิตปุยและสารประกอบไนโตรเจน) แมวาผลผลิตนั้นอาจจะใชประโยชนในดานอื่น
มากกวาที่จะเปนปุย
− การผลิตพลาสติกในขั้นตนและยางสังเคราะห ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2413
− การผลิตกลีเซอรอลดิบ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2424 (การผลิตสบูและผงซักฟอก
เคมีภัณฑที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา
เครื่องหอมและสิ่งปรุงแตงสําหรับ
ประทินรางกายหรือประเทืองโฉม)
− การผลิตน้ํามันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล)
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2429
(การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
2412 การผลิตปุยและสารประกอบไนโตรเจน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตปุยที่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือโพแทสเซียม เปนองคประกอบ ในรูป
ของสวนผสม สารประกอบ หรือของผสมของปุยนั้น รวมถึงการผลิตยูเรียดวย
− การผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทําปุยที่มีธาตุไนโตรเจน
ไดแก กรดดินประสิว
(กรดไนตริก) แอมโมเนีย แอมโมเนียมคลอไรดในทางการคา โพแทสเซียมไนเตรต
ยกเวน
− การขุดมูลนก ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1421 (การทําเหมืองแรที่ใชทําเคมีภัณฑและปุย)
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การผลิตสารฆาศัตรูพืชและผลิตภัณฑเคมีทางการเกษตรอื่น ๆ ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 2421
2413 การผลิตพลาสติกในขั้นตน และยางสังเคราะห ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตพลาสติกในขั้นตน ซึ่งไดแก โพลิเมอรของเอทิลีน โพลิเมอรของโพลิโพรพิลีน
หรือโพลิเมอรของโอลีฟนอื่น ๆ โพลิเมอรของสไตรีน โพลิเมอรของไวนิลคลอไรด
หรือโพลิเมอรของฮาโลจีเนเต็ดโอลีฟน โพลิเมอรของไวนิลอะซีเทต หรือโพลิเมอร
ของไวนิลเอสเทอรอื่น ๆ ไวนิลโพลิเมอรอื่น ๆ ; โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอรอื่น ๆ และ
อีพอกไซดเรซิน ; โพลิคารบอเนต แอลคิดเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร และโพลิเอสเทอร
อื่น ๆ ; โพลิอะไมด ; อะมิโนเรซิน ฟโนลิกเรซิน และโพลิยูรีเทน ; ซิลิโคน ;
ปโตรเลียมเรซิน โพลิเทอรพีน โพลิซัลไฟด โพลิซัลโฟน ; เซลลูโลสและอนุพันธเคมี
ของเซลลูโลส ; โพลิเมอรธรรมชาติ (เชน กรดแอลจินิก) โพลิเมอรธรรมชาติที่ดัดแปลง
โครงสราง เชน โปรตีนแข็ง หรือไอออนเอ็กซเชนเจอรที่มีโพลิเมอรดังกลาว
− การผลิตยางสังเคราะหและแฟกติซที่ไดจากน้ํามัน ในขั้นตน
− การผลิตของผสมที่ไดจากยางสังเคราะหและยางธรรมชาติ หรือยางไมในขั้นตน
(เชน บาลาตา)
−

242

การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ
2421 การผลิตสารฆาศัตรูพืชและผลิตภัณฑเคมีทางการเกษตรอื่น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตสารฆาแมลง สารฆาสัตวแทะ สารกําจัดเชื้อรา สารฆาวัชพืช ผลิตภัณฑที่
ปองกันการงอกของพืช ผลิตภัณฑที่ใชควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทําลายเชื้อ
และผลิตภัณฑเคมีทางการเกษตรอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การผลิตปุยและสารประกอบไนโตรเจน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2412
2422 การผลิตสีทา น้ํามันชักเงา และสิ่งที่ใชทาเคลือบ หมึกพิมพ และน้ํามันทาไม (mastics)
ที่คลายกัน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตสีทา น้ํามันชักเงา เอนาเมล หรือแลกเกอร
− สารสีปรุงแตง สิ่งปรุงแตงที่ทึบแสง และสีปรุงแตง เอนาเมล และน้ํายาเคลือบเงา
เอนโกป หรือสิ่งปรุงแตงที่คลายกัน ที่ใชในอุตสาหกรรมเซรามิก เครื่องเคลือบ หรือ
เครื่องแกว
− สารสีและวัสดุแตงสารสีตาง ๆ ที่ใชในการผลิตสีทา หรือใชโดยจิตรกรหรือชางทาสีอื่น ๆ
− น้ํามันทาไม สารประกอบที่ใชยาแนว หรือสิ่งปรุงแตงชนิดไมทนไฟที่ใชอุดรองหรือ
ฉาบบนพื้นผิวที่คลายกัน
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ตัวทําละลายและทินเนอรที่เปนสารอินทรียผสม ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น การผลิต
สารที่ใชลอกสีหรือลอกน้ํามันชักเงา
− หมึกพิมพ
ยกเวน
− การผลิตสียอมผาหรือวัสดุที่ใชเปนสียอมผา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2411 (การ
ผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน)
− การผลิตสารสี เชน ไตตาเนียมออกไซด สารประกอบโครเมียม สารประกอบแคดเมียม
หรือสารประกอบทางเคมีอื่น ๆ ที่ทําใหสีมีความคงทน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
2411 ดวย
− การผลิตหมึกที่ใชในการเขียนและวาด
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2429 (การผลิต
ผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
2423 การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจาก
สมุนไพร ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตยารักษาโรคสําหรับคนหรือสัตว รวมทั้งยาที่ทําจากสมุนไพร
− การผลิตชุดผาตัด สําลีที่มียารักษา ผาพันแผลที่ใชในการรักษากระดูกหัก เอ็นเย็บแผล
และวัสดุอื่น ๆ ที่ใชในการเย็บแผล
− การผลิตซีเมนตที่ใชในทางทันตกรรม
− การผลิตสารเคมีที่ใชในทางเภสัชกรรม ซึ่งไดแก ยาปฏิชีวนะ ผลิตภัณฑเอ็นโดไครน
วิตามิน ; สารที่สกัดจากฝน ; ยาซัลฟา ; เซรุมและพลาสมา ; กรดซาลิซิลิก เกลือของ
กรดซาลิซิลิก และเอสเตอรของกรดซาลิซิลิก ; กลีโคไซดและอัลคาลอยดที่ไดจากพืช ;
น้ําตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี เปนตน
− น้ํากลั่นที่ใชในทางการแพทย
ยกเวน
− การบรรจุหีบหอสินคาทางเภสัชกรรมของตนเอง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 5139
(การขายสงของใชอื่น ๆ ในครัวเรือน) หรือหมูยอย 5231 (การขายปลีกสินคาทาง
เภสัชกรรมและเวชภัณฑ เครื่องสําอางและเครื่องประทินรางกายหรือประเทืองโฉม)
และการบรรจุ หี บ ห อ โดยได รั บ ค า ธรรมเนี ย มตอบแทนหรื อ โดยการทําสั ญ ญาจ า ง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7495 (กิจกรรมการบรรจุหีบหอ)
−
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2424 การผลิตสบูและผงซักฟอก เคมีภัณฑที่ใชในการทําความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอม
และสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกายหรือประเทืองโฉม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตสบูในรูปแบบตาง ๆ เชน เปนกอน เปนของเหลว ครีม หรือในรูปแบบอื่น ๆ
การผลิตผลิตภัณฑจากสารอินทรีย
ที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวในรูปแบบดังกลาว
การผลิตกระดาษ สําลี ผาสักหลาด หรือวัสดุอื่น ๆ ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุมดวยสบู
หรือผงซักฟอก
− การผลิตกลีเซอรอลดิบ
− สารอินทรียที่เปนตัวลดแรงตึงผิว หรือสิ่งปรุงแตงที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว ที่ใชใน
การซักลางและทําความสะอาด
− สิ่งปรุงแตงที่ใชกับเสนผม รวมทั้ง แชมพู แล็กเกอรสําหรับใชกับผม สิ่งปรุงแตง
สําหรับดัดหรือยืดผม ; สิ่งปรุงแตงที่ใชกอน ระหวาง หรือหลังการโกนหนวด หรือ
สิ่งปรุงแตงที่ใชทําใหขนรวง
− สิ่งปรุงแตงที่ใหกลิ่นหอมสําหรับบุคคลใช เชน หัวน้ําหอม โคโลญจ หรือน้ําหอม
− สิ่งปรุงแตงที่ใชเสริมความงามหรือแตงหนา รวมถึงสิ่งปรุงแตงที่ใชกับเล็บมือหรือเล็บเทา
− สิ่งปรุงแตงที่ใชเพื่ออนามัยของชองปากหรือฟน รวมทั้งเพสตและผงสําหรับยึดฟนปลอม
− เครื่องหอมอื่น ๆ เครื่องสําอาง หรือสิง่ ปรุงแตงสําหรับประทินรางกายและประเทืองโฉม
อืน่ ๆ ซึง่ มิไดจดั ประเภทไวในทีอ่ นื่ เชน ยาระงับกลิน่ ตัว เกลือหอมหรือสิง่ ปรุงแตงอืน่ ๆ
ที่ใชในการอาบน้ํา
− ยาขัดเงาและครีมที่ใชขัดรองเทา พื้น ตัวถังรถยนต แกวหรือโลหะ เพสตและผง และ
เครื่องใชทํานองเดียวกันนี้ที่ใชในการขัดถูที่มีลักษณะเปนกระดาษ สักหลาด แวดดิ้ง
นอนวูฟเวน พลาสติกชนิดเซลลูลาร หรือยางชนิดเซลลูลารที่อาบซึม เคลือบ หรือหุม
ดวยยาขัดเงาหรือครีม เพสตหรือผงที่ใชในการขัดถู
− ไขเทียมและไขปรุงแตง ที่ประกอบดวยสวนผสมของไข
− สิ่งปรุงแตงที่ใชทําใหหองมีกลิ่นหอมหรือใชดับกลิ่น
ยกเวน
− การผลิตสารประกอบเดี่ยวที่นิยามไวในทางเคมี
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2411
(การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตรเจน)
− การสกัดและกลั่นน้ํามันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล) ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
2429 (การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
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2429 การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตวัตถุระเบิด ผลิตภัณฑเกีย
่ วกับดอกไมเพลิง (คบเพลิง ไมขดี ไฟ และผลิตภัณฑ
อืน่ ทีค่ ลายกันนี)้ ผงเชือ้ เพลิงจรวด วัตถุระเบิดอืน่ ๆ สายชนวนสําหรับจุดระเบิด หรือ
ชนวนระเบิด เชือ้ ประทุ ดอกไมเพลิง พลุไฟสัญญาณ และผลิตภัณฑทาํ นองเดียวกันนี้
− เยลาตินและอนุพน
ั ธของเยลาติน กาวทีไ่ ดจากสัตว กาวปรุงแตง และสารยึดติดอืน่ ๆ
ทีป่ รุงแตง รวมถึงสารยึดติดทีม่ ยี างหรือพลาสติกเปนหลัก
− เพปโทน อนุพันธของเพปโทน สารโปรตีนอื่น ๆ และอนุพันธของสารโปรตีน ซึ่งมิได
จัดประเภทไวในที่อื่น
− น้าํ มันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล) การแปรสภาพน้าํ มันและไขมันโดยกระบวนการ
ทางเคมี (เชน โดยวิธีออกซิเดชัน โพลิเมอรไรเซชัน เปนตน)
− เคมีภัณฑที่ใชในการแตงสําเร็จสิ่งทอ
− ผงหรือครีม ที่ใชในการบัดกรี เปาแลน หรือการเชื่อมโลหะดวยความรอนสูง
− สารที่ใชในการชุบโลหะ
− ถานกัมมันต สารเพิ่มในน้ํามันหลอลื่น สารเรงในการทํายาง สารที่เปนตัวเรงปฏิกริยา
และผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ เพื่อใชในงานอุตสาหกรรม
− สารที่ใชปองกันเครื่องยนตกระตุก สารที่ใชปองกันการเยือกแข็ง ของเหลวที่ใชใน
การสงกําลังเครื่องยนตระบบไฮโดรลิค เปนตน
− ผลิตภัณฑเคมีที่เกี่ยวกับการถายภาพ เชน แผนและฟลมที่ใชในการถายรูป กระดาษ
ถายรูปที่ไวตอแสง วัสดุอื่น ๆ ที่ไวตอแสง และสารเคมีที่ใชในการถายรูป
− หมึกเขียนและวาดภาพ
− สื่อบันทึกซึ่งยังไมไดบันทึก ที่ใชสําหรับการบันทึกเสียง หรือสื่อที่คลายกันที่ใชบันทึก
เหตุการณอื่น ๆ
− เกลือแปรรูป
ยกเวน
− การผลิตหมึกพิมพ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2422 (การผลิตสีทา น้ํามันชักเงา และ
สิ่งที่ใชทาเคลือบ หมึกพิมพ และน้ํามันทาไม (mastics) ที่คลายกัน)
243 2430 การผลิตเสนใยประดิษฐ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตกลุมใยยาวเทียมหรือกลุมใยยาวสังเคราะห และเสนใยสั้นเทียมหรือเสนใยสั้น
สังเคราะห ซึ่งไมไดทําการสางหรือหวี
− การผลิตดายใยยาวสังเคราะหหรือดายใยยาวเทียม โดยไมคํานึงถึงลักษณะองคประกอบ
เนื้อดาย ความทนแรงดึงสูง ตีเกลียวหลายเสนหรือตีเกลียวขนาดใหญ
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การผลิตใยยาวเดี่ยวสังเคราะหหรือเทียม แถบที่ทําจากวัสดุสังเคราะหหรือทําเทียม
(เชน ฟางเทียม)
ยกเวน
− การผลิตดายของกลุมเสนใยสั้นประดิษฐ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1711 (การจัด
เตรียม และการปนเสนใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ)
−

หมวด 25
251

การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก

การผลิตผลิตภัณฑยาง
2511 การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยาง และการซอมสรางยาง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตยางนอกและการหลอดอกยางของยานยนต รวมทั้งยางนอกที่ติดอยูกับอุปกรณ
หรือชิ้นสวนของเครื่องยนตขับเคลื่อน
− การผลิตยางนอกชนิดอัดลม และยางตัน หรือยางกันกระแทก (ยางคูชัน)
− การผลิตยางนอกซึ่งออกแบบสําหรับใชกับยานยนตที่ไมใชวิ่งบนถนน หรืออุปกรณ
ของ ยานยนต เชน เครื่องบิน รถปราบดิน หรือที่ใชกับของเลน เฟอรนิเจอร หรือที่ใช
เพื่อประโยชนอื่น ๆ
− การผลิตยางในเพื่อใชกับยางนอกตามที่กลาวขางตน
− การผลิตชิ้นสวนยางนอก เชน ดอกยางชนิดสับเปลี่ยนได หรือยางรองยางใน
− การผลิตแถบ “คาเมลแบค” เพื่อใชในการหลอดอกยาง
− การซอมสรางยาง การหลอดอกยางใหมของยางนอกชนิดอัดลมที่ใชแลว
ยกเวน
− การผลิตวัตถุดิบที่ใชในการซอมยางใน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2519 (การผลิต
ผลิตภัณฑยางอื่น ๆ)
− การปะยาง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 5020 (การบํารุงรักษาและการซอมแซมยาน
ยนต)
2519 การผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑยาง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
− การผลิตผลิตภัณฑยางกึ่งสําเร็จหรือสําเร็จ ; ผลิตภัณฑยางชนิดอันวัลแคไนซ ชนิด
วัลแคไนซ หรือผลิตภัณฑยางแข็ง ; ผลิตภัณฑซึ่งทั้งหมดหรือบางสวนมาจากยาง
สังเคราะห หรือยางธรรมชาติ หรือยางไมที่มีลักษณะคลายยาง
− กิจกรรมตาง ๆ ไดแก การผลิตผลิตภัณฑยางแผนหนา แผนบาง แถบ เสน และรูป
ทรงโพรไฟล ; หลอด ทอ ทอออน ; สายพานลําเลียง หรือสายพานสงกําลัง หรือ
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ของใชที่เปนสายพาน ; สิ่งของเครื่องใชดานอนามัยหรือเภสัชกรรม ; ดานเครื่อง
แตงกาย ; เครื่องปูพื้น ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตยางที่ไดจากการทําสวนยางของตนเอง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0111
(การเพาะปลูกธัญพืชและพืชอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตเครื่องแตงกายที่ทําจากผายืด ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1810 (การผลิต
เครื่องแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว)
− การผลิตรองเทา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1920
− การผลิตแถบ “คาเมลแบค” เพื่อใชในการหลอดอกยาง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
2511 (การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง)
− การผลิตเครื่องใชทางการแพทย ทันตกรรม และศัลยกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
3311 (การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทยและศัลยกรรม และเครื่องใชทางศัลยศาสตร
กระดูก)
− การผลิตอุปกรณทางวิทยาศาสตร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3312 (การผลิตอุปกรณ
และเครือ่ งใชเพือ่ การวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และ
ใชในวัตถุประสงคอนื่ ๆ ยกเวนอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม)
− การผลิตแพชนิดพองลมหรือเรือที่ใชเพื่อความสําราญชนิดพองลม ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 3511 (การตอเรือและการซอมเรือ) และหมูยอย 3512 (การตอเรือและการซอม
เรือที่ใชเพื่อความสําราญและการกีฬา)
− การผลิตที่นอนที่ทําจากยางเซลลูลารหรือพลาสติกที่ไมหุม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
3610 (การผลิตเฟอรนิเจอร)
− การผลิตอุปกรณกีฬา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3693 (การผลิตเครื่องกีฬา)
− การผลิตของเลนเกมและของเลน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3694
− การผลิตยางจากยางใชแลว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3720 (การนําเศษและของที่ใช
ไมไดจําพวกอโลหะมาผลิตเปนวัตถุดิบใหม)
252 2520 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกชนิดแผนหนา แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบ ; หลอด ทอ
และทอออน ; อุปกรณติดตั้งทอและทอออน ; พลาสติกชนิดแผนหนา แผนบาง ฟลม
ฟอยล เทป แถบ และที่มีรูปทรงแบบอื่น ๆ ชนิดยึดติดไดในตัว ; พลาสติกปูพื้น
พลาสติกปดผนังหรือเพดาน ที่เปนมวนหรือที่มีลักษณะเปนแผนกระเบื้อง ; หรือ
ผลิตภัณฑพลาสติกขั้นตนอื่น ๆ
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การผลิตสิ่งของเครื่องใชพลาสติก ไดแก
− เครื่องสุขภัณฑ เชน อางอาบน้ํา อางลางมือ โถสวม ถังน้ําสําหรับชักโครก เปนตน
− เครื่องใชพลาสติกที่ใชในการบรรจุของ เชน ถุง กระสอบ กลอง หีบ ขวด เปนตน
− เครื่องใชประจําโตะอาหาร เครื่องใชในครัวและในหองน้ํา
− เครื่องใชพลาสติกที่ใชกับอาคาร เชน ประตู หนาตาง กรอบประตู กรอบหนา
ตางมูลี่ มานบังตา
− เครื่องใชพลาสติกอื่น ๆ เชน เครื่องปกคลุมศีรษะ อุปกรณติดตั้งที่เปนฉนวน
สวนประกอบของโคมไฟและเครื่องใหแสงสวาง ของใชในสํานักงานหรือโรงเรียน
เครื่องแตงกาย อุปกรณติดตั้งเฟอรนิเจอร ตัวถังรถยนตและสิ่งที่คลายกัน รูปปน
ขนาดเล็กและเครื่องประดับตกแตงอื่น ๆ
ยกเวน
− การผลิตรองเทา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1920
− การผลิตสิ่งถักตามยาวหรือเครื่องสาน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2029 (การผลิต
ผลิตภัณฑอื่นที่ทําจากไม รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากไมกอก ฟาง และวัสดุถักสาน)
− การผลิตพลาสติกในขั้นตน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2413 (การผลิตพลาสติก
ในขั้นตนและยางสังเคราะห)
− การผลิตเครื่องใชทางการแพทย ทันตกรรม และศัลยกรรม
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
3311 (การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทยและศัลยกรรม และเครื่องใชทางศัลยศาสตร
กระดูก)
− การผลิตอุปกรณทางวิทยาศาสตร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3312 (การผลิตอุปกรณ
และเครื่องใชเพื่อการวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และ
ใชในวัตถุประสงคอื่น ๆ ยกเวนอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม)
− การผลิตที่นอนที่ทําจากยางเซลลูลารหรือพลาสติกที่ไมหุม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
3610 (การผลิตเฟอรนิเจอร)
− การผลิตอุปกรณกีฬา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3693 (การผลิตเครื่องกีฬา)
− การผลิตของเลนเกมและของเลน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3694
− การผลิตพรมน้ํามันและเครื่องปูพื้นที่มีพื้นผิวแข็ง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3699
(การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
−
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หมวด 26

การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ

261 2610 การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตแกวและผลิตภัณฑจากแกว ทุกแบบทุกชนิด
− การผลิตแกวที่เปนกอน และในสภาวะอื่น ๆ ซึ่งจะตกแตงหรือไมก็ตาม เชน ในลักษณะ
เปนแผนชนิดบาง ชนิดหนา หลอด ทอน หรือเสน
− การผลิตแกวจากสวนผสมทางเคมีตางชนิดกัน เชน แกวที่ทําจากฟวสควอทซและฟวส
ซิลิกาอื่น ๆ
− การผลิตแกวที่มีลักษณะทางกายภาพตางกัน เชน แกวที่เสริมดวยลวด แกวที่แตงสี
กระจกชนิดที่แตกแลวไมมีคม หรือชนิดที่แตกแลวไมกระจาย
− การผลิตแกวโดยการหลอ การดึง การเปา การรีด หรือการทําใหผิวแกวเรียบ หรือเปน
เงาหรือกรรมวิธีอื่น ๆ
− ผลิตภัณฑจากแกวซึ่งใชในการกอสราง เชน แกวชนิดที่เปนบล็อก ; ภาชนะบรรจุ
ของทีท่ าํ จากแกว รวมทัง้ ฝาปดภาชนะและจุกขวด ; กระเปาะแกว รวมทัง้ แกวไสใน
สําหรับภาชนะตาง ๆ ; เครือ่ งใชในครัว หรือเครือ่ งใชประจําโตะอาหารทีท่ าํ จากแกว
และผลิตภัณฑจากแกวซึง่ ใชในหองน้าํ สํานักงานหรือสถานทีอ่ นื่ ๆ ; เครือ่ งใชทที่ าํ จาก
แกวซึง่ ใชในหองปฏิบตั กิ าร ดานอนามัยและเภสัชกรรม ; กระจกหนาปดนาฬิกา แกว
เชิงทัศนศาสตร (optical glass) และวัสดุเชิงทัศนศาสตรทาํ จากแกวทีไ่ มไดตกแตง
− แกวซึ่งนําไปใชทําเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณเทียม (แตไมใชการผลิตเครื่องเพชร
พลอยและรูปพรรณเทียม)
− ใยแกว (รวมทั้งปุยแกว) และดายทําจากใยแกว
− การผลิตผลิตภัณฑผานอนวูฟเวนจากใยแกว เสื่อ ที่นอน และผลิตภัณฑนอนวูฟเวน
จากใยแกวที่คลายกัน
ยกเวน
− การผลิตสิ่งทอจากดายใยแกว
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1711 (การจัดเตรียมและ
การปน เสนใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ)
− การผลิตผลิตภัณฑจากปุยแกวเพื่อทําเปนฉนวนกันความรอน
ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 2699 (การผลิตผลิตภัณฑแรอโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตเคเบิลใยนําแสง ที่ทําจากกลุมเสนใยที่หุมปลอกแตละเสน
ไดจัดประเภทไว
ในหมูยอย 3130 (การผลิตลวดและเคเบิลที่หุมฉนวน) และที่ทําขึ้นจากกลุมเสนใยที่
ไมหุมปลอกแตละเสนไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3320 (การผลิตอุปกรณที่ใชในทาง
ทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ)
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การผลิตอุปกรณที่ใชในหองปฏิบัติการทางการแพทย รวมทั้งกระบอกและเข็มฉีดยา
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3311 (การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทยและศัลยกรรม
และเครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก)
การผลิตวัสดุเชิงทัศนศาสตร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3320 (การผลิตอุปกรณที่ใช
ในทางทัศนศาสตรและเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ)
การผลิตของเลนจากแกว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3694 (การผลิตของเลนเกมและ
ของเลน)

การผลิตผลิตภัณฑแรอโลหะ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
2691 การผลิตเซรามิกชนิดไมทนไฟ ซึ่งไมไดใชในงานกอสราง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดพอรชเลน หรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชนา) สโตนแวร
เอิธเธนแวร พอรชเลนที่เปนของเทียม หรือเครื่องปนดินเผาทั่วไป
− การผลิตภาชนะตาง ๆ ที่ใชบนโตะอาหารและผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่โดยปกติใชภายในบาน
หรือหองน้ํา
− การผลิตรูปปนเซรามิกขนาดเล็กและผลิตภัณฑเซรามิกซึ่งใชเปนเครื่องประดับอื่น ๆ
− ผลิตภัณฑเซรามิกที่ใชในหองทดลอง ที่ใชดานเคมี ดานการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
หรือเซรามิกที่ใชในการเกษตร
− การผลิตเครื่องสุขภัณฑและผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่เปนเซรามิก ซึ่งไมไดใชในงานกอสราง
− เครื่องฉนวนไฟฟาที่เปนเซรามิก เชน ลูกถวยไฟฟา
− การผลิตอุปกรณติดตั้ง ซึ่งใชเปนฉนวนที่เปนเซรามิกเพื่อใชกับเครื่องจักร เครื่องมือ
หรืออุปกรณไฟฟา
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดทนไฟ หรือวัสดุกอสรางที่เปนเซรามิก ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 2692 (การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดทนไฟ) และหมูยอย 2693 (การผลิต
ผลิตภัณฑจากดินชนิดไมทนไฟ ซึ่งใชกับงานกอสราง) ตามลําดับ
− การผลิตฟนปลอม
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3311 (การผลิตอุปกรณที่ใชในทาง
การแพทยและศัลยกรรม และเครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก)
− การผลิตของเลน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3694 (การผลิตของเลนเกมและของเลน)
− การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เปนของเทียม
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
3699 (การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
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2692 การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดทนไฟ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกที่ใชเปนฉนวนความรอน ซึ่งผลิตโดยการขึ้นรูปและการเผา
ดินซากหอย
− การผลิตอิฐทนไฟ กระเบื้องทนไฟตาง ๆ และวัสดุที่ใชในการกอสรางที่เปนเซรามิก
ทนไฟที่มีลักษณะคลายกัน
− การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกที่มีคุณสมบัติทนทานตออุณหภูมิสูงในการหลอมโลหะได
− การผลิตซีเมนตทนไฟ
− การผลิตรีทอรตที่ใชในการหลอมโลหะ เบาหลอมโลหะ เตาอบ หัวฉีด หลอด ทอ ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกอื่น ๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑทนไฟ ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 2691 (การผลิตเซรามิกชนิดไมทนไฟ ซึ่งไมไดใชในงานกอสราง) และหมูยอย
2693 (การผลิตผลิตภัณฑจากดินชนิดไมทนไฟ ซึ่งใชกับงานกอสราง)
2693 การผลิตผลิตภัณฑจากดินชนิดไมทนไฟ ซึ่งใชกับงานกอสราง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตวัสดุที่ใชในการกอสรางที่เปนเซรามิก เชน อิฐมอญ บล็อกปูพื้น กระเบื้องมุง
หลังคา ทอยอดปลองไฟ
− การผลิตหลอดหรือทอ ทอน้ํา รางน้ํา/ทอสําหรับรอยสายไฟฟาและสายโทรเลขใตดิน
และอุปกรณติดตั้งสําหรับรางน้ําหรือทอ ที่เปนเซรามิก
− การผลิตกระเบื้องปูพื้นและทางเทา กระเบื้องปูพื้นเตาหรือผนัง โมเสก และผลิตภัณฑ
ที่คลายกันที่เปนเซรามิก โดยไมคํานึงวาเปนชนิดเคลือบหรือไม
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกชนิดทนไฟ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2692
2694 การผลิตซีเมนต ปูนขาว และปูนปลาสเตอร ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตไฮดรอลิกซีเมนต ซีเมนตปอรตแลนต อะลูมินัสสแลก และซูเปอรฟอสเฟต
ซีเมนต โดยไมคํานึงวาจะอยูในรูปของซีเมนตเม็ดหรือไม
− การผลิตควิกไลม สเลกไลม และไฮดรอลิกไลม
− การผลิตปูนปลาสเตอรซึ่งประกอบดวยยิปซัมที่ผานการเผาโดยวิธีคาลซีเนชั่น หรือ
แคลเซียมซัลเฟต
ยกเวน
− การผลิตซีเมนตซึ่งใชในทางทันตกรรม
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2423 ( การผลิต
ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรคและผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร)
− การผลิตซีเมนตทนไฟ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2692 (การผลิตผลิตภัณฑเซรามิก
ชนิดทนไฟ)
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การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ จากซีเมนตหรือปูนปลาสเตอร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
2695
2695 การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนตหรือปูนปลาสเตอร เพื่อใชในการกอสราง เชน
กระเบื้องตาง ๆ หินปูพื้น อิฐบล็อก กระดานคอนกรีต แผนคอนกรีต ทอ เสา
− ผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ทําจากคอนกรีต ซีเมนต หรือปูนปลาสเตอร เชน รูปหลอ เฟอรนิเจอร
ศิลปะทํารูปตัวนูนบนปูน แจกัน กระถางตนไม ฯลฯ
− คอนกรีตผสมเสร็จและมอรทาร
− วัสดุกอสรางที่ทําจากพืช (ฝอยไม ฟาง หญา กก) ซึ่งยึดติดกันดวยซีเมนต ปูนปลาสเตอร
หรือแรธาตุอื่น ๆ
− ผลิตภัณฑตาง ๆ จากแอสเบสทอสซีเมนต เซลลูโลสไฟเบอรซีเมนต หรือผลิตภัณฑที่
คลายกัน เชน ซีเมนตแผนลูกฟูก ซีเมนตแผน แผง กระเบื้องตาง ๆ หลอด ทอ อางน้ํา
อางยาว อางลางมือ อางลางชาม โอง เฟอรนิเจอร กรอบหนาตางและผลิตภัณฑอื่น ๆ
2696 การตัด การขึ้นรูป และการแตงสําเร็จหิน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การตัด การขึ้นรูปและการแตงสําเร็จหินเพื่อใชในการกอสราง การทําสุสาน การทํา
ถนน ทําเครื่องมุงหลังคาและในการใชประโยชนอื่น ๆ
− การตัด การขึ้นรูป และการแตงสําเร็จหินหยาบที่ไดจากเหมืองหิน
ยกเวน
− กิจกรรมที่ดําเนินการโดยผูควบคุมเหมืองหิน เชน การผลิตหินที่ตัดอยางหยาบ ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 1410 (การทําเหมืองหิน ทราย และดินเหนียว)
− การผลิตหินโม หินขัด และการผลิตที่คลายกัน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2699
(การผลิตผลิตภัณฑแรอโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
2699 การผลิตผลิตภัณฑแรอโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเสนดายและผาแอสเบสทอส (ทอหรือถัก) และผลิตภัณฑที่ทําจากเสนดายหรือ
ผาแอสเบสทอส เชน เสื้อผา เครื่องปกคลุมศีรษะ รองเทา เชือก กระดาษ สักหลาด
หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ
− การผลิตวัสดุเสียดทานซึ่งทําจากแอสเบสทอส หรือแรชนิดอื่น
หรือเซลลูโลสที่มี
คุณสมบัติคลายกันเปนหลัก โดยไมคํานึงถึงสวนประกอบของวัสดุอื่น การผลิตวัสดุ
เสียดทานที่ยังไมไดประกอบหรือติดตั้ง
− การผลิตวัสดุที่เปนฉนวนจากแร ไดแก ใยขี้แร ใยหิน
และใยแรที่คลายกัน ;
เอกซโฟลี-เอตเต็ดเวอรมิคิวไลต เอกซแปนเด็ดเคลย และวัสดุที่คลายกันที่มีคุณสมบัติ
เปนฉนวนกันความรอน ฉนวนกันเสียง หรือเปนตัวดูดกลืนเสียง
−
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ผลิตภัณฑจากปุยแกวที่ใชเปนฉนวนกันความรอน
− ผลิตภัณฑจากแอสฟลตหรือวัสดุที่คลายกัน (เชน ยางมะตอยที่ไดจากโรงกลั่นน้ํามัน)
− การผลิตหินโม
หินลับหรือหินขัด และผลิตภัณฑหินขัดถูธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ
ขัดถูเทียม รวมทั้งผงขัดถูหรือเม็ดขัดถู ซึ่งนําไปประกอบกับผลิตภัณฑสิ่งทอ กระดาษ
กระดาษแข็งหรือวัสดุอื่น ๆ
− การผลิตผลิตภัณฑจากแรอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน ไมกาที่จัดทําแลว
และของที่ทําจากไมกา พีต กราไฟท (นอกเหนือจากผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับไฟฟา) หรือ
แรอื่น ๆ
ยกเวน
− การผลิตปุยแกว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2610 (การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว)
−

หมวด 27

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน

271 2710 การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินการเกี่ยวกับการถลุงเหล็กจากเตาพนลม เตาหลอมเหล็กกลา โรงงานรีดเหล็ก
และโรงงานแตงสําเร็จเหล็ก
− การผลิตผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลาขั้นตน
− การผลิตผลิตภัณฑเหล็กขั้นตนในลักษณะที่เปนเม็ดหรือเปนผง หรือแทงเหล็กถลุง
เปนทอน เปนกอน แรเหล็กหรือเศษเหล็กที่เปนกอนหรือเปนของเหลว
− การผลิตเหล็กซึ่งทําใหบริสุทธิ์โดยกรรมวิธีทางไฟฟาหรือทางเคมีอื่น ๆ
− การผลิตเหล็กถลุง รวมทั้งเหล็กสปเกล และสารเจือเหล็ก และเหล็กพรุน
− การผลิตเหล็กกลาโดยกระบวนการผลิตที่ใชแรงลมอัดหรือเผาไฟ
− การผลิตแทงเหล็กกลาหรือแทงเหล็กกลาเจือ
− การผลิตเหล็กแทงใหญ เหล็กแทงเล็ก เหล็กที่ใชกับโครงสรางหลังคา หรือผลิต
ภัณฑ กึ่งสําเร็จรูปจากเหล็ก เหล็กกลา หรือเหล็กกลาเจือ
− การผลิตผลิตภัณฑเหล็ก เหล็กกลา หรือเหล็กกลาเจือ โดยการรีด ดึง อัดรีด หรือตี
เหล็ก การผลิตอาจใชกรรมวิธีผานความรอนหรือความเย็น
− ผลิตภัณฑที่สําคัญจากโรงงานรีดเหล็ก แตงสําเร็จและทําทอ ไดแก เหล็กแผนบาง
เหล็กแผนหนา เหล็กพืด ; ทอนและเสน ; ฮารโลว-ไมนิ่ง-สตีล ; มุม รูปทรง หนา
ตัดตาง ๆ และลวด ; หลอดและทอ รวมทั้งทอผนังบอ ทอมีตะเข็บ และทอหมุดย้ํา
ทอและโพรไฟลกลวง ; วัสดุกอสรางรางรถไฟและรถราง เชน รางที่ยังไมได
ประกอบ ; และผลิตภัณฑเหล็กหรือเหล็กกลาสําเร็จรูปอื่น ๆ
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ยกเวน
− การผลิตแรเหล็กโดยวิธีซินเตอร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1310 (การทําเหมืองแร
เหล็ก)
− การดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการอบถานหิน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2310
(การผลิตผลิตภัณฑถานโคก)
− การดําเนินการเกี่ยวกับการตีเหล็กหรือหลอเหล็ก ในรูปของสวนประกอบสิ่งประดิษฐ
ของสินคาที่กําหนดให ไดจัดประเภทไวในหมูยอยการผลิตตามชนิดของสินคานั้น
272 2720 การผลิตโลหะมีคาและโลหะอื่นที่มิใชเหล็กขั้นมูลฐาน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตโลหะมีคา เชน ทอง เงิน และโลหะกลุมแพลทินัม รวมทั้งการทําโลหะมีคา
ที่กลาวขางตนใหบริสุทธิ์
− การผลิตโลหะมีคาที่ยังไมขึ้นรูปหรือขึ้นรูป เชน ผลิตภัณฑจากเงิน ทอง แพลทินัม
และโลหะกลุมแพลทินัมที่มีลักษณะเปน กอน เม็ด อินกอต ทอน รูปกลม ฯลฯ หรือ
ในลักษณะเปนเสน เปนทอนตอกัน เปนสาย เปนแผนหนา แผนบางและเปนแถบยาว
หรือในลักษณะเปนหลอด ทอ ทอนกลวง เปนแผนฟอยล เปนผง ฯลฯ
− การผลิตโลหะมีคาหุมหรือติด : เงินหุมติดโลหะสามัญ ทองหุมติดโลหะสามัญหรือ
หุมติดเงิน แพลทินัมและโลหะกลุมแพลทินัมหุมติดทอง หุมติดเงิน หรือโลหะสามัญ
ในรูปแบบที่เปนทอน เปนเสน เปนทอนตอกัน เปนแผนบาง เปนหลอด ฯลฯ
− การผลิตโลหะสามัญที่มิใชเหล็กจากสินแร แมตต หรือวัตถุดิบอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
กึ่งสินแรกับโลหะ (เชน อลูมินา) หรือของที่ใชไมได
− การผลิตโลหะสามัญที่มิใชเหล็กและยังไมไดขึ้นรูป โดยใชเครื่องถลุงแร เครื่องทําให
บริสุทธิ์โดยแยกดวยกระแสไฟฟา หรือโดยวิธีอื่น
− การถลุงโลหะและการทําใหบริสุทธิ์ของโลหะประเภททองแดง
ตะกั่ว โครเมียม
แมงกานีส สังกะสี อะลูมิเนียม นิกเกิล ดีบุก หรือโลหะสามัญอื่น ๆ ที่มิใชเหล็ก
และโลหะผสมของโลหะเหลานั้น
− การผลิตอลูมินาและแมตตของนิกเกิลหรือทองแดง
− การผลิตโลหะสามัญที่มิใชเหล็กโดยการรีด การดึงหรือการอัดรีด การผลิตในลักษณะที่
เปนผงหรือเกล็ด ; เปนแผนฟอยล ; เปนแผนหนา แผนบาง หรือเปนแถบยาว ; เปนทอน
เปนเสนหรือรูปแบบอื่น ; เปนลวด ; เปนหลอด ทอและอุปกรณติดตั้งทอหรือหลอด
− การผลิตทองที่ใชเปนเงินตรา
ยกเวน
− การผลิตตัวเรือนนาฬิกาที่ทําจากโลหะที่มีคา
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3330
(การผลิตนาฬิกา)
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−

−
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การหลอโลหะ
2731 การหลอเหล็กและเหล็กกลา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑหลอสําเร็จรูป หรือกึ่งหลอสําเร็จรูป จากเหล็กหลอ หรือเหล็กกลาหลอ
2732 การหลอโลหะที่มิใชเหล็ก ในหมูยอยนี้ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑหลอสําเร็จรูป หรือกึ่งหลอสําเร็จรูปจากโลหะที่มิใชเหล็ก

หมวด 28
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การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ที่ทําจากโลหะมีคาหรือเหรียญกษาปณเงิน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3691 (การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่
เกี่ยวของ)
การดําเนินการเกี่ยวกับการตีโลหะหรือการหลอโลหะ ในรูปของสวนประกอบสิ่งประดิษฐ
ของสินคาที่กําหนดให ไดจัดประเภทไวในหมูยอยการผลิตตามชนิดของสินคานั้น

การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ

การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะ ถังน้ํา ที่เก็บน้ํา และเครื่องกําเนิดไอน้ํา
2811 การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะหรือเหล็กกลา สวนประกอบของผลิตภัณฑ
ที่มีโครงสรางเปนโลหะและผลิตภัณฑที่คลายกัน รวมทั้งสะพาน และสวนประกอบ
ของสะพาน หอคอย เสาอากาศ เสาค้ํายัน คานเหล็ก เสารับหลังคา หรือสะพาน
โคงซุมประตู จันทัน โครงปากบอแร เครื่องค้ํายันกลองโทรทรรศน ประตูระบาย
น้ํา สะพานทาเรือ เขื่อน
− การผลิตอาคารสําเร็จรูปที่ใชโลหะเปนสวนประกอบหลัก ก็รวมไวในหมูยอยนี้ดวย
− การผลิตผลิตภัณฑโลหะพวกประตู หนาตาง และกรอบประตูหนาตาง มูลี่และบานเลื่อน
บันไดหนีไฟ ประตูรั้ว และงานโลหะที่คลายกัน ซึ่งใชในงานกอสราง
− การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจัดไวในหมูยอยนี้ ซึ่งทํามาจากเหล็ก เหล็กกลา หรืออะลูมิเนียม
ผลิตภัณฑที่เปนสินคา ซึ่งสะดวกในการขนยาย พรอมที่จะประกอบ ติดตั้ง หรือสราง
(ณ สถานที่กอสราง โดยสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการกอสราง)
− การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะจากสวนประกอบที่ผลิตขึ้นเอง ไดจัดอยูใน
ประเภทนี้
ยกเวน
− การผลิตสวนประกอบของเพาวเวอรบอยเลอร
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2813
(การผลิตเครื่องกําเนิดไอน้ํา ยกเวนหมอน้ํา (boiler) น้ํารอนสําหรับการทําความรอน
จากสวนกลาง)
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การผลิตสวนประกอบของสิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณติดตั้ง สําหรับรางรถไฟและราง
รถราง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2899 (การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตสวนหนึ่งสวนใดของเรือหรือสิ่งกอสรางลอยน้ํา
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
3511 (การตอเรือและการซอมเรือ)
2812 การผลิตถังน้ํา ที่เก็บน้ํา และภาชนะบรรจุ ที่ทําจากโลหะ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทําจากโลหะ เพื่อใชบรรจุกาซอัดหรือกาซเหลว
− การผลิตหมอน้ํา (boiler) น้ํารอนสําหรับการทําความรอนจากสวนกลาง
และเครื่องกระจายความรอน
− การผลิตที่เก็บน้ํา ถังน้ํา และภาชนะบรรจุที่คลายกันที่ทําจากโลหะชนิดติดตั้งกับที่
เพื่อใชในการเก็บหรือการผลิตสินคา โดยไมคํานึงวาจะมีสวนที่ปดดานบน ฝาปด
หรือบุดวยวัสดุใดนอกเหนือจากเหล็ก เหล็กกลา หรืออะลูมิเนียม
ยกเวน
− การผลิตถัง กระปอง ถังหิ้ว กลอง และอื่น ๆ ที่ทําจากโลหะ แมจะมีขนาดใหญ
ซึ่งใชในการขนถายหรือบรรจุสินคา
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2899 (การผลิต
ผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตที่เก็บน้ํา ถังน้ํา และภาชนะบรรจุที่คลายกันเพื่อใชประโยชนดังกลาวขางตน
แตมีเครื่องอุปกรณกลหรือเครื่องอุปกรณความรอนประกอบติดอยูดวย ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 2919 (การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ )
− การผลิ ต ภาชนะบรรจุ ที่ อ อกแบบเฉพาะและมี อุ ป กรณ เ พื่ อ ใช ใ นการขนส ง โดยวิ ธี ใ ด
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3420 (การผลิตตัวถัง (coachwork)
สําหรับยานยนต รวมทั้งการผลิตรถพวงและรถกึ่งรถพวง)
2813 การผลิตเครื่องกําเนิดไอน้ํา ยกเวนหมอน้ํา (boiler) น้ํารอนสําหรับการทําความรอน
จากสวนกลาง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องปฏิกรณปรมาณู สําหรับวัตถุประสงคทุกชนิด นอกเหนือจากเครื่องแยก
ไอโซโทป คําวา “เครื่องปฏิกรณปรมาณู” โดยทั่วไปครอบคลุมถึงเครื่องและอุปกรณ
ภายในบริเวณที่ปดกั้นดวยแผนปองกันทางชีวภาพ รวมทั้งแผนปองกันในตัวเองดวย
ความหมายของคํานี้
ยังรวมถึงเครื่องหรืออุปกรณที่อยูภายนอกบริเวณดังกลาวนั้น
เปนสวนหนึ่งของสิ่งที่อยูภายในบริเวณที่ปดกั้นนั้น
− การผลิตหมอน้ํา (boiler) กําเนิดไอน้ําหรือไออื่น ๆ
นอกเหนือจากหมอน้ํา (boiler)
น้ํารอนสําหรับการทําความรอนจากสวนกลาง แมวาจะสามารถผลิตไอน้ําความดันต่ํา
ไดดวย
−
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การผลิตเครื่องจักรที่เปนเครื่องชวยสําหรับใชงานรวมกันกับหมอน้ํา (boiler) เชน
เครื่องประหยัดเชื้อเพลิง เครื่องทําความรอนชนิดพิเศษ เครื่องเก็บและสะสมไอน้ํา
รวมทั้งเครื่องกําจัดเขมา เครื่องเก็บกาซเพื่อนํากลับมาใชใหม และเครื่องกวาดตะกอน
ยกเวน
− การผลิตเชื้อเพลิงจากเครื่องปฎิกรณปรมาณู ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2330 (กระบวน
การผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู)
− การผลิตหมอน้ํา (boiler) น้ํารอนสําหรับการทําความรอนจากสวนกลาง และ
เครื่องกระจายความรอน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2812 (การผลิตถังน้ํา ที่เก็บน้ํา
และภาชนะบรรจุที่ทําจากโลหะ)
− การผลิตชุดของเครื่องยนตขับเคลื่อนดวยกังหันไอน้ําหรือเครื่องจักรไอน้ําติดอยูกับที่
พรอมดวยหมอน้ํา (boiler) ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2911 (การผลิตเครื่องยนต
และเครื่องกังหัน ยกเวนเครื่องยนตที่ใชกับอากาศยาน ยานยนต และรถจักรยาน/
รถจักรยานยนต)
− การผลิตหัวรถจักรไอน้ํา
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3520 (การผลิตหัวรถจักรของ
รถไฟและรถรางและรถที่เดินบนราง)
−
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การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ รวมทั้งกิจกรรมดานการบริการแกผูผลิตผลิตภัณฑ
โลหะประดิษฐ
2891 การผลิตผลิตภัณฑโลหะที่ทําขึ้น โดยวิธีการตี การกด การตอกพิมพ และการรีดในรูปแบบ
ตาง ๆ รวมทั้งการผสมโลหะผง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปหรือผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปชนิดตาง ๆ โดยการตี การกด
การตอกพิมพ การรีดในรูปแบบตาง ๆ เชน การเปลี่ยนรูปของโลหะโดยแรงอัดจากการรีด
− การผลิตผลิตภัณฑโลหะจากการผสมโลหะผง เชน การผลิตวัสดุโลหะโดยตรงจากผง
โลหะ จากกรรมวิธีโดยใชความรอน (โดยวิธีซินเตอร) หรือภายใตความดัน
ยกเวน
− การผลิตผงโลหะ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2710 (การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน)
และหมูยอย 2720 (การผลิตโลหะมีคาและโลหะอื่นที่มิใชเหล็กขั้นมูลฐาน) ตามลําดับ
2892 การตกแตงและการเคลือบโลหะ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล
โดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การชุบ การขัดมัน การอาบ การลงยา การแกะสลัก การพิมพ การทําใหแข็ง การขัด
ดวยหนัง การเกลาตะเข็บ การพนขัดดวยทราย ทัมบลิ่ง การทําความสะอาด การเชื่อม
โลหะ การเจียระไน หรือการดําเนินการเฉพาะอยางเกี่ยวกับโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
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โดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง ซึ่งโดยทั่วไปหนวยงาน
ที่จัดประเภทไวในที่นี้ ไมไดเปนทั้งเจาของสินคาและผูขายใหแกบุคคลที่สาม
2893 การผลิตของมีคม เครื่องมือที่ใชงานดวยมือ และเครื่องโลหะทั่วไป ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตผลิตภัณฑโลหะเพื่อใชภายในบาน ไดแก มีดและใบมีด ; ของมีคมอื่น ๆ ที่ใชผา
หรือสับ มีดโกนและใบมีดโกน กรรไกรและกรรไกรตัดลิด ปตตาเลี่ยนและกรรไกรตัดเล็บ ;
ชอน สอม ทัพพี ทัพพีโปรง มีดปลา คีม และเครื่องใชอื่น ๆ สําหรับใชบนโตะอาหาร
หรือในครัว
− เครื่องมือที่ใชงานดวยมือ (hand tools) ชนิดที่ใชในการเกษตร การทําสวนหรือการปาไม ;
เครื่องมือที่ใชในงานชางไม งานตอตูเตียงหรืองานไมอื่น ๆ ; เครื่องมือที่ใชในงานประกอบ
เครื่องจักรกล ; เครื่องมือที่ใชในงานโลหะอื่น ๆ ; และชนิดที่ใชในงานดานอื่น ๆ
− เลื่อยและใบเลื่อย รวมทั้งใบเลื่อยวงเดือนและใบเลื่อยแบบโซ การผลิตมีดและใบมีด
เพื่อใชกับเครื่องจักรกล หรือเพื่อใชกับอุปกรณเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
− เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนไดสําหรับเครื่องมือที่ใชงานดวยมือ ซึ่งจะขับดวยกําลังอยาง
อื่นหรือไมก็ตาม หรือสําหรับเครื่องมือกล ไดแก สวาน เครื่องตอกรู แมพิมพ (die)
เครื่องหมุนขูด อุปกรณที่เปนปลาย แผน หรือแทงทําดวยโลหะคารไบดโดยวิธีซินเตอร
หรือทําดวยเซอรเมต ที่ใชกับเครื่องมือแตยังไมไดประกอบติดกับเครื่องมือ ฯลฯ
− เครื่องมือสําหรับชางตีเหล็ก รวมทั้งเตาเผาโลหะและทั่ง การผลิตปากกาจับเหล็ก ที่จับ
ยึด ตะเกียงฟู และของที่คลายกัน
− กุญแจ กุญแจสายยู ขอเกี่ยว ลูกกุญแจ และเครื่องโลหะอื่น ๆ ที่ใชกับประตูสําหรับอาคาร
เฟอรนิเจอร ยานยนต และการใชประโยชนอื่น ๆ
ยกเวน
− การผลิตเครื่องใชบนโตะอาหารทําดวยโลหะที่มีลักษณะกลวงหรือแบนราบ ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 2899 (การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
ถาเปนการผลิตจากโลหะมีคา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3691 (การผลิตเครื่องเพชรพลอย
และรูปพรรณและของที่เกี่ยวของ)
− การผลิตเครื่องมือที่ใชงานดวยมือที่ใชกําลังขับเคลื่อน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2922
(การผลิตเครื่องมือกล)
2899 การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตสิ่งที่ใชยึดติดที่ทําดวยโลหะ ไดแก ตะปู หมุดย้ํา ตะปูสั้นหัวใหญ หมุด
ตะปูสองขา แหวนรอง และผลิตภัณฑที่คลายกันที่ไมมีเกลียวและแปนเกลียว
สลักเกลียว ตะปูควง และผลิตภัณฑที่ไมมีเกลียวอื่น ๆ
− ผลิตภัณฑสลักเกลียว
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สายเคเบิลโลหะ แถบถักโลหะ และของที่คลายกัน ซึ่งทําจากเหล็ก เหล็กกลา อะลูมิเนียม
หรือทองแดง
− ของที่ทําดวยลวด ไดแก ลวดหนาม ลวดที่ใชทํารั้ว ตะแกรง ตาขาย ของที่มีลักษณะแบบผา
ฯลฯ
− ภาชนะบรรจุ เพื่อใชในการบรรจุสินคาหรือในการขนถายสินคา เชน ถัง ถังหิ้ว กระปอง
กลอง ฯลฯ
− สปริง รวมทั้งสปริงกึ่งสําเร็จรูปอเนกประสงคนอกเหนือจากลานนาฬิกา เชน แหนบรถยนต
สปริงขดแบบกนหอย สปริงเหล็กเกาะแกนลอหนารถยนตทั้งสองขาง เพื่อชวยใหรถตั้งตรง
เวลาเลี้ยว (torsion bar spring) ฯลฯ
− ดาบ กระบี่ ดาบปลายปน และอาวุธที่คลายกัน
− เครื่องใชบนโตะอาหารทําดวยโลหะที่มีลักษณะกลวงหรือแบนราบ ไมคํานึงวาทําจาก
โลหะสามัญที่ชุบดวยโลหะมีคาหรือไมก็ตาม ; กระทะ กระทะทองแบนชนิดมีดามถือ
และเครื่องใชในการทําอาหารอื่น ๆ ที่ทําจากโลหะ
− อุปกรณในครัวขนาดเล็กที่ใชดวยมือ ซึ่งใชในการเตรียม การทําหรือการเสิรฟอาหาร
− เครื่องใชสุขภัณฑที่ทําจากโลหะ รวมทั้งอางอาบน้ํา อางลางชาม อางลางหนา และ
เครื่องสุขภัณฑโลหะอื่น ๆ และของใชในหองน้ํา โดยไมคํานึงวาจะเคลือบหรือไม
− เครื่องใชโลหะที่ใชในสํานักงาน แตไมใชเฟอรนิเจอรที่ทําดวยโลหะ
− เครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัยที่ทําจากโลหะ
− ตูนิรภัย กําปน ประตูนิรภัย และของที่คลายกัน
− สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณติดตั้งสําหรับรางรถไฟหรือรางรถราง (เชน รางที่ประกอบแลว
แทนกลับหัวรถจักร ชานปะทะ ฯลฯ)
− เครื่องใชโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น รวมทั้งโซ ใบพัดเรือ และใบพาย
สมอเรือ ระฆัง กรอบรูปภาพ หลอดหรือทอออนที่งอได ขอเกี่ยวทั่วไป หัวเข็มขัด
ตะขอ แผนขัดถูทําดวยโลหะ ปายเครื่องหมาย และอื่น ๆ โดยไมคํานึงถึงงานโลหะ
ที่จางทํา นอกจากโลหะมีคา
ยกเวน
− การผลิตภาชนะบรรจุ (container) เพื่อใชในการเก็บหรือกรรมวิธีการผลิตวัสดุ ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 2812 (การผลิตถังน้ํา ที่เก็บน้ํา และภาชนะบรรจุที่ทําจาก
โลหะ)
− การผลิตโซสงกําลัง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2913 (การผลิตแบริ่ง (ตลับลูกปน)
เกียรและเครื่องเกียร และอุปกรณที่ใชขับเคลื่อน)
− การผลิตเฟอรนิเจอรที่ทําจากโลหะ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3610 (การผลิตเฟอรนิเจอร)
−
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−
−

หมวด 29
291

การผลิตเครื่องกีฬา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3693
การผลิตของเลนเกมและของเลน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3694

การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไป
2911 การผลิตเครื่องยนตและเครื่องกังหัน ยกเวนเครื่องยนตที่ใชกับอากาศยาน ยานยนตและ
รถจักรยาน/รถจักรยานยนต ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนที่ตรงหรือลูกสูบหมุน (rotary) ชนิด
จุดระเบิดดวยประกายไฟ หรือเครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดดวย
การอัด เพื่อใชในการขับเคลื่อนหรือประโยชนในการติดตั้ง นอกเหนือจากการขับเคลื่อน
ยานยนตหรืออากาศยาน
− สวนประกอบสําหรับเครื่องยนตที่กลาวขางตน เชน วาลว
− เครื่องกังหันไอน้ําและเครื่องกังหันไออื่น ๆ
− เครื่องกังหันไฮดรอลิก ลอน้ํา และเครื่องควบคุมของเครื่องดังกลาว
− เครื่องกังหันกาซ นอกเหนือจากเครื่องกังหันไอพนหรือเครื่องกังหันใบพัด ที่ใชใน
การขับเคลื่อนอากาศยาน เครื่องกังหันที่ผลิตในกลุมนี้จะพบในการขับเคลื่อนเรือ และ
เครื่องเริ่มแรง (prime mover) ของเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือเครื่องสูบ
− การผลิตชุดของเครื่องยนตขับเคลื่อนดวยกังหันไอน้ํา หรือเครื่องจักรไอน้ําที่ติดอยูกับที่
พรอมดวยหมอน้ํา (boiler)
ยกเวน
− การผลิตสวนประกอบของเครื่องยนตไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชกับอากาศยาน ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 3190 (การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภท
ไวในที่อื่น)
− การผลิ ต อุ ป กรณ แ ละส ว นประกอบของเครื่ อ งยนต สั น ดาปภายในที่ เ ป น ไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3190 ดวย
− การผลิตเครื่องยนตที่ใชขับเคลื่อนยานยนต อากาศยาน และรถจักรยาน/รถจักรยานยนต
รวมทั้งเครื่องยนตที่ขับเคลื่อนดวยแรงปฏิกิริยา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3410 (การผลิต
ยานยนต) หมูยอย 3530 (การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ) และหมูยอย 3591 (การผลิต
รถจักรยานยนต) ตามลําดับ
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2912 การผลิตเครื่องสูบ เครื่องอัด แทป และวาลว ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องยนตและมอเตอรที่ใชกําลังไฮดรอลิก ซึ่งประกอบดวยเครื่องสูบที่มีกําลังมาก
− การผลิตเครื่องสูบของเหลว จะมีอุปกรณเกี่ยวกับการวัดติดอยูดวยหรือไมก็ตาม รวมทั้ง
เครื่องสูบชนิดใชงานดวยมือและเครื่องสูบที่ออกแบบเพื่อใชติดตั้งกับเครื่องยนตชนิด
สันดาปภายใน เครื่องสูบคอนกรีต และชนิดอื่น ๆ
− การผลิตเครื่องสูบลมหรือเครื่องสูบสุญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดกาซอื่น ๆ
− การผลิตแทป กอก วาลว และอุปกรณที่คลายกันเพื่อใชกับทอ เปลือกบอยเลอร ถังน้ํา
ภาชนะใหญที่ใชตมหรือหมัก (vat) หรือของที่คลายกัน รวมทั้งวาลวลดความดันและ
วาลวที่ควบคุมโดยอุณหภูมิ
ยกเวน
− การผลิตแทป กอก วาลว และอุปกรณที่คลายกัน ที่ทําดวยยางวัลแคไนซชนิดไมแข็ง
วัสดุประเภทเซรามิกหรือแกว ไดจัดประเภทไวตามวัสดุในหมูยอย 2519 (การผลิต
ผลิตภัณฑยางอื่น ๆ) หมูยอย 2691 (การผลิตเซรามิกชนิดไมทนไฟ ซึ่งไมไดใชในงาน
กอสราง) และหมูยอย 2610 (การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว) ตามลําดับ
− การผลิตพัดลมที่ใชในครัวเรือน รวมทั้งพัดลมแบบตั้งพื้น
ไดจัดประเภทไวในหมู
ยอย 2930 (การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตสวนประกอบเครื่องจักร เชน วาลว
โดยทั่วไปไดจัดประเภทไวในหมูยอย
เดียวกันกับเครื่องจักร เชน ลิ้นไอเสียของเครื่องยนตชนิดสันดาปภายในสําหรับ
อากาศยาน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3530 (การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ)
2913 การผลิตแบริ่ง (ตลับลูกปน) เกียรและเครื่องเกียร และอุปกรณที่ใชขับเคลื่อน
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตบอลแบริ่งและโรลเลอรแบริ่ง รวมทั้ง บอล เข็ม โรลเลอร สวนของตุกตาที่มีรอง
โดยรอบสําหรับใสลูกปนหรือลูกกลิ้ง (race) วงแหวนกั้นลูกปน และสวนประกอบอื่น ๆ
ของแบริ่ง
− การผลิตอุปกรณเครื่องจักรสงกําลังที่ทําดวยวัสดุใด ๆ ไดแก เพลาลูกเบี้ยว เพลาขอ
เหวี่ยง ขอเหวี่ยง ; เพลาสงกําลัง ; เสื้อตลับลูกปน ตุกตาเพลา ; กาบเพลาและเสื้อตลับลูก
ปนอื่นๆ ; เกียรและเครื่องเกียร รวมทั้งเกียรฝด ; กระปุกเกียรและเครื่องเปลี่ยนระบบ
ความเร็วอื่น ๆ ; คลัตช รวมทั้งคลัตชที่ใชระบบแรงเหวี่ยงอัตโนมัติ คลัตชที่ใชลมอัดใน
ชนิดตาง ๆ ; ลอตุนแรง ประกับเพลา
− การผลิตขอตอที่ใชโซ
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ยกเวน
− การผลิตคลัตชแมเหล็กไฟฟา
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3190 (การผลิตเครื่องอุปกรณ
ไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตสวนประกอบยอยของเครื่องอุปกรณสงกําลัง ซึ่งเปนสวนประกอบของยานยนต
หรืออากาศยาน ไดจัดประเภทไวในหมวด 34 (การผลิตยานยนต รถพวงและรถกึ่งรถพวง)
และหมวด 35 (การผลิตเครื่องอุปกรณการขนสงอื่น ๆ) ตามลําดับ
2914 การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่องพนหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเตาเผาและเตาอบที่ไมใชไฟฟา เพื่อใชในการยาง การหลอม หรือกรรมวิธีอื่น ๆ
ที่ใหความรอนแกสินแร แรไพไรท แรอโลหะ โลหะ หรือวัตถุอื่น ๆ
− การผลิตเตาเผาไฟฟาหรือเตาอบไฟฟา รวมถึงเตาเผาและเตาอบแบบเหนี่ยวนําหรือแบบ
ไดอิเล็กทริก
− การผลิตเครื่องอุปกรณความรอนไฟฟาแบบเหนี่ยวนําหรือแบบไดอิเล็กทริก ชนิดที่ใช
ในอุตสาหกรรมหรือตามหองปฏิบัติการ รวมทั้งเตาเผาขยะ
− การผลิตเครื่องพนหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิงที่ใชกับเชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงปน หรือกาซ
− การผลิตเครื่องเติมเชื้อเพลิง ตะกรับ เครื่องขับขี้เถาที่เปนเครื่องกล และเครื่องใชที่คลายกัน
ยกเวน
− การผลิตเครื่องจักรโรงงานและอุปกรณที่ออกแบบเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของอาหาร เครื่องดื่ม
หรือยาสูบ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2925 (การผลิตเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิต
อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ)
− การผลิตเตาอบเบเกอรี่ชนิดไมใชไฟฟา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2925
− การผลิตเครื่องจักรโรงงานและอุปกรณ ที่ออกแบบเพื่อใชในการเพิ่มอุณหภูมิของวัสดุ
ประเภทเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือวัสดุที่ใชในงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 2929 (การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานเฉพาะอยาง อื่น ๆ )
− การผลิตเครื่องสเตอรีไลสที่ใชในทางการแพทย ศัลยกรรมหรือใชตามหองปฏิบัติการ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3311 (การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทยและศัลยกรรม
และเครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก)
2915 การผลิตอุปกรณที่ใชในการยกและการขนยาย ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องจักรเพื่อใชเปนเครื่องมือกลในการขนยายวัสดุ สินคา หรือคน นอกเหนือ
จากยานยนตทใี่ ชวงิ่ บนถนน การผลิตเครือ่ งจักรชนิดธรรมดาและชนิดซับซอน ;
เครือ่ งจักรทีท่ าํ งานอยางตอเนือ่ ง หรือทํางานเปนระยะ ๆ ; เครือ่ งจักรทีต่ ดิ ตัง้ อยูก บั ที่
และชนิดเคลือ่ นทีไ่ ด ; และเครือ่ งจักรทีต่ ดิ ตัง้ บนแชสซีสท มี่ ลี อ
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เครื่องผอนแรงที่ใชลูกรอก ; เครื่องกวานแบบนอนและแบบตั้ง ; และแมแรง
− เดอรริก ; ปนจั่น รวมถึงปนจั่นแบบเคเบิล ; โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได เครื่องขนยาย
แบบสแตรดเดิล ; รถใชงานที่มีปนจั่นติดอยูดวย หรืออุปกรณสําหรับยกหรือขนยาย จะเปน
ชนิดขับเคลื่อนไดในตัวหรือไมก็ตาม ซึ่งจะพบไดในโรงงาน โกดังสินคา บริเวณทาเรือ
ชานชาลา สถานี และที่อื่น ๆ รวมทั้งแทรกเตอรที่ใชบนชานชาลาสถานีรถไฟ
− เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใชสําหรับยก ขนยาย บรรทุกหรือขนถาย (เชน ลิฟต เครื่องยก
เครื่องตักยกของเหลว เครื่องลําเลียง และเครื่องเทเลเฟอริก)
− สวนประกอบเฉพาะที่ใชกับเครื่องอุปกรณสําหรับยกและขนยาย รวมทั้งบักเกต ที่ตัก
แบบกามปู แตไมรวมใบมีดสําหรับรถปราบดินหรือแองเกิลโดเซอร
ยกเวน
− การผลิตเครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบที่ใชสําหรับเครื่องอุปกรณสําหรับยกและ
ขนยาย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2911 (การผลิตเครื่องยนตและเครื่องกังหัน ยกเวน
เครื่องยนตที่ใชกับอากาศยาน ยานยนต และรถจักรยาน/รถจักรยานยนต)
− การผลิตแทรกเตอรสําหรับใชในการเกษตร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2921
(การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเกษตรและการปาไม)
− การผลิตอุปกรณการกอสราง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2924 (การผลิตเครื่องจักรที่
ใชในการทําเหมืองแร เหมืองหิน และการกอสราง)
− การผลิตอุปกรณเพื่อใชในการขนยายวัสดุ ซึ่งออกแบบเฉพาะเพื่อการใชงานใตดิน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2924
2919 การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องชั่ง (นอกเหนือจากเครื่องชั่งที่มีความไวซึ่งใชในหองปฏิบัติการ) ไดแก
เครื่องชั่งที่ใชตามบานเรือนและรานคา เครื่องชั่งชนิดมีแทนแบบเคลื่อนยายได เครื่อง
ชั่งสําหรับชั่งของอยางตอเนื่อง เครื่องชั่งของเหลวที่ไหลผานอยางตอเนื่อง เครื่องชั่ง
ของบนเครื่องลําเลียงอยางตอเนื่องและอื่น ๆ เครื่องชั่งที่มีเครื่องคํานวณติดตั้งรวมอยู
ดวย เครื่องนับจํานวนโดยวิธีชั่ง หรือเครื่องชั่งอื่น ๆ ที่ใชในการดําเนินกิจการเกี่ยว
กับ การชั่งน้ําหนัก
− เครื่องอุปกรณทําความเย็นหรือทําใหเย็นจนแข็งที่ใชเพื่อวัตถุประสงคทางการคา การผลิต
เครื่องอุปกรณทําความเย็นหรือทําใหเย็นจนแข็งเพื่อวัตถุประสงคอื่น การผลิตอุปกรณ
ที่เปนสวนประกอบหลักของตูเย็นและตูแชแข็ง ไดจัดประเภทไวในหมูยอยนี้ เชน
คอมเพรสเซอรและคอนเดนเซอรที่ติดตั้งอยูบนฐานเดียวกัน แมวาจะไมมีมอเตอร
อีแวโพเรเตอรหรือตู การผลิตเฟอรนิเจอรซึ่งออกแบบเพื่อใหเหมาะกับเครื่องอุปกรณ
ทําความเย็นหรือทําใหเย็นจนแข็ง
−
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เครื่องปรับอากาศ
− เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณที่ใชกรองของเหลวหรือกาซ
หรือทําใหของเหลวหรือกาซ
บริสุทธิ์ ซึ่งเครื่องอุปกรณมีความแตกตางกันตามขนาด หนาที่ และลักษณะการดําเนิน
กิจกรรม เพราะฉะนั้นการใชในกรรมวิธีการผลิตในแตละอุตสาหกรรมจะมีความแตกตาง
กันดวย
− อุปกรณสําหรับฉีดพนของเหลวหรือผง ใหพุงเปนลํา เปนฝอย หรือเปนละออง ซึ่งจะใช
แรงคนหรือไมก็ตาม รวมทั้งการผลิตหัวฉีดและเครื่องใชที่คลายกัน การผลิตเครื่องดับ
เพลิง เครื่องพนทราย เครื่องพนไอน้ํา และเครื่องจักรที่คลายกันสําหรับฉีดพุงใหเปนลํา
− เครื่องจักรที่ใชในการบรรจุหรือหอหุม เชน บรรจุ ปด ผนึก หุมปลอก หรือปดปายสลาก
ขวด กระปอง กลอง ถุง หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ การผลิตเครื่องจักรสําหรับทําใหขวด
หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาดหรือแหง หรือเครื่องจักรสําหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม
− เครื่องจักรโรงงานที่ใชในการกลั่นหรือการกลั่นลําดับสวน ; เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
และเครื่องจักรสําหรับทําอากาศหรือกาซใหเปนของเหลว
− เครื่องกําเนิดโพรดิวเซอรกาซหรือวอเตอรกาซ และเครื่องกําเนิดกาซอะเซทิลีน
− พัดลมที่ติดตั้งในเครื่องใชอุตสาหกรรม เครื่องระบายอากาศเสีย เพื่อใชในทางพาณิชยกรรม
ในหองปฏิบัติการ หรือใชในทางอุตสาหกรรม
− เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่น ๆ ที่ใชลูกกลิ้ง ที่ไมใชเครื่องรีดโลหะ หรือ
เครื่องรีดแกวที่ใชลูกกลิ้ง
− เครื่องเซ็นตริฟวจ ที่ไมใชเครื่องแยกครีมหรือเครื่องทําใหผาแหง
− ปะเก็นและแผนกันรั่วที่คลายกัน ทําดวยวัสดุหรือชั้นของวัสดุชนิดเดียวกัน
− เครื่องจักรที่ใชงานทั่วไป ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น รวมทั้งการผลิตชิ้นสวนเฉพาะ
ที่ใชกับเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชกับงานทั่วไป
ยกเวน
− การผลิตเครื่องจักรสําหรับฉีดพนเพื่อใชในทางการเกษตร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
2921 (การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเกษตรและการปาไม)
− การผลิตเครื่องรีดโลหะที่ใชลูกกลิ้ง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2923 (การผลิต
เครื่องจักรสําหรับโลหะกรรม) และการผลิตเครื่องรีดแกวที่ใชลูกกลิ้ง ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 2929 (การผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะอยาง อื่น ๆ )
− การผลิตเครื่องแยกครีม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2925 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช
ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ)
− การผลิตอุปกรณสําหรับกรองอาหารหรือทําใหอาหารบริสุทธิ์ ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 2925
−
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−
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การผลิตเครื่องอบผาใหแหงในงานอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2929
(การผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะอยาง อื่น ๆ )
การผลิตเครื่องอุปกรณทําความเย็นหรืออุปกรณทําใหเย็นจนแข็ง ที่ใชในบานเรือน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2930 (การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภท
ไวในที่อื่น)
การผลิตพัดลมซึ่งใชในบานเรือนหรือสํานักงาน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2930
การผลิตเครื่องชั่งที่มีความไว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3312 (การผลิตอุปกรณและ
เครื่องใชเพื่อการวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใชใน
วัตถุประสงคอื่น ๆ ยกเวนอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม)

การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานเฉพาะอยาง
2921 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเกษตรและการปาไม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตแทรกเตอรที่ใชในการเกษตรหรือการปาไม แทรกเตอรชนิดคนเดินตาม (พิเดสเตรียน
คอนโทรลแทรกเตอร) แทรกเตอรที่ติดตั้งเครื่องกวานหรือติดตั้งอุปกรณที่อํานวยความสะดวก
หรือเครื่องมือควบคุม หรือขับดวยมอเตอร ที่ใชเคลื่อนยายดิน หรืออุปกรณสําหรับขนยาย
วัสดุอื่น ๆ
− รถพวงและรถกึ่งรถพวงที่มีเครื่องขนถายของไดในตัวเอง ที่ออกแบบสําหรับใชในการเกษตร
− เครื่องจักรที่ใชในการเกษตร การทําสวน หรือการปาไม สําหรับการเตรียมดิน การปลูก หรือ
การใหปุยแกพืช ไดแก เครื่องไถ เครื่องคราด เครื่องกําจัดวัชพืช เครื่องขุด เครื่องหวานเมล็ด
เครื่องหวานปุย ฯลฯ ซึ่งจะเปนชนิดขับเคลื่อนไดในตัวหรือไมก็ตาม รวมทั้งเครื่องจักรกล
เครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชแรงงานสัตวลากจูง
− เครื่องจักรสําหรับเก็บเกี่ยวหรือเครื่องจักรสําหรับนวด เชน เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยว
และเครื่องนวดฝาย ขาวโพด ผลไม รากหรือหัวพืช ; เครื่องตัดหญา (สนามหญา หญาแหง
หรือเครื่องตัดหญาอื่น ๆ รวมทั้งแผนตัด (cutterbar)) ; เครื่องทําฟอน ; เครื่องจักรสําหรับ
ทําความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข ผลไม หรือผลิตผลอื่น ๆ ทางการเกษตร การผลิต
เครื่องจักรชนิดขับเคลื่อนไดในตัว แทรกเตอรหรือเครื่องจักรกล เครื่องมือหรืออุปกรณ
ที่ใชแรงงานสัตวลากจูง
− เครื่องรีดนม
− เครื่องจักรสําหรับฉีดพนที่ใชในการเกษตร
− เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใชในการเกษตร การปศุสัตว การทําสวน หรือการปาไม เชน เครื่องจักร
ที่ใชในการเลี้ยงสัตวปก อุปกรณที่ใชในการเตรียมอาหารสัตว เครื่องจักรที่ใชในการเลี้ยงผึ้ง
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ยกเวน
− การผลิตเครื่องมือที่ใชงานดวยมือชนิดที่ใชในการเกษตร การทําสวน และการปาไม
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2893 (การผลิตของมีคม เครื่องมือที่ใชงานดวยมือ และ
เครื่องโลหะทั่วไป)
− การผลิตเครื่องลําเลียงสําหรับใชในฟารม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2915 (การผลิต
อุปกรณที่ใชในการยกและการขนยาย)
− การผลิตรถใชงานและแทรกเตอรชนิดที่ใชบนชานชาลา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
2915 ดวย สวนการผลิตแทรกเตอรที่ใชในการกอสราง หรือการทําเหมืองแร ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 2924 (การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมืองแร เหมืองหิน
และการกอสราง)
− การผลิตเครื่องแยกครีม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2925 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช
ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ)
− การผลิตแทรกเตอรที่ใชวิ่งบนถนนสําหรับลากรถกึ่งรถพวง
ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 3410 (การผลิตยานยนต)
2922 การผลิตเครื่องมือกล ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องมือกลที่ใชในงานโลหะหรือวัสดุอื่น ๆ เชน ไม หิน ไมกอก กระดูก ยางแข็ง
พลาสติกแข็ง การแปรรูปเย็นของแกว ฯลฯ
− เครื่องมือกลสําหรับกลึง เจาะ เซาะ ขึ้นรูป ไส ควาน เจียระไน หรือดําเนินการอื่น ๆ
− เครื่องมือกลที่ใชในการตอกหรือการอัด เครื่องตอกรู เครื่องอัดไฮดรอลิก เครื่องตัดเฉือน
เครื่องผา คอนตก เครื่องตี และเครื่องมือกลอื่น ๆ การผลิตเครื่องดึงเย็น เครื่องทําเกลียว
โดยการรีด หรือเครื่องจักรสําหรับใชงานกับลวด
− การผลิตเครื่องมือกลชนิดที่ออกแบบธรรมดา (เชน การดําเนินการโดยใชเทากด) ชนิดที่
ออกแบบแบบดั้งเดิม (เชน ควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอรดวยมือ) ชนิดที่ออกแบบกาวหนา
(เชน เครื่องควบคุมโดยระบบตัวเลข เครื่องจักรแบบหลายฐาน)
− เครื่องมือกลสําหรับใชงานกับวัสดุใดก็ตาม โดยเอาเนื้อวัสดุออกดวยกรรมวิธีใชฉาย
หรือสงลําแสงเลเซอร หรือกรรมวิธีที่คลายกัน
− เครื่องมือกลสําหรับตอกตะปู ตอกลวดเย็บ ติดกาว หรือการประกอบอยางอื่น สําหรับ
ใชในงานแปรรูปไม ไมกอก กระดูก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง หรือวัสดุแข็งที่คลายกัน
− เครื่องมือกลที่ใชกาซหรือไฟฟา สําหรับเชื่อม เปาแลนหรือบัดกรี จะใชตัดดวยหรือไม
ก็ตาม รวมทั้งการผลิตเครื่องมือกลที่ใชแสงเลเซอรหรือแสงอื่น ๆ หรือโฟตอนบีม
คลื่นอัลตราโซนิก อีเล็กตรอนบีม แมกเนติกพลัส หรือพลาสมาอารก
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เครื่องมือที่ใชงานดวยมือแบบมีมอเตอรที่ใชไฟฟาอยูในตัว หรือแบบมีมอเตอรที่ไมใช
ไฟฟาอยูในตัว หรือแบบนิวเมติก
− การผลิตเครื่องเจาะชนิดโรตารีหรือโรตารีเพอรคัสชัน เลื่อยแบบโซ เครื่องจักรสําหรับ
บรรจุ เครื่องจักรแปรงลวด เครื่องทุบ เครื่องตอกหมุด เครื่องตัดแผนโลหะและอื่น ๆ
− เครื่องอัดสําหรับใชในการผลิตพารติเคิลบอรด หรือไฟเบอรบิลดิงบอรด ที่ทําดวยไม
หรือวัสดุจําพวกลิกนินอื่น ๆ และเครื่องจักรอื่น ๆ สําหรับใชงานไมหรือไมกอก
− สวนประกอบหรืออุปกรณประกอบสําหรับเครื่องมือกล ไดจัดประเภทไวในหมูยอยนี้
เชน หัวจับชิ้นงาน (สวนของเครื่องกลึงที่ใชจับโลหะที่จะกลึงหรือที่จับสวาน เฟสเพลท)
ดิไวดิงกเฮตและอุปกรณเสริมพิเศษอื่น ๆ ที่ใชกับเครื่องมือกล
ยกเวน
− การผลิตเครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนไดสําหรับเครื่องมือที่ใชงานดวยมือ หรือเครื่องมือกล
(สวาน เครื่องตอกรู แมพิมพ (die) ทําเกลียวใน เครื่องหมุนขูด เครื่องกลึง ใบเลื่อย มีดตัด
และแผน แทง ปลาย และของที่คลายกันทําจากโลหะคารไบดโดยวิธีซินเตอร หรือทําจาก
เซอรเมต) ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2893 (การผลิตของมีคม เครื่องมือที่ใชงานดวยมือ
และเครื่องโลหะทั่วไป)
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในโรงงานเกี่ยวกับโลหะหรือโรงงานหลอโลหะ ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 2923 (การผลิตเครื่องจักรสําหรับโลหะกรรม)
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมืองแรและเหมืองหิน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2924
− เครื่องเจาะหินที่ไมไดใชงานดวยมือ ไดจัดประเภทไวเปนการผลิตในกิจกรรมหมูยอย 2924
(การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมืองแร เหมืองหิน และการกอสราง) แตการผลิต
เครื่องเจาะหินที่ใชงานดวยมือแบบนิวเมติก ไดจัดประเภทไวในหมูยอยนี้
2923 การผลิตเครื่องจักรสําหรับโลหะกรรม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชกับโลหะรอน เชน เตาแปรสภาพ (converter) แบบ
หลออินกอต เบา (ladle) และเครื่องหลอชนิดที่ใชในทางโลหะกรรมหรือในการหลอโลหะ
การผลิตเครื่องรีดโลหะที่ใชลูกกลิ้งและลูกกลิ้งสําหรับเครื่องจักรดังกลาว
ยกเวน
− การผลิตเครื่องดึงเย็นสําหรับทําทอน หลอดหรือทอ โพรไฟล ลวดหรือของที่คลายกัน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2922 (การผลิตเครื่องมือกล)
− การผลิตหีบแบบหลอและแบบหลอ (ยกเวนแบบหลออินกอต) และเครื่องจักรสําหรับผลิต
แบบที่ใชหลอ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2929 (การผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะ
อยาง อื่น ๆ)
−
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2924 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการทําเหมืองแร เหมืองหิน และการกอสราง
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องจักรสําหรับยก ขนยาย ซึ่งออกแบบเฉพาะเพื่อการใชงานใตดิน เชน
เครื่องลําเลียง การผลิตเครื่องจักรสําหรับเจาะควานหรือขุดเจาะ ซึ่งอาจจะใชใตดิน
หรือไมก็ได
− เครื่องจักรที่ใชในการทําแร โดยการรอน คัด แยก ลาง ยอย บด ผสม นวด หรือกรรมวิธี
ที่คลายกัน รวมถึงเครื่องผสมคอนกรีตหรือมอรทาร เครื่องหลอแบบ เครื่องอัดรีด ฯลฯ
− แทรกเตอรตีนตะขาบและแทรกเตอร ที่ใชในการกอสรางหรือการทําเหมืองแร
− รถปราบดินและแองเกิลโดเซอร การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการขนยายดิน ซึ่งอาจจะเปน
เครื่องจักรที่ขับเคลื่อนไดในตัวหรือไมก็ได เชน เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขูด
เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด เครื่องตักยาย เครื่องกระทุง และเครื่องบดถนน
− เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม และเครื่องอัดแนน
− เครื่องจักรที่ใชในการกอสราง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น หรือรวมถึงเครื่องรีด/เกลี่ย
มอรทาร อุปกรณการสรางถนน (เชน เครื่องรีด/เกลี่ยบิทูเมน) เครื่องจักรสําหรับการแตง
ผิวหนาคอนกรีต (การทํารอง การทําพื้นใหเรียบ การทําตาหมากรุก) ฯลฯ
− ใบมีดสําหรับรถปราบดินและแองเกิลโดเซอร และสวนอื่น ๆ ของเครื่องจักรตามที่กลาว
มาแลว
ยกเวน
− การผลิตแทรกเตอรที่ใชในการเกษตร
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2921 (การผลิต
เครื่องจักรที่ใชในการเกษตรและการปาไม)
− การผลิตเครื่องมือกลที่ใชงานเกี่ยวกับหิน รวมถึงเครื่องจักรที่ใชในการตัดหรือผาหิน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2922 (การผลิตเครื่องมือกล)
2925 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทําผลิตภัณฑนมเปนสวนใหญ ไดแก เครื่องแยก
ครีม เครื่องจักรที่ใชในการผลิตนม (เครื่องทําใหเปนเนื้อเดียวกัน และเครื่องอิเรดิเอเตอร) ;
เครื่องจักรที่ใชทําเนย (เครื่องปนแยกเนย เครื่องรีดน้ําจากเนยเหลวและเครื่องทําแบบ) ;
เครื่องจักรที่ใชทําเนยแข็ง (เครื่องทําใหเปนเนื้อเดียวกัน เครื่องทําแบบ เครื่องอัด)
− เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมโม สี เมล็ดธัญพืชเปนสวนใหญ ไดแก เครื่องจักรสําหรับ
ทําความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแหงของพืชผักตระกูลถั่ว
(เครื่องฝดโดยใชลมเปา รางรอน เครื่องแยกชนิดที่ใชลมวน เครื่องแยกโดยใชเครื่องสูบ
อากาศ เครื่องทําความสะอาดธัญพืช และเครื่องจักรที่คลายกัน) ; เครื่องจักรที่ใชผลิตแปง
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แปงหยาบ หรือผลิตภัณฑที่เปนผงอื่น ๆ (โม สี เมล็ดธัญพืช ลูกกลิ้งหรือโมที่ทําใหเมล็ดแตก
เครื่องปอน เครื่องรอน เครื่องขัดรํา เครื่องผสม เครื่องสีขาว เครื่องกระเทาะเปลือกถั่ว ฯลฯ)
− เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คลายกันใชในการผลิตไวน ไซเดอร น้ําผลไม
หรือเครื่องดื่มที่คลายกัน
− เครื่องจักรที่ใชเฉพาะในอุตสาหกรรมทําเบเกอรี่ หรือมะกะโรนี สปาเกตตี หรือผลิตภัณฑ
ที่คลายกัน ไดแก เครื่องผสมแปง เครื่องแบงแปง เครื่องทําแบบ เครื่องฝาน เครื่องเคก
ดิพอสซิททิ่ง ฯลฯ
− เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงานหรืออุปกรณ รวมถึงการทําความรอนดวยไฟฟา สําหรับ
ใช กระทํากับอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยการเปลี่ยนอุณหภูมิ เชน เครื่องจักรโรงงานที่
ใชใน การพาสเจอไรส การทําใหเขมขน การทําใหสุก ; ภาชนะที่ใชในการผลิตหรือ
เก็บรักษาเนยแข็ง ; เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงานหรืออุปกรณที่ใชสําหรับการบดคลุก
สําหรับ การทําใหเขมขนหรือสําหรับการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการทําใหรอน
หรือทําใหเย็น ; เครื่องตัดอัตโนมัติ เครื่องจักรโรงงานที่ใชในการอบไอน้ํา การตม การ
ทําใหสุก การทอดหรือการทําใหแหง การผลิตเตาอบเบเกอรี่ชนิดไมใชไฟฟา
− เครื่องจักรสําหรับใชสกัดหรือปรุงแตงไขมันหรือน้ํามันสัตว ไขมันหรือน้ํามันพืช ชนิด
ระเหยยาก
− เครื่องจักรสําหรับเตรียมยาสูบและสําหรับการทําบุหรี่หรือซิการ หรือสําหรับกลองยาสูบ
หรือยาฉุน หรือยานัตถุ
− เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการแปรรูปอาหาร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
เชน
เครื่องจักรที่ใชผลิตลูกกวาด โกโกหรือช็อกโกแลต ; เครื่องจักรสําหรับการผลิตน้ําตาล ;
การทําเบียร ; การชําแหละเนื้อสัตวหรือสัตวปกเลี้ยง (เครื่องจักรที่ใชในการถอนขน
การตัดหรือสับเปนชิ้น การสับละเอียดหรือหั่นเปนชิ้นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การทุบเนื้อ ฯลฯ) ;
เครื่องจักรที่ใชในการปรุงแตงผลไม ผลไมเปลือกแข็ง (นัท) หรือพืชผัก ; การปรุงแตง
อาหารจําพวกปลา กุง หอย หรืออาหารทะเลอื่น ๆ ; เครื่องจักรที่ใชในการกรอง หรือ
ทําใหบริสุทธิ์ ; เครื่องจักรสําหรับงานอุตสาหกรรมสําหรับการปรุงแตง หรือการผลิต
อาหารหรือเครื่องดื่ม
ยกเวน
− การผลิตภาชนะขนาดใหญและถังน้ํา ซึ่งมิไดติดอุปกรณวัดความรอน หรืออุปกรณ
เครื่องจักรกล ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2812 (การผลิตถังน้ํา ที่เก็บน้ําและภาชนะ
บรรจุที่ทําจากโลหะ)
− การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไป ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมของหมู 291
เชน เครื่องสูบหรือเครื่องอัด ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2912 (การผลิตเครื่องสูบ
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เครื่องอัด แทป และวาลว) ; เครื่องจักรที่ใชในการบรรจุและหอหุมเครื่องชั่ง ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 2919 (การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ)
− การผลิตเครื่องจักรสําหรับทําความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข ผลไมหรือผลิตผลอื่น ๆ
ทางการเกษตร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2921 (การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเกษตร
และการปาไม)
2926 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแตงกาย และเครื่องหนัง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องจักรสําหรับเตรียมเสนใยสิ่งทอ (เสนใยธรรมชาติหรือเสนใยสั้นประดิษฐ)
กระทั่งถึงขั้นตอนการปนดายและเครื่องจักรที่คลายกันที่ใชผลิตเสนใยสําหรับใชเปนไสใน
หรือผลิตผาสักหลาดหรือผานวม เครื่องหีบฝาย เครื่องเปดเบลฝาย เครื่องตะกุยเศษเสนใย
หรือผา เครื่องกระจายฝาย เครื่องขจัดสิ่งสกปรกจากขนสัตว เครื่องฟอกลางขนสัตว
เครื่องหวี เครื่องสางใย เครื่องรีดเพื่อจัดขนาด ฯลฯ
− เครื่องปนดายที่ใชในขั้นตอนเปลี่ยนเสนโรวิ่งเปนเสนดาย รวมถึงเครื่องจักรที่ใชผลิต
เสนดายควบตีเกลียว 2 เสน หลายเสน และเสนดายตีเกลียวขนาดใหญ
− เครื่องผลิตเสนดายสําหรับใชกับเครื่องทอผาหรือเครื่องถักนิต เชน เครื่องกรอทําเข็ด
เครื่องขึ้นเสนดายยืนและเครื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
− เครื่องทอผารวมทั้งเครื่องทอมือ การผลิตเครื่องถักนิต (แบบผืนและแบบวงกลม) การผลิต
เครื่องจักรถักตาขายแบบผูกปม ผาทูลล ผาลูกไม แถบถักแบบเปย และเครื่องสําหรับ
ใชผลิตผาชนิดพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งดายกิมพ
− เครื่องจักรหรืออุปกรณที่เปนเครื่องชวยสําหรับใชงานรวมกับเครื่องจักรที่กลาวมาแลวขางตน
เชน โครงแขวนลูกดายสําหรับสืบดายยืนหรือครีลส เครื่องทอผาระบบดอบบี้และแจ็กการด
กลไกเปลี่ยนกระสวยพุง ตัวเปลี่ยนหลอดดายแบบอัตโนมัติ เครื่องกวนในกระบวนการขจัด
ไขมันและสิ่งเจือปนในขนสัตว ; และสวนประกอบเครื่องจักรที่กลาวมาขางตน เชน สไลด
หวีและสไลดบาร ; ลวดตะกอ เข็มสําหรับเครื่องถักนิต ; กระสวยพุงสําหรับเครื่องทอผา ;
โครงแขวนลูกดาย ; แกนปนดายที่ใชในเครื่องถักเปย ฯลฯ
− เครื่องจักรสําหรับซักฟอก ยอม ตกแตง แตงสําเร็จ เคลือบหรืออาบซึมผาหรือของที่จัดทําแลว
ทําจากสิ่งทอ การผลิตเครื่องจักรสําหรับทาเพสตลงบนผาที่ใชเปนฐานหรือสิ่งรองรับอื่น ๆ
ที่ใชในการผลิตพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพื้นที่คลายกัน การผลิตเครื่องจักรสําหรับมวนผา คลี่ผา
พับผา ตัดผาหรือตัดแบบซิกแซ็ก (pinking) ที่ใชกับผาสิ่งทอ
− เครื่องรีดผารวมถึงเครื่องอัดแบบฟวซิ่ง
− การผลิตเครื่องซักผาและเครื่องทําใหแหงที่ใชในกิจการซักรีด การผลิตเครื่องซักแหง
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เครื่องจักรสําหรับเย็บและหัวจักรเย็บ ซึ่งอาจจะใชในบานเรือนหรือไมใชก็ตาม เชน
จักรที่ใชเย็บวัสดุสิ่งทอ หนังฟอก ขนสัตว ฯลฯ เพื่อผลิตเครื่องแตงกาย รองเทา
เครื่องปก กระเปาเดินทาง เครื่องสวมศีรษะ กระสอบ ฯลฯ
− การผลิตเข็มจักร
− เครื่องจักรสําหรับผลิตและตกแตงสักหลาดหรือผาไมทอ เปนผืนหรือเปนรูปทรง รวมถึง
เครื่องจักรสําหรับทําหมวกสักหลาด
− เครื่องจักรสําหรับเตรียมฟอกหรือตกแตงหนังดิบหรือหนังฟอก รวมทั้งเครื่องขูดขน
เครื่องถากหนัง ถังปนนิ่ม เครื่องทํานิ่มหนัง เครื่องขูดบางและเครื่องตกแตงหนัง
เชน เครื่องแปรงขน เครื่องขัดมันหนัง เครื่องอัดผิวหนัง
− เครื่องจักรสําหรับทําหรือซอมรองเทาหรือของอื่นที่ทําดวยหนังดิบหนังฟอกหรือขนสัตว
ยกเวน
− การผลิตกระดาษหรือบัตรกระดาษแข็งสําหรับใชกับเครื่องทอระบบแจ็กการด
ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 2109 (การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง)
− การผลิตเครื่องรีดผาแบบคาเลนเดอร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2919 (การผลิต
เครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ )
− การผลิตเครื่องจักรสําหรับผลิตตาขายลวดหรือผาทอลวดที่ผลิตโดยหลักการที่แตกตาง
จากเครื่องทอสิ่งทอ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2922 (การผลิตเครื่องมือกล)
− การผลิตเครื่องจักรสําหรับเย็บที่ใชในการเขาเลมหนังสือ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
2929 (การผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะอยาง อื่น ๆ)
2927 การผลิตอาวุธและกระสุน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตรถถังและยานยนตรบตาง ๆ รวมถึงรถหุมเกราะ ยานยนตกูรถถังและรถบรรทุก
หุมเกราะ
− อาวุธหนัก ปนใหญ ปนเคลื่อนที่ รวมถึงปนเคลื่อนที่บนรางรถไฟ จรวดและเครื่องยิงจรวด
ทอยิงตอรปโด เครื่องยิงลูกระเบิดน้ําลึก ปนกลหนัก ฯลฯ
− อาวุธเบา เชน ปนกลเบา ปนเล็กยาว ปนเล็กสั้นบรรจุเอง ปนลูกซอง ปนลูกโมหรือปนพก
อาวุธเบาที่ออกแบบเพื่อใชโดยกองกําลังปองกัน ตํารวจ องคกรอื่น ๆ หรือโดยนักลาสัตว
หรือนักกีฬา
− ปนและปนพกที่ใชลมหรือใชกาซ
− อาวุธปนซึ่งใชยิงกระสุนหลอก พลุสัญญาณ ปนพกยิงเข็มฉีดยาและปนพกอื่น ๆ ที่ใชยิง
โดยไมมีหัวกระสุน หรือปนชนิดอื่น ๆ
−
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ยุทโธปกรณที่ใชกับอาวุธตามที่กลาวมาแลว และที่ใชกับเครื่องยิงอื่น ๆ ไดแก ลูกระเบิด
ลูกระเบิดมือ ลูกตอรปโด ทุนระเบิด จรวดและยุทโธปกรณสําหรับการรบที่คลายกัน ;
ปลอกกระสุนปนลูกซองและกระสุนตาง ๆ ; ลูกกระสุนปนใหญ ; ขีปนาวุธทางการทหาร
และขีปนาวุธนําวิถี
ยกเวน
− การผลิตแกปกนกระสุนปน แกปหัวชนวนระเบิดหรือพลุสัญญาณ ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 2429 (การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตดาบ กระบี่ ดาบปลายปน และอาวุธที่คลายกัน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
2899 (การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตยานยนตเพื่อการขนยายธนบัตรหรือของมีคา บางทีเรียกวา “รถหุมเกราะ” ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 3410 (การผลิตยานยนต)
− โรงเก็บขีปนาวุธ จะถือวาเปนโรงเรือนที่สรางขึ้น ณ สถานที่กอสราง ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 4520 (การกอสรางอาคาร รวมทั้งงานวิศวกรรมโยธา)
2929 การผลิตเครื่องจักรที่ใชในงานเฉพาะอยาง อื่น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก การผลิตเครื่องจักร
และอุปกรณเพื่อใชงานเฉพาะอยาง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน
− เครื่องจักรสําหรับอัดรีด ดึง ทําใหเกิดผิวสัมผัส การผลิตหรือตัดเสนใยสิ่งทอ วัสดุ
ทอประดิษฐ หรือดายสิ่งทอ
− เครื่องจักรสําหรับใชในงานแปรรูปยางหรือพลาสติก หรือสําหรับผลิตผลิตภัณฑของ
วัสดุดังกลาว ไดแก เครื่องอัดรีด เครื่องหลอแบบ เครื่องทํายางนอกชนิดอัดลมหรือ
เครื่องหลอดอกใหมของยางนอกชนิดอัดลม และเครื่องจักรอื่น ๆ สําหรับทําผลิตภัณฑ
ยางหรือพลาสติกเฉพาะอยาง เชน แผนเสียง
− เครื่องจักรสําหรับใชในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง ไดแก
เครื่องจักรที่ใชความรอน ซึ่งออกแบบโดยเฉพาะ สําหรับใชในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
กระดาษและกระดาษแข็ง (เชน เครื่องยอยกระดาษ) ; เครื่องตัด เครื่องบดหรือเครื่องอัด
ที่ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับการจัดเตรียมไม ไมไผ กก ฟาง เศษผา กระดาษที่ใชแลว
ฯลฯ เพื่อใชในการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง ; เครื่องจักรที่ใชเปลี่ยน
วัสดุที่เปนเซลลูโลสใหเปนเยื่อกระดาษ (เครื่องทุบ เครื่องฟอก เครื่องกรอง) การผลิต
เครื่องจักรที่ใชทํากระดาษหรือกระดาษแข็ง การผลิตเครื่องจักรที่ใชทํากระดาษลูกฟูก
เครื่องจักรสําหรับตกแตงกระดาษหรือกระดาษแข็ง (เครื่องเคลือบ เครื่องตีเสนกระดาษ
เครื่องทํากระดาษยน)
−
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เครื่องจักรที่ใชในการผลิตกระดาษใหมีขนาดหรือรูปรางตามที่กําหนด หรือเครื่องจักรที่ใช
ในการผลิตสิ่งของตาง ๆ เชน ซองจดหมาย ถุงกระดาษ กลองหรือหีบ (ไดแก เครื่องทํารอย
เครื่องตีเสนกระดาษ เครื่องปรุรู แมพิมพตัดแบบ เครื่องพับกระดาษ เครื่องบรรจุกระดาษ
เครื่องมวนกระดาษ เครื่องจักรที่ใชทําถวยกระดาษ เครื่องอัดแบบเยื่อกระดาษ)
− เครื่องจักรหลอตัวพิมพ (เชน เครื่องจักรหลอตัวพิมพแบบอัตโนมัติ เครื่องจักรหลอตัวพิมพ)
การผลิตเครื่องจักรเรียงพิมพ (เชน เครื่องโมโนไทพ เครื่องจักรที่มีแปนกดอื่น ๆ สําหรับ
หลอตัวพิมพและเรียงพิมพ) การผลิตตัวพิมพที่ทําดวยไม โลหะหรือพลาสติก การผลิต
เครื่องจักรสําหรับการตีพิมพจากแมแบบเยื่อกระดาษ แมพิมพตบแบบ (stereotyping plate)
และเครื่องจักรสําหรับเพลตที่กัดขึ้นรอยดวยกรด และเครื่องจักรสําหรับเรียงพิมพโดยวิธี
ใชแสง การผลิตบล็อก เพลต ลูกกลิ้งและองคประกอบอื่น ๆ ที่ทํารอยพิมพแลว เพื่อ
การพิมพ (เชน หินพิมพภาพ ลูกกลิ้งโลหะที่ขัดมันหรือทําเปนลายเม็ด แบบพิมพโลหะ
หรือพลาสติกสําหรับใชกับเครื่องจักรแบบออฟเซ็ท เพลตแบบโฟโตกราเวีย)
− เครื่องพิมพ (เชน แทนพิมพธรรมดา แทนพิมพตั้ง แทนพิมพนอน แทนพิมพโรตารี่ และ
เครื่องพิมพเฉพาะอยาง เชน สครีนพริ้นเตอร ยานพริ้นเตอร เครื่องจักรสําหรับพิมพ
ไมกอก ผาหรือวัสดุอื่น ๆ) การผลิตเครื่องจักรที่ใชประกอบการพิมพ (เชน เครื่องบรรจุ
กระดาษ เครื่องปอนกระดาษ เครื่องพับกระดาษ เครื่องทากาว เครื่องเย็บกระดาษ)
− การผลิตเครื่องจักรสําหรับเขาเลมหนังสือและเครื่องเก็บเลม หรือเครื่องเรียงพิมพกระดาษ
รวมเปนเลม
− การผลิตเครื่องจักรสําหรับผลิตกระเบื้อง อิฐ เซรามิก ทอ กราไฟตอิเล็กโทรด ชอลก
ที่ใชเขียนกระดานดํา แบบที่ใชในการหลอ ฯลฯ
− หีบแบบหลอสําหรับใชในงานหลอโลหะ ; ฐานแบบหลอ ; หุนแบบหลอ ; แบบหลอ
สําหรับใชกับโลหะ (นอกจากแบบหลออินกอต) โลหะคารไบด แกว วัสดุจําพวกแร
ยาง และพลาสติก
− เครือ
่ งทําใหผา แหงโดยวิธหี มุนเหวีย่ ง ; เครือ่ งจักรสําหรับประกอบหลอดไฟ หลอด (วาลว)
หรือหลอดไฟทีเ่ ปนหลอดแกว ซึง่ ใชทางไฟฟาหรือทางอิเล็กทรอนิกส ; รวมทัง้ เครือ่ งจักร
สําหรับผลิตหรือใชในงานแปรรูปรอนของแกวหรือเครือ่ งแกว เสนใยหรือดายแกว เชน
เครือ่ งรีดแกวทีใ่ ชลกู กลิง้ ; เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งอุปกรณสาํ หรับการแยกไอโซโทป
− เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในงานเฉพาะอยาง อื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การผลิตเครือ
่ งรีดชนิดคาเลนเดอร (ทีไ่ มใชเครือ่ งรีดโลหะหรือเครือ่ งรีดแกว) แมวา จะเปน
เครือ่ งรีดทีอ่ อกแบบเพือ่ ใชเฉพาะกับวัสดุบางอยาง ไดจดั ประเภทไวในหมูย อ ย 2919
(การผลิตเครือ่ งจักรทีใ่ ชงานทัว่ ไปอืน่ ๆ)
−
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−

−

−

การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณเพื่อทํายางแข็ง พลาสติกแข็ง หรือในงานแปรรูปเย็น
ของแกว (ซึ่งสวนใหญเปนเครื่องมือกล) ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2922 (การผลิต
เครื่องมือกล)
การผลิตเครื่องใชในครัวเรือน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2930 (การผลิตเครื่องใชใน
บานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
การผลิตเครื่องอุปกรณอัดสําเนาที่ใชในสํานักงาน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3000
(การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณ)

293 2930 การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชตามบานเรือน เชน ผาหมไฟฟา ตูเย็นและตูแชแข็ง
เครื่องลางจาน อุปกรณซักผา (เครื่องซักผา เครื่องซักผาที่มีเครื่องทําใหแหง) เครื่องดูดฝุน
เครื่องขัดพื้น เครื่องกําจัดเศษอาหาร เครื่องใชในการเตรียมหรือทําอาหาร (เครื่องบด
เครื่องปน/กวน เครื่องคั้นน้ําผลไม เครื่องเปดกระปองและอื่นๆ) และเครื่องใชไฟฟา
สําหรับใชตามบานเรือนอื่น ๆ (มีดโกนไฟฟา แปรงสีฟนไฟฟา เครื่องลับมีด
เครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศ ฯลฯ)
− เครื่องใชที่ใหความรอนดวยไฟฟาสําหรับใชตามบานเรือน เชน เครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟา
แบบทําน้ํารอนชั่วขณะที่ใช แบบทําน้ํารอนเก็บสะสม หรือเครื่องทําความรอนดวยไฟฟา
แบบจุม ; เครื่องอุปกรณแตงผมที่ใหความรอนดวยไฟฟา (เครื่องเปาผม หวี แปรง
เครื่องมวนผม) ; เตารีดไฟฟา ; เครื่องทําความรอนใหแกบรรยากาศรอบ ๆ และพัดลม
ชนิดที่ใชในบานเรือน ; เครื่องใชในการหุงตม (เตาอบ เตาอบไมโครเวฟ เตาที่มีหมอหุงตม
ในตัว แผนสําหรับทําความรอน เครื่องปงขนมปง เครื่องตมกาแฟหรือชา กระทะสําหรับ
ทอด เตาอบยาง เตายาง ฯลฯ ) และตัวตานทานสําหรับทําความรอนดวยไฟฟา
− เครื่องทําความรอนใหแกบรรยากาศรอบ ๆ ที่ไมใชไฟฟา เตาหุงตม เตาไฟ เตาและอุปกรณ
ทําความรอนในบานเรือน การผลิตเครื่องทําน้ํารอนที่ไมใชไฟฟา เครื่องใชในการหุงตม
และเครื่องอุนอาหาร
ยกเวน
− การผลิตอุปกรณเชนเดียวกันนีท
้ ใี่ ชในงานอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม ซึง่ มีนา้ํ หนัก
ขนาดและความทนทานมากกวาเครือ่ งใชในบานเรือนดังกลาว ไดจดั ประเภทไวใน
หมูย อ ยทีเ่ หมาะสมในหมวด 291 (การผลิตเครือ่ งจักรทีใ่ ชงานทัว่ ไป) หรือหมวด 292
(การผลิตเครือ่ งจักรทีใ่ ชงานเฉพาะอยาง) เชน
− เครื่องอุปกรณสําหรับทําความเย็นหรือทําใหเย็นจนแข็งที่ใชเพื่อวัตถุประสงคในเชิง
พาณิชย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2919 (การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ)
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พัดลมที่ติดตั้งในเครื่องใชทางอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2919 เชนกัน
− เครื่องซักผาและเครื่องทําใหแหงที่ใชในกิจการซักรีด
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
2926 (การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแตงกายและเครื่องหนัง)
การผลิตเครื่องจักรสําหรับเย็บ ซึ่งจะใชในครัวเรือนหรือไมก็ตาม ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 2926 (การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแตงกายและเครื่องหนัง)
−

−

หมวด 30

การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ

300 3000 การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องเฮกโตกราฟ
เครื่องอัดสําเนาชนิดใชกระดาษไข เครื่องพิมพที่อยู
และเครื่องพิมพแบบออฟเซ็ทชนิดปอนกระดาษเปนแผนที่ใชในสํานักงาน
− เครื่องพิมพดีดแบบธรรมดาหรือเครื่องพิมพดีดไฟฟา การผลิตเครื่องพิมพดีดอัตโนมัติ
เชน เครื่องพิมพดีดที่พิมพจากแถบปรุที่ปรุขอความที่ตองการพิมพไว ; เครื่องพิมพที่มี
สวนเก็บความจํา ซึ่งสามารถตรวจแกและพิมพคําที่ถูกตองไดโดยอัตโนมัติ ; เครื่องจักร
ที่มีอุปกรณสําหรับสงตัวเลขไปยังเครื่องคํานวณ เครื่องประมวลผลคํา
− เครื่องทําสําเนาโดยใชแสงที่มีระบบทางทัศนศาสตรประกอบรวมอยูดวย หรือเครื่องทํา
สําเนาโดยใชแสงแบบทาบติด (contact) และเครื่องทําสําเนาโดยใชความรอน
− เครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกสแบบมือถือหรือแบบตั้งโตะ ; เครื่องคํานวณอื่น ๆ ; เครื่อง
ทําบัญชี เครื่องบันทึกการรับเงิน เครื่องพิมพเครื่องหมายใชแทนแสตมป เครื่องจายตั๋ว
และเครื่องจักรที่คลายกันที่มีอุปกรณการคํานวณประกอบรวมอยูดวย
− เครื่องจักรหรืออุปกรณสํานักงานอื่น ๆ ไดแก เครื่องคัด หอหรือนับเหรียญ ; เครื่องจาย
ธนบัตรอัตโนมัติ ; เครื่องบรรจุสิ่งของใสซอง เครื่องคัดไปรษณียภัณฑ ; เครื่องเหลา
ดินสอ เครื่องปรุรูหรือเครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ
− เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติแบบดิจิตัล แบบอนาลอก หรือแบบไฮบริด
− เครื่องประมวลผลแบบดิจิตัลที่สมบูรณ ประกอบดวย หนวยประมวลผลกลาง หนวยรับ
ขอมูล และหนวยแสดงผลขอมูล การผลิตเครื่องประมวลผลขอมูลระบบดิจิตัล รวมถึง
สวนเชื่อมตอ เชน หนวยรับขอมูล/หนวยแสดงผลขอมูล หนวยเก็บขอมูล หนวยแปลง
สัญญาณ ฯลฯ การผลิตหนวยประมวลผลกลาง หรือสวนเชื่อมตอ
− เครื่องประมวลผลขอมูลแบบอนาลอก ซึ่งประกอบดวยสวนอนาลอก สวนควบคุมและ
สวนโปรแกรม การผลิตสวนที่เพิ่มเติมของเครื่องประมวลผลแบบอนาลอกที่มีหนาที่
รับขอมูลหรือแสดงผลขอมูล
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สวนเชื่อมตอสําหรับเครื่องประมวลผลแบบอนาลอก เชน เครื่องอานขอมูลจากเทป
เครื่องสรางเสนโคง เครื่องพล็อตกราฟ ฯลฯ
− เครื่องประมวลผลขอมูลแบบไฮบริด (อนาลอก/ดิจิตัล)
− เครื่องอานขอมูลระบบแมเหล็กหรือแสง เครื่องจักรถายทอดขอมูลใหเปนรหัสลงบนสื่อ
บันทึกขอมูล ; เครื่องจักรสําหรับประมวลผลขอมูล ถอดรหัสขอมูล และแสดงผลขอมูล
ยกเวน
− การผลิตสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสในเครื่องคํานวณ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
3210 (การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ)
− การผลิตของเลนเกมอิเล็กทรอนิกส (วีดิโอเกม เชคเกอร) ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
3694 (การผลิตของเลนเกมและของเลน)
− การบํารุงรักษาและการซอมเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7250
−

หมวด 31

การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณไฟฟา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

311 3110 การผลิตมอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา และหมอแปลงไฟฟา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตชุดเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรง
− เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
− มอเตอรยูนิเวอรแซลกระแสสลับ/กระแสตรง
− มอเตอรหรือเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง
− เครื่องเปลี่ยนไฟฟาชนิดหมุน
− หมอแปลงไฟฟาทุกขนาดและทุกชนิด ; เครื่องเปลี่ยนไฟฟาชนิดอยูคงที่ เครื่องใชที่ทํา
ดวยเครื่องกลับกระแสไฟฟาชนิดถังโลหะบรรจุปรอท เครื่องกลับกระแสไฟฟาชนิด
ไดโอด เครื่องกลับกระแสไฟฟาชนิดโลหะหรือชนิดผลึก เครื่องอัดประจุไฟฟาแบตเตอรี่
เครื่องกําเนิดไฟฟาแรงสูง เครื่องกลับกระแสไฟฟาที่มีลักษณะเปนหนาสัมผัสขยับตาม
จังหวะความถี่ของกระแสไฟฟา และเครื่องเปลี่ยนไฟฟาชนิดอยูคงที่อื่น ๆ ; ตัวเหนี่ยวนํา
ยกเวน
− การผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟาในรถยนตและมอเตอรที่ใชหมุนเครื่องจักรกล ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 3190 (การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตไดโอด ไดจด
ั ประเภทไวในหมูย อ ย 3210 (การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและ
สวนประกอบอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ )
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312 3120 การผลิตอุปกรณเพื่อการจายและควบคุมกระแสไฟฟา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกันวงจรไฟฟา หรือสําหรับตอกับวงจร
ไฟฟาหรือตอภายในวงจรไฟฟา (เชน สวิตช ฟวส เครื่องปองกันฟาผา เครื่องจํากัดแรงดัน
ไฟฟา เครื่องกําจัดกระแสเซอรจ ปลั๊ก กลองชุมสายไฟฟา) สําหรับแรงดันไฟฟาเกิน 1,000
โวลต โดยทั่วไปใชในระบบการจายไฟฟา
− เครื่องอุปกรณสําหรับตัดตอหรือปองกันวงจรไฟฟา หรือที่คลายคลึงกับที่กลาวขางตน แต
รวมถึงรีเลย เตารับ ฯลฯ สําหรับแรงดันไฟฟาไมเกิน 1,000 โวลต โดยทั่วไปใชสําหรับ
ที่อยูอาศัย อุปกรณในงานอุตสาหกรรมหรือเครื่องใชในครัวเรือน
− แปน แผง (รวมถึงแผงควบคุมที่ใชตัวเลข) คอนโซล โตะ ตู และฐานรองอื่น ๆ ที่ติดตั้ง
ดวยเครือ่ งอุปกรณทกี่ ลาวขางตน ตัง้ แตสองชนิดขึน้ ไป เพือ่ ควบคุมไฟฟา หรือเพือ่ การจาย
กระแสไฟฟา รวมถึงของดังกลาวทีม่ อี ปุ กรณหรือเครือ่ งอุปกรณหลายชิน้ ประกอบรวมอยู
ดวยในการผลิต ซึง่ สวนใหญอยูใ นหมูย อ ย 3312 (การผลิตอุปกรณและเครือ่ งใชเพือ่ การวัด
การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใชในวัตถุประสงคอนื่ ๆ
ยกเวนอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม)
ยกเวน
− การผลิตสวนประกอบของการหลอวัสดุประเภทพลาสติก แกวหรือเซรามิก ไดจด
ั ประเภท
ไวในหมูย อ ย 2520 (การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก) หมูย อ ย 2610 (การผลิตแกวและผลิตภัณฑ
แกว) และหมูย อ ย 2691 (การผลิตเซรามิกชนิดไมทนไฟ ซึง่ ไมไดใชในงานกอสราง)
ตามลําดับ
− การผลิตฟวสที่เปนลวดหรือแถบ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2720 (การผลิตโลหะมีคา
และโลหะอื่นที่มิใชเหล็กขั้นมูลฐาน)
− การผลิตคารบอนอิเล็กโทรดหรือกราไฟตอิเล็กโทรด ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3190
(การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตแผงวงจร แผนวงจร คอนโซล ฯลฯ ที่ใชกับโทรศัพทหรือโทรเลขแบบใชสาย
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3220 (การผลิตเครื่องสงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุ และ
เครื่องอุปกรณสําหรับโทรศัพทและโทรเลขแบบใชสาย)
313 3130 การผลิตลวดและเคเบิลที่หุมฉนวน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตลวดและเคเบิล (รวมถึงเคเบิลรวมแกน) ที่หุมฉนวน (รวมถึงชนิดเคลือบหรือ
ชนิดแอโนไดล) และตัวนําไฟฟาอื่น ๆ ที่หุมฉนวนจะติดกับขั้วตอหรือไมก็ตาม
− แถบที่หุมฉนวนที่ใชกับเครื่องเก็บประจุไฟฟาหรือเครื่องอุปกรณควบคุมขนาดใหญ
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เคเบิลใยนําแสง ที่ทําขึ้นจากกลุมเสนใยที่หุมปลอกแตละเสน จะประกอบกับตัวนําไฟฟา
หรือติดกับขั้วตอหรือไมก็ตาม
ยกเวน
− การผลิตลวดโลหะที่มิใชเหล็กที่ไมหุมฉนวน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2720 (การผลิต
โลหะมีคาและโลหะอื่นที่มิใชเหล็กขั้นมูลฐาน)
− การผลิตเคเบิลโลหะที่ไมหุมฉนวนหรือเคเบิลที่หุมฉนวน
ที่ไมมีคุณสมบัติเปนตัวนํา
ไฟฟา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2899 (การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอื่น ๆ ซึ่ง
มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตชุดสายไฟ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3190 (การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตเสนใยนําแสงหรือเคเบิลใยนําแสง ที่มิใชกลุมเสนใยหุมปลอกแตละเสน ได
จัดประเภทไวในหมูยอย 3320 (การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตรและเครื่อง
อุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ)
−

314 3140 การผลิตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเซลลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ เชน เซลลที่ประกอบดวยแมงกานีสได
ออกไซด ปรอทออกไซด เงินออกไซด หรือโลหะอื่น ๆ
− หมอสะสมไฟฟา รวมถึงสวนประกอบของหมอสะสมไฟฟา เชน แผนกั้น เปลือกหมอสะสม
ไฟฟา แผนตะกั่ว และตะแกรง การผลิตเลดแอซิด นิกเกิลแคดเมียม นิกเกิลเหล็ก หรือ
หมอสะสมไฟฟาอื่น ๆ
315 3150 การผลิตหลอดไฟฟาและเครื่องอุปกรณสําหรับใหแสงสวาง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตหลอดไฟฟาแบบมีไส รวมถึงหลอดไฟฟาแบบซีลบีม
− หลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด
− หลอดไฟฟาแบบดิสชารจ เชน หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดฮอตแคโทด หรือหลอดไฟฟา
แบบดิสชารจอื่น ๆ
− อารกแลมป
− เครื่องอุปกรณสําหรับใหแสงสวาง รวมทั้งที่ไมใชไฟฟา
− หลอดไฟแฟลชที่ใชในการถายภาพ
− เครื่องหมายที่มีแสงสวาง ปายชื่อที่มีแสงสวาง และของที่คลายกัน
− ชุดไฟตกแตงชนิดที่ใชกับตนคริสตมาส
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ยกเวน
− การผลิตเครื่องอุปกรณสําหรับใหแสงสวาง สําหรับใชกับรถจักรยาน/รถจักรยานยนต
และยานยนต ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3190
319 3190 การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับจุดระเบิดหรือสตารตเครื่องยนตชนิดสันดาปภายใน
ที่จุดระเบิดดวยประกายไฟหรือดวยการอัด เชน แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม
คอยลจุดระเบิด หัวเทียน หัวเผา สตารตเตอรมอเตอร เครื่องกําเนิดไฟฟา (ไดนาโม
เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ) คัตเอาต เครื่องปรับแรงดันไฟฟา ฯลฯ การผลิตมอเตอร
ที่ใชหมุนเครื่องจักรกล
− ชุดสายไฟจุดระเบิดชนิดที่ใชกับยานยนต อากาศยาน เรือ หรือเครื่องจักรกลอื่น ๆ
− เครือ
่ งอุปกรณไฟฟาสําหรับใหแสงสวางหรือใหสญ
ั ญาณ สําหรับใชเฉพาะกับรถจักรยาน/
รถจักรยานยนต และยานยนต เชน ไฟติดสวนหนาของยานยนต (นอกจากหลอดไฟฟา
แบบซีลบีม) และหลอดไฟหรือแสงสวางเพือ่ ใหสญ
ั ญาณการหยุด การเตือนการเลีย้ ว
ไฟสัญญาณทีใ่ ชในการตรวจสอบภายในยานยนต ไฟสัญญาณภายนอกสําหรับรถแท็กซี่
รถตํารวจ รถพยาบาล ฯลฯ
− เครื่องอุปกรณสําหรับใหสัญญาณเสียง เชน แตร ไซเรนและเครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับ
ใหสัญญาณเสียงอื่น ๆ การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับใหสัญญาณเสียงหรือให
สัญญาณที่มองเห็นได (เชน กระดิ่ง แผงสัญญาณ เครื่องสัญญาณแจงโจรกรรม หรือ
อัคคีภัย)
− เครื่องปดน้ําฝน และเครื่องละลายน้ําแข็ง และเครื่องกําจัดฝาที่ใชไฟฟา
− ไดนาโมสําหรับรถจักรยาน/รถจักรยานยนต
− เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับใหสัญญาณ ใหความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจรสําหรับ
ใชกับไฟฟาบนมอเตอรเวย ถนน ; ทางรถไฟ ทางรถราง ; แมน้ําลําคลอง ทาเรือและ
สถานที่จอดเรือ ; และสนามบิน
− แมเหล็กไฟฟา การผลิตหัวจับ คลัตช เบรก ประกับ แคลมป หรือหัวยกที่เปนแมเหล็ก
ไฟฟา หรือแมเหล็กถาวร
− ฉนวนไฟฟา ยกเวนที่ทําดวยแกวหรือเซรามิก การผลิตอุปกรณติดตั้งที่เปนฉนวนสําหรับ
เครื่องจักรไฟฟา เครื่องใชไฟฟาหรือเครื่องอุปกรณไฟฟา ยกเวนอุปกรณติดตั้งที่เปนฉนวน
ทําดวยเซรามิกหรือพลาสติก การผลิตคารบอนอิเล็กโทรดหรือกราไฟตอเิ ล็กโทรด การผลิต
ทอเดินสายไฟฟาและขอตอของทอเดินสายไฟฟา ทําดวยโลหะสามัญบุภายในดวยวัตถุที่
เปนฉนวน
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เครื่องจักรไฟฟาและเครื่องอุปกรณไฟฟา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น เชน เครื่องเรง
อนุภาค เครื่องกําเนิดสัญญาณ เครื่องตรวจหาแร เครื่องตรวจหาแรดวยไฟฟา เครื่องละลาย
น้ําแข็ง และเครื่องกําจัดฝาดวยตัวตานทานไฟฟาที่ใชสําหรับอากาศยาน เรือ รถไฟ และ
ยานยนตอื่น ๆ และเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ
− สวนประกอบของเครื่องยนตไฟฟา
− เครื่องอุปกรณไฟฟา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การผลิตกระเปาะแกวสําหรับทําหลอดไฟ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2610 (การผลิตแกว
และผลิตภัณฑแกว)
− การผลิตหัวฉีดแบบมือถือที่ใชไฟฟา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2919 (การผลิตเครื่องจักร
ที่ใชงานทั่วไปอื่น ๆ )
− การผลิตเครื่องตัดหญาไฟฟา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2921 (การผลิตเครื่องจักรที่ใชใน
การเกษตรและการปาไม)
− การผลิตมีดโกนไฟฟา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2930 (การผลิตเครื่องใชในบาน
เรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส (รวมทั้งหลอดโคลดแคโทด) ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3210
− การผลิตเครือ
่ งมือแพทยหรือทันตแพทยแบบมือถือทีใ่ ชไฟฟา ไดจดั ประเภทไวในหมูย อ ย
3311 (การผลิตอุปกรณทใี่ ชในทางการแพทยและศัลยกรรม และเครือ่ งใชทางศัลยศาสตร
กระดูก)
−

หมวด 32

การผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณวิทยุ โทรทัศน และการสื่อสาร

321 3210 การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตหลอดเทอรมิโอนิก หลอดโคลตแคโทดหรือหลอดโฟโตแคโทด (เชน หลอดภาพ
ของเครื่องรับโทรทัศน หลอดของกลองถายโทรทัศน อิเมจคอนเวอรเตอรและอิเมจอินเทน
ซิไฟเออร หลอดไมโครเวฟ หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย ฯลฯ)
− ไดโอดทรานซิสเตอรและกลอุปกรณกึ่งตัวนําที่คลายกัน การผลิตกลอุปกรณกึ่งตัวนําแบบ
ไวแสง รวมถึงโฟโตวอลตาอิกเซล การผลิตผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแลว
− วงจรรวมและไมโครแอสเซมบลีที่ใชทางอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรรวมโมโนลิทิก วงจรรวม
ไฮบริด และไมโครแอสเซมบลีที่ใชทางอิเล็กทรอนิกสแบบโมดูลหลอ แบบไมโครโมดูล
หรือแบบที่คลายกัน
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วงจรพิมพ ไดแก วงจรที่ทําโดยการขึ้นรูปบนฐานที่เปนฉนวน โดยกรรมวิธีการพิมพแบบ
คอนเวนชั่นนอลหรือแบบนอนคอนเวนชั่นนอล ใหเปนตัวนํา ขั้วสัมผัส หรือองคประกอบ
การพิมพแบบแพสซีฟ เชน ตัวเหนี่ยวนํา ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุและอื่น ๆ
− ตัวเก็บประจุไฟฟา (หรือคอนเดนเซอร) ชนิดคาคงที่ เปลี่ยนคาได หรือปรับตั้งคาได
− ตัวตานทาน รวมทั้งตัวควบคุมกระแสไฟฟาและโพเทนซิโอมิเตอร ไมรวมถึงตัวตานทาน
สําหรับทําความรอนดวยไฟฟา
ยกเวน
− การผลิตสวนประกอบที่ประกอบดวยอิเล็กทรอนิกสไมโครเซอคิทเปนจํานวนมาก ซึ่งติดตั้ง
อยูกับแคริเออร เชน ชนิดที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อเปนสวนประกอบของเครื่องประมวลผล
ขอมูลแบบดิจิตัล โดยทั่วไปไดจัดไวในกลุมเดียวกันกับเครื่องจักรที่ประกอบสมบูรณ
− การผลิตหมอแปลงไฟฟา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3110 (การผลิตมอเตอรไฟฟา
เครื่องกําเนิดไฟฟาและหมอแปลงไฟฟา) การผลิตสวิตช ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
3120 (การผลิตอุปกรณเพื่อการจายและควบคุมกระแสไฟฟา)
−

322 3220 การผลิตเครื่องสงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุ และเครื่องอุปกรณสําหรับโทรศัพทและโทรเลข
แบบใชสาย ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องอุปกรณสําหรับวิทยุกระจายเสียงในรูปคลื่นแมเหล็กไฟฟา
โดยไมใชสาย
การผลิตเครื่องสงสําหรับโทรทัศนโดยใชสายหรือไมก็ตาม รวมทั้งเครื่องถายทอดสัญญาณ
และเครื่องสงสัญญาณโทรทัศนเพื่อใชในงานอุตสาหกรรม
− เครื่องสงสําหรับวิทยุโทรศัพท วิทยุโทรเลข จะมีเครื่องรับหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือ
เครื่องซาวนดรีโพรดิวซิ่งประกอบรวมอยูดวยหรือไมก็ตาม เชน เครื่องสงสัญญาณแบบ
คงที่ และเครื่องรับสงสัญญาณ อุปกรณวิทยุโทรศัพทสําหรับเครื่องมือสื่อสาร วิทยุ
โทรศัพท ทรานสปอนเดอรอื่น ๆ เครื่องโทรสาร เครื่องอุปกรณวิทยุโทรเลข เครื่องสง
ที่มีเครื่องรับประกอบรวมอยูดวย ฯลฯ
− กลองถายโทรทัศนทุกชนิด
− เครื่องอุปกรณสําหรับโทรศัพทหรือโทรเลขแบบใชสาย
รวมถึงเครื่องอุปกรณดังกลาว
สําหรับใชระบบแคริเออรเคอรเรนตไลน เครื่องรับสําหรับวิทยุโทรศัพทหรือวิทยุโทรเลข
ที่มีเครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องซาวนดรีโพรดิวซิ่ง หรือนาฬิกา ประกอบอยูดวย
รวมถึงการผลิตเครื่องรับโทรศัพท แผงสวิทช และชุมสายโทรศัพท ทั้งแบบอัตโนมัติ
และไมอัตโนมัติ ; และเครื่องสงสัญญาณมอรส เครื่องสงสัญญาณโทรเลขแบบอื่น
เครื่องบันทึกสัญญาณมอรส เครื่องรับสําหรับการพิมพ เครื่องรับ-สงสัญญาณโทรพิมพ
ฯลฯ

108
ยกเวน
− การผลิตสวนประกอบที่ใชกับงานทั่วไป (เชน แบตเตอรี่ปฐมภูมิหรือลวดที่หุมฉนวน)
ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมในหมวด 31 (การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ
ไฟฟา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น) หรือในหมูยอย 3210 (การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ )
323 3230 การผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ หรือเครื่องซาวนดรีโพรดิว
ซิ่ง
หรือวีดิโอรีโพรดิวซิ่ง และสินคาที่เกี่ยวของ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องรับโทรทัศน (รวมถึงวีดิโอมอนิเตอรและเครื่องฉายวีดิโอ) ซึ่งในเรือนเดียวกัน
จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ หรือเครื่องซาวนดรีโพรดิวซิ่ง
หรือวีดิโอรีโพรดิวซิ่งประกอบรวมอยูดวยหรือไมก็ตาม
− เครื่องรับสําหรับวิทยุกระจายเสียงที่มีเครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องซาวนดรีโพรดิวซิ่ง
หรือนาฬิกาประกอบอยูดวย
− เครื่องบันทึกเทปแมเหล็กและเครื่องอุปกรณสําหรับบันทึกเสียงอื่น ๆ ที่มีอุปกรณ
ซาวนดรีโพรดิวซิ่งประกอบรวมอยูดวย เชน เครื่องตอบรับโทรศัพท เครื่องบันทึก
แบบคาสเซ็ต ฯลฯ
− เครื่องบันทึกภาพหรือวีดิโอรีโพรดิวซิ่ง
− เครื่องหมุนแผนเสียง (เรกคอรดเดก) เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องเลนเทปคาสเซ็ต และ
เครื่องอุปกรณซาวนดรีโพรดิวซิ่งอื่น ๆ
− ไมโครโฟน ลําโพง หูฟงชนิดครอบหัว หูฟงชนิดเสียบหู เครื่องขยายเสียงและชุด
เครื่องขยายเสียง
− สวนประกอบเฉพาะ ทีใ่ ชประกอบรวมกับเครือ
่ งใชในกลุม นี้ ไดแก หัวเครือ่ งเลนแผนเสียง
โทนอามส ซาวนดเฮดส ทีว่ างสําหรับเครือ่ งหมุนแผนเสียง ตัวตัดการบันทึก สายอากาศ
และเครื่องสะทอนสัญญาณทางอากาศทุกชนิด และแอเรียลโรเตอร
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หมวด 33
331

การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทย การวัดความเที่ยง และอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร
นาฬิกา

การผลิตอุปกรณและเครื่องใชในทางการแพทย และเครื่องใชที่ใชในการวัด การตรวจสอบ
การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใชในวัตถุประสงคอื่น ๆ ยกเวนอุปกรณที่ใช
ในทางทัศนศาสตร
3311 การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทยและศัลยกรรม และเครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตอุปกรณและเครื่องใชที่ใชในวิทยาศาสตรการแพทย
ศัลยกรรม ทันตกรรม
หรือภาคปฏิบัติของสัตวแพทย หรือวิทยาศาสตรสัตวแพทย รวมถึงเครื่องวินิจฉัยโรค
ดวยไฟฟา เชน เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟา เครื่องกรอฟน อุปกรณเกี่ยวกับนัยนตา
รวมถึงชุดอุปกรณของการตรวจสายตา หลอดฉีดยา ชนิดมีหรือไมมีเข็มฉีดยา เข็มที่ใช
ทางการแพทย และอุปกรณและเครื่องใชอื่น ๆ รวมทั้งเครื่องมือที่ใชในทางทัศนศาสตร
เชน กระจกเงาและรีเฟลกเตอร เอ็นโดสโคป ฯลฯ
− เครื่องอุปกรณที่ใชหรือผลิตรังสีเอกซหรือรังสีแอลฟา เบตา หรือแกมมาเปนหลัก จะใช
ประโยชนทางการแพทยของมนุษยหรือสัตวหรือไมก็ตาม รวมถึงการผลิตหลอดเอกซเรย
เครื่องกําเนิดไฟฟาแรงสูงของเครื่องเอกซเรย แผงควบคุม โตะควบคุม จอ และของที่
คลายกัน ที่ใชในการตรวจหรือรักษาดวยเอกซเรย
− เครื่องสเตอรีไลส
− เครื่องใชในการบําบัดโรคโดยวิธีทางกล (mechano-therapy) ; เครื่องนวด ; เครื่องทดสอบ
ความถนัดในทางจิตวิทยา ; รวมทั้งเครื่องบําบัดโรคดวยโอโซน ดวยออกซิเจน เครื่องชวย
การหายใจ หรือเครื่องอุปกรณอื่น ๆ ที่ใชบําบัดโรคทางเดินหายใจ ; เครื่องใชในการหายใจ
และหนากากปองกันไอพิษอื่น ๆ นอกเหนือจากหนากากปองกันชนิดธรรมดา
− เครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก รวมถึงไมยันรักแร สายรัดทางศัลยกรรมและเครื่องกด
ไสเลื่อน เครื่องสําหรับรัดเอวและรัดสะโพก และรองเทาเพื่อใชในการรักษาโรคกระดูก ;
เฝอกและเครื่องใชอื่น ๆ ในการรักษากระดูกหัก ; เครื่องใชที่ใชสวม พก หรือฝง (เชน
เครื่องชวยฟง เครื่องคุมจังหวะ)
− ฟนปลอม ขอเทียมและอวัยวะเทียมอื่น ๆ ของรางกาย
− เฟอรนิเจอรที่ใชในทางการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย เชน เตียงผาตัด
เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณกล เกาอี้ทําฟนและเกาอี้ตัดผม ที่มีกลไกในการเคลื่อนไหวได
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ยกเวน
− การผลิตชุดผาตัด สําลีที่มียารักษา ผาพันแผลที่ใชในการรักษากระดูกหัก เอ็นเย็บแผล
และวัสดุอื่น ๆ ที่ใชในการเย็บแผล ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2423 (การผลิตผลิตภัณฑ
ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร)
− การผลิตซีเมนตที่ใชในทางทันตกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2423 ดวย
− การผลิตเทอรโมมิเตอร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3312 (การผลิตอุปกรณและเครื่องใช
เพื่อการวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใชในวัตถุประสงค
อื่น ๆ ยกเวนอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม)
− การผลิตเลนซแวนตาที่ใชปรับสายตาและกรอบแวนตา หรือสวนประกอบที่ใชในทาง
ทัศนศาสตรของกลองจุลทรรศน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3320 (การผลิตอุปกรณที่
ใชในทางทัศนศาสตร และเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ)
− กิจกรรมในการทําฟนปลอมโดยทันตแพทย หรือการตรวจวัดและประกอบแวนตาโดย
จักษุแพทย ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมในหมู 851 (กิจกรรมดานสาธารณสุข)
3312 การผลิตอุปกรณและเครื่องใชเพื่อการวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ
และใชในวัตถุประสงคอื่น ๆ ยกเวนอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องชั่งที่มีความไว
− อุปกรณที่ใชในการเขียนแบบ การทําเครื่องหมาย การคํานวณทางคณิตศาสตร รวมถึง
อุปกรณวัดความยาวที่ใชงานดวยมือ (เชน เสนหรือแถบสําหรับวัด ไมโครมิเตอร แคลลิเปอร
และเกจ)
− กลองจุลทรรศนแบบธรรมดา นอกจากกลองจุลทรรศนแบบใชเลนสเชิงประกอบและ
เครื่องดิฟแฟรกชัน
− เครื่องอุปกรณสําหรับวัดและตรวจสอบปริมาณทางไฟฟา (เชน ออสซิลโลสโคป
เครือ่ งวิเคราะหสเปกตรัม ; และอุปกรณสาํ หรับตรวจสอบกระแส แรงดัน ความตานไฟฟา)
ซึ่งจะมีหรือไมมีเครื่องบันทึกก็ตาม
− เครื่องอุปกรณสําหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณที่ไมใชไฟฟา (เชน เครื่องตรวจหาและ
เครื่องวัดการแผรังสี อุปกรณและเครื่องอุปกรณอื่น ๆ ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับ
โทรคมนาคม เชน ครอสทอลกมิเตอร เครื่องอุปกรณสําหรับทดสอบและบังคับยานยนต)
− อุปกรณและเครื่องอุปกรณสําหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ (เชน เทอรโมสแตต
เครื่องควบคุมความดัน เครื่องบังคับระดับ เครื่องบังคับความชื้น เครื่องบังคับการถายเท
อากาศในเตาอบ ; และเครื่องบังคับปริมาณไฟฟาใหสม่ําเสมอโดยอัตโนมัติ) ยกเวน
อุปกรณควบคุมที่ใชในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
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อุปกรณและเครื่องใชที่ใชในการเดินเรือ/การเดินอากาศ อุตุนิยมวิทยา ธรณีฟสิกส
(ไดแก เครื่องใชในการสํารวจ เชน เครื่องวัดมุม) อุปกรณที่ใชในทางสมุทรศาสตร
หรืออุทกวิทยา เครื่องวัดความแรงและระยะแผนดินไหว เครื่องหาพิสัย เครื่องนํารอง
การบินอัตโนมัติ เครื่องหาตําแหนงในการเดินเรือ อัลตราโซนิคซาวนดดิ้ง และ
อุปกรณพิเศษที่ใชในการเดินอากาศ
− เครื่องเรดารและเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล
− เครื่องวัดปริมาณการจายไฟฟา น้ําหรือกาซ
− เครื่องจักรและเครื่องใชสําหรับทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกสของวัสดุ เชน เครื่องจักร
และเครื่องใชสําหรับทดสอบความแข็งและคุณสมบัติอื่น ๆ ของโลหะ ; ทดสอบความ
คงทน หรือสภาพที่ยังใชงานไดและคุณสมบัติอื่น ๆ ของสิ่งทอ ; อุปกรณสําหรับใช
ทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกสของกระดาษ พรมน้ํามัน พลาสติก ยาง ไม คอนกรีต
และวัสดุอื่น ๆ
− อุปกรณและเครื่องอุปกรณในการแยกสารสําหรับวิเคราะหทางฟสิกสหรือเคมี
(เชน โพลาริมิเตอร รีแฟรกโตมิเตอร คัลเลอริมิเตอร เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง
เครื่องวัดความหนืด เครื่องวัดแรงตึงผิว )
− อุปกรณและเครื่องอุปกรณสําหรับวัดหรือตรวจสอบการไหล ระดับ ความดัน หรือตัวแปร
อื่น ๆ ของของเหลวหรือกาซ (เชน เครื่องวัดการไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร เครื่องวัด
ความรอน ) ยกเวนอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
− อุปกรณ เครื่องอุปกรณ หรือเครื่องจักรสําหรับวัด ตรวจสอบ หรือทดสอบอื่น ๆ (เชน
ไฮโดรมิเตอร เทอรโมมิเตอร บารอมิเตอร เครือ่ งนับรอบ มิเตอรรถแท็กซี่ เครือ่ งนับกาว
เครื่องวัดรอบ เครื่องจักรวัดหาความสมดุลย โตะทดสอบ เครื่องมือที่ใชสําหรับวัด
การเปรียบเทียบ (รวมถึง เครือ่ งมือทีใ่ ชวดั การเปรียบเทียบเชิงทัศนศาสตร และเครือ่ งใช
และอุปกรณเชิงทัศนศาสตรสาํ หรับวัดหรือตรวจสอบ) อุปกรณสาํ หรับตรวจสอบนาฬิกา
หรือสวนประกอบนาฬิกาชนิดวอตช ฯลฯ ยกเวนอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทาง
อุตสาหกรรม
ยกเวน
− การผลิตเครื่องสูบที่มีอุปกรณในการวัดประกอบรวมอยูดวย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
2912 (การผลิตเครื่องสูบ เครื่องอัด แทปและวาลว)
− การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทยและศัลยกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3311
(การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทยและศัลยกรรม และเครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก)
− การผลิตอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
3313
−
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การผลิตกลองสองตา กลองตาเดียว หรืออุปกรณเชิงทัศนศาสตรที่คลายกัน ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 3320 (การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร และเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับ
การถายภาพ)
3313 การผลิตอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตอุปกรณและเครื่องอุปกรณที่ใชสําหรับวัดและควบคุมอุณหภูมิ ความดัน ความหนืด
และคุณสมบัติของวัสดุหรือผลิตภัณฑอยางตอเนื่องโดยอัตโนมัติ ในขณะที่กําลังผลิตหรือใน
ขั้นตอนการผลิต
−

332 3320 การผลิตอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร และเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการถายภาพ
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตวัสดุเชิงทัศนศาสตรที่ทําจากแกว หรือทําจากวัสดุใดก็ตาม (เชน ควอทซ
ฟลูออรสปาร (หินใสชนิดหนึ่ง) พลาสติก หรือโลหะ)
− ปริซึมและเลนส กระจกเงาที่ประกอบขึ้นดวยวัสดุเชิงทัศนศาสตร ฟลเตอรสี วัสดุ
โพลาไรส ฯลฯ
− เลนสสายตา รวมถึงคอนแทกเลนส
− เสนใยนําแสงและเคเบิลใยนําแสงที่ไมหุมปลอกแตละเสน
− วัสดุเชิงทัศนศาสตรที่ประกอบแลว
− กรอบแวนตาและกรอบที่ติดตั้งเลนสหรือไมก็ตาม เพื่อใชในทางทัศนศาสตร แวนตากันแดด
แวนตาที่ใชปองกันและปรับสายตา
− เครื่องมือเชิงทัศนศาสตร เชน กลองสองตา กลองตาเดียว กลองสองทางไกลเชิงทัศนศาสตร
อื่น ๆ และโครงติดตั้งของกลอง ; อุปกรณทางดาราศาสตร
− กลองจุลทรรศนแบบใชเลนสเชิงประกอบ รวมถึงกลองจุลทรรศน สําหรับใชในการถายภาพ
และการฉายภาพของจุลวัตถุ
− เครื่องใชและอุปกรณอื่น ๆ เชิงทัศนศาสตร (เชน กลองเล็งสําหรับติดกับปน ติดกับ
เครื่องจักรหรือเครื่องใช ; เลเซอร นอกจากเลเซอรไดโอด ; แวนขยายแบบมือถือและ
อุปกรณเครื่องขยาย ; ของที่ตกแตงเพื่อใชงานทางทัศนศาสตร กระจกเงาที่ทําจากแกว
ดอรอายส)
− กลองถายภาพนิ่งหรือกลองถายภาพยนตร ; กลองทุกชนิดเพื่อใชในวัตถุประสงคตาง ๆ
เชน กลองที่ใชสําหรับการเตรียมเพลท สําหรับใชใตน้ํา หรือสําหรับการถายภาพทาง
อากาศ สําหรับทําสําเนาบนไมโครฟลมหรือไมโครฟช ; กลองถายภาพยนตรเสียงในฟลม
− เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยายและเครื่องยอภาพถาย
รวมถึงเครื่องอานไมโครฟลม
ไมโครฟช หรือไมโครฟอรมอื่น ๆ
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เครื่องฉายภาพยนตร รวมถึงซาวนดรีโพรดิวซิ่งประกอบรวมอยูดวย
− หลอดไฟฟาแบบดิสชารจ (อิเล็กทรอนิกส) และเครื่องไฟแฟลชอื่น ๆ แตไมรวมหลอดไฟ
แฟลช
− เครื่องอุปกรณที่ใชตามหองปฏิบัติการภาพถาย (รวมถึงภาพยนตร)
− เครื่องอุปกรณสําหรับฉายแผนผังวงจรลงบนวัสดุกึ่งตัวนําไวแสง ; จอฉายภาพ
ยกเวน
− การผลิตผลิตภัณฑเคมีที่เกี่ยวกับการถายภาพ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2429 (การผลิต
ผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตวัสดุเชิงทัศนศาสตรที่ทําจากแกวที่ยังไมตกแตง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2610
(การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว) แตสําหรับวัสดุเชิงทัศนศาสตร ที่ทําจากวัสดุอื่นซึ่งยังไม
ตกแตง ไดจัดประเภทไวในหมูยอยนี้ดวย
− การผลิตเครื่องทําสําเนาโดยใชแสงที่มีระบบทางทัศนศาสตรประกอบรวมอยูดวย หรือ
เครื่องทําสําเนาโดยใชแสงแบบทาบติดและเครื่องทําสําเนาโดยใชความรอน ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 3000 (การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ)
− การผลิตเคเบิลใยนําแสงที่ทําขึ้นจากกลุมเสนใยที่หุมปลอกแตละเสน ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 3130 (การผลิตลวดและเคเบิลที่หุมฉนวน)
− การผลิตหลอดไฟแฟลชทีใ่ ชในการถายภาพ ไดจด
ั ประเภทไวในหมูย อ ย 3150 (การผลิต
หลอดไฟฟาและเครื่องอุปกรณสําหรับใหแสงสวาง)
− การผลิตกลองถายโทรทัศน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3220 (การผลิตเครื่องสงสัญญาณ
โทรทัศนและวิทยุ และเครื่องอุปกรณสําหรับโทรศัพทและโทรเลขแบบใชสาย)
− การผลิตอุปกรณในทางการแพทยและศัลยกรรม ที่ประกอบดวยวัสดุเชิงทัศนศาสตร (เชน
เอ็นโดสโคป) ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3311 (การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทย
และศัลยกรรม และเครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก) และการผลิตเครื่องใชในการวัดหรือ
การตรวจสอบที่ประกอบดวยวัสดุเชิงทัศนศาสตร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3312
(การผลิตอุปกรณและเครื่องใชเพื่อการวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดิน
อากาศ และใชในวัตถุประสงคอื่น ๆ ยกเวนอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิตในทาง
อุตสาหกรรม)
−
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333 3330 การผลิตนาฬิกา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตนาฬิกาทุกชนิด ; ตัวเรือนนาฬิกา รวมถึงนาฬิกาที่มีตัวเรือนทําดวยโลหะมีคา ;
และสวนประกอบของนาฬิกา รวมถึงเครื่องนาฬิกา
− เครื่องบันทึกเวลา และเครื่องอุปกรณสําหรับวัด หรือบันทึก หรือบอกชวงของเวลา
มีเครื่องนาฬิกาชนิดวอตชหรือชนิดคล็อก หรือมีซินโคนัสมอเตอร ; สวิตชตั้งเวลาที่มี
เครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช หรือมีซินโครนัสมอเตอร
− สายนาฬิกาโลหะของนาฬิกาชนิดวอตช รวมถึงสายนาฬิกาที่ทําดวยโลหะมีคา
− สวนประกอบของนาฬิกา เชน สปริง อัญมณี หนาปด แผนรอง แผนเชื่อม (bridge)
และสวนประกอบอื่น ๆ
ยกเวน
− การผลิตสายนาฬิกาที่ทําจากวัสดุอื่นที่มิใชโลหะ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1912
(การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือและสิ่งที่คลายกัน อานมาและเครื่องเทียมลาก)

หมวด 34

การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึ่งรถพวง

341 3410 การผลิตยานยนต ในหมูยอยนี้ ไดแก
− รถยนตและยานยนตอื่น ๆ ที่ออกแบบสําหรับขนสงบุคคลเปนหลัก เชน รถยนตโดยสาร
สวนบุคคล ยานยนตโดยสารที่ออกแบบเพื่อใชเฉพาะภูมิประเทศ (รถแลนบนหิมะ รถที่ใช
ในสนามกอลฟ ครอสคันทรีคาร ยานยนตสะเทินน้ําสะเทินบก) และยานยนตโดยสาร
สาธารณะ ไดแก รถประจําทาง
− ยานยนตสําหรับขนสงของ ไดแก รถบรรทุกทั่ว ๆ ไป และรถแวน (ชนิดหลังคาระดับเดียว
ชนิดหลังคาผาใบ ชนิดหลังคาปดทึบ ฯลฯ) ; รถบรรทุกที่มีสวนขนถายอัตโนมัติ รถบรรทุก
ของเหลวหรือกาซ รถบรรทุกแบบถอดพวงบรรทุกได รถบรรทุกเก็บขยะ ฯลฯ ; รถบรรทุก
สําหรับใชงานพิเศษ (รถยกลากรถเสีย รถหุมเกราะ รถดับเพลิง รถกวาดถนน รถหนวย
พยาบาลและทําฟนเคลื่อนที่ รถหองสมุดเคลื่อนที่ ฯลฯ)
− แทรกเตอรที่ใชวิ่งบนถนนสําหรับลากรถกึ่งรถพวง
− แชสซีสที่มีเครื่องยนตติดตั้งสําหรับยานยนตในลักษณะที่กลาวขางตน
− เครือ
่ งยนตสนั ดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดดวยการอัด หรือแบบลูกสูบเคลือ่ นทีต่ รง
หรือแบบลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดดวยประกายไฟ ซึง่ สวนใหญใชเปนกําลังของยานยนต
ยกเวน
− การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับยานยนต ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3190 (การผลิต
เครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
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342 3420 การผลิตตัวถัง (coachwork) สําหรับยานยนต รวมทั้งการผลิตรถพวงและรถกึ่งรถพวง
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− ตัวถัง (รวมถึงแคป) ออกแบบเพื่อติดตั้งบนแชสซีสยานยนต ตัวถังสําหรับยานยนตที่ไมมี
แชสซีส และตัวถังที่สรางขึ้นทั้งอัน ; ตัวถังสําหรับยานยนตโดยสาร รถบรรทุกและยานยนต
ที่สรางสําหรับใชงานพิเศษ ตัวถังที่ทําจากเหล็กกลา อัลลอยด ไม พลาสติกหรือประกอบกัน
จากวัสดุหลายประเภท หรือวัสดุอื่น
− รถพวงและรถกึ่งรถพวง แบบใชยานยนตลากจูง ; รถพวงและรถกึ่งรถพวง แบบคาราวาน
สําหรับใชเปนที่อยูอาศัยหรือที่พักแรม สําหรับใชในการขนสงของ (เชน รถบรรทุกของ
เหลวหรือกาซ (tanker) รถพวงขนถาย รถบรรทุกรถยนต รถลากรถปนใหญใชบรรทุก
กระสุน ฯลฯ) เพื่อการขนสงโดยสารและเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ รวมถึงรถพวงที่สามารถ
วิ่งไดทั้งบนถนนและบนราง
− สวนประกอบของรถพวงและรถกึ่งรถพวง
− คอนเทนเนอร (รวมถึงคอนเทนเนอรสําหรับขนสงของไหล) ที่ออกแบบและติดตั้งเปน
พิเศษสําหรับการขนสงตั้งแตหนึ่งวิธีขึ้นไป
ยกเวน
− การผลิตรถพวงและรถกึ่งรถพวง ที่ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับใชในการเกษตร ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 2921 (การผลิตเครื่องจักรที่ใชในการเกษตรและการปาไม) รถพวง
แบบจัดเตรียมไวเพื่อติดมีดสับ เครื่องหวาน หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่นํามาติดตั้ง
− การผลิตรถพวงที่นํามาประกอบกับเครื่องจักรที่ใชในการเกษตร ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 2921 ดวย
− การผลิตสวนประกอบและอุปกรณประกอบตัวถังสําหรับยานยนต ไดจด
ั ประเภทไวใน
หมูยอย 3430
343 3430 การผลิตสวนประกอบและอุปกรณประกอบ สําหรับยานยนตและเครื่องยนต ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตสวนประกอบและอุปกรณประกอบสําหรับยานยนต รวมถึงตัวถังและเครื่องยนต
เชน เบรก กระปุกเกียร เพลา ลอ โชกอับ (shock absorber) ของระบบกันสะเทือน หมอ
น้ํา หมอพัก ทอไอเสีย คลัตช พวงมาลัย แกนพวงมาลัยและกระปุกเกียรพวงมาลัย (steering
box) และสวนประกอบและอุปกรณประกอบอื่น ๆ ที่มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ยกเวน
− การผลิตเครื่องยนตของยานยนต ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3410 (การผลิตยานยนต)
− การผลิตแชสซีส ที่มีเครื่องยนตติดตั้ง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3410 ดวย
− การผลิตตัวถังสําหรับยานยนต ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3420
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หมวด 35

การผลิตเครื่องอุปกรณการขนสงอื่น ๆ

351 3511 การตอเรือและการซอมเรือ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การตอเรือและการซอมเรือ (นอกเหนือจาก เรือยอชต และเรืออื่น ๆ ที่ใชเพื่อความสําราญ
หรือการกีฬา) การสรางและซอมสิ่งกอสรางลอยน้ํา
− การผลิตสวนหนึ่งสวนใดของเรือ หรือสิ่งกอสรางลอยน้ํา
− การตอเรือที่ใชในการพาณิชย การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการพาณิชย หรือในการขนสง
โดยสาร รวมถึงเรืออเนกประสงค
− การตอเรือที่ออกแบบสําหรับใชในมหาสมุทร ชายฝง หรือแมน้ําลําคลอง
− การตอเรือโดยสาร
− การตอเรือประมงและเรือโรงงานเพื่อใชในการแปรรูปผลิตภัณฑประมง
− การตอเรือลากจูงและเรือที่ใชสําหรับดัน
− การตอเรือที่ไมใชเครื่องยนต (เชน เรือพวง)
− การตอเรือที่ออกแบบใหอยูกับที่ (เชน เรือประภาคาร)
− การตอเรือทีห
่ นาทีห่ ลักไมใชเพือ่ การเดินเรือ (เชน เรือขุด อูล อย แทนเจาะแบบลอยน้าํ
หรือแบบใตน้ํา)
− การสรางยานเบาะอากาศ (hovercraft)
− การตอเรือที่ตัวเรือคลายเรือที่ใชเพื่อความสําราญ แตติดตั้งอุปกรณพิเศษเพื่อการบริการ
ในเชิงพาณิชย หรือการบริการที่เกี่ยวของกับการพาณิชย
− การตอเรือรบและเรือที่สนับสนุนเกี่ยวกับเรือรบ (เชน เรือบรรทุกทหารและเรือพยาบาล)
− การตอเรือที่ติดตั้งอุปกรณเพื่อใชในการสํารวจทางวิทยาศาสตร
− การสรางสิ่งกอสรางลอยน้ํา ไดแก โปะหรือแพเทียบเรือ แพชนิดพองลม ปลองกั้นน้ํา
ทาจอดเรือ ทุนลอย แทงกแบบลอยน้ํา ฯลฯ
− กิจการเกี่ยวกับการบํารุงรักษา การยกเครื่องเพื่อตรวจสภาพเครื่องยนต และการซอมเรือ
หรือสิ่งกอสรางลอยน้ํา
− การรื้อเรือ
ยกเวน
− การผลิตสวนประกอบเรือ นอกจากสวนประกอบหลักของตัวเรือ ไดจด
ั ประเภทตามวัสดุทใี่ ช
(เชน ใบเรือ ไดจดั ประเภทไวในหมูย อ ย 1721 (การผลิตสิง่ ทอสําเร็จรูป ยกเวนเครือ่ งแตงกาย)
สมอเหล็กหรือสมอเหล็กกลา ไดจดั ประเภทไวในหมูย อ ย 2899 (การผลิตผลิตภัณฑโลหะ
ประดิษฐอนื่ ๆ ซึง่ มิไดจดั ประเภทไวในทีอ่ นื่ ) ) หรือตามชนิดของสิง่ ของนัน้ (เชน เครือ่ งยนต
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ชนิดจุดระเบิดดวยการอัด ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2911 (การผลิตเครื่องยนตและเครื่อง
กังหัน ยกเวนเครื่องยนตที่ใชกับอากาศยาน ยานยนต และรถจักรยาน/รถจักรยานยนต) )
− การผลิตอุปกรณในการเดินเรือและอุปกรณอื่น ๆ ที่ใชบนเรือ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
3312 (การผลิตอุปกรณและเครื่องใชเพื่อการวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/
การเดินอากาศ และใชในวัตถุประสงคอื่น ๆ ยกเวนอุปกรณควบคุมกระบวนการผลิต
ในทางอุตสาหกรรม)
− การผลิตยานยนตสะเทินน้ําสะเทินบก ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3410 (การผลิตยานยนต)
3512 การตอเรือและการซอมเรือที่ใชเพื่อความสําราญและการกีฬา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การตอและการซอมเรือยอชตและเรืออื่น ๆ ที่ใชเพื่อความสําราญหรือการกีฬา รวมทั้ง
เรือกรรเชียง เรือพาย และเรือชนิดพองลม
− การตอเรือที่ใชเพื่อความสําราญ ที่ออกแบบติดตั้งเครื่องยนตภายใน หรือเครื่องยนตติด
ทายเรือ หรือที่แลนดวยลม การพาย หรือการแจว
− การตอเรือยอชต เรือโดยสารที่มีหองโดยสารภายในเรือ เรือที่ใชสําหรับกีฬาตกปลา และ
เรือที่ใชเพื่อความสําราญอื่น ซึ่งบางประเภทอาจเปนเรือขนาดใหญ ถึงแมวาโดยทั่วไปแลว
เรือประเภทนี้จะเล็กกวาเรือในหมูยอย 3511
− การตอเรือเล็กสําหรับหาปลา เรือกรรเชียงเล็ก ๆ เรือชวยชีวิต เรือใบขนาดเล็ก เรือบด
ที่ทําดวยหนังแมวน้ํา (kayak) เรือพาย เรือแขงขนาดเบา เรือแลนโดยใชเทาถีบ ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตเรือที่มีตัวเรือคลายเรือที่ใชเพื่อความสําราญ แตติดตั้งอุปกรณพิเศษในเรือ เพื่อใช
เกี่ยวกับการบริการในเชิงพาณิชย ซึ่งมีความแตกตางจากเรือที่ใชเพื่อความสําราญ ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 3511 (การตอเรือและการซอมเรือ)
352 3520 การผลิตหัวรถจักรของรถไฟและรถราง และรถที่เดินบนราง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตหัวรถจักร เชน หัวรถจักรที่ใชกําลังจากแหลงจายไฟฟาภายนอกหรือจากหมอสะสม
ไฟฟา ; หัวรถจักรดีเซลไฟฟา ; หัวรถจักรที่ใชกําลังจากเครื่องยนตสันดาปชนิดจุดระเบิด
ดวยการอัด หรือหัวรถจักรที่ใชกําลังจากแหลงอื่น (ไดแก เครื่องกังหันกาซ เครื่องจักรไอน้ํา
เครื่องยนตสันดาป) และรถสัมภาระของหัวรถจักร
− รถโดยสาร รถสินคาชนิดตูและกระบะที่เดินบนรางรถไฟหรือรถราง ชนิดขับเคลื่อนได
ในตัว โดยไมคํานึงถึงแหลงกําลัง รวมถึงการผลิตยานซอมบํารุงทางรถไฟหรือทางรถราง
ชนิดขับเคลื่อนไดในตัว (เชน โรงซอมเคลื่อนที่ รถปนจั่น รถทดสอบราง)
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รถที่เดินบนรางรถไฟหรือรถรางที่ไมใชชนิดขับเคลื่อนไดในตัว เชน รถโดยสาร รถสินคา
ชนิดตู แทงคแวกอน รถสินคาชนิดตูทึบและตูโปรงที่ถายสินคาไดในตัว และรถชนิด
โรงซอมเคลื่อนที่ รถปนจั่น ฯลฯ
− สวนประกอบเฉพาะของหัวรถจักรของรถไฟ หรือรถราง หรือรถที่เดินบนราง เชน โบกี้
เพลาและลอ ; เบรกและสวนประกอบของเบรก ; ตะขอและอุปกรณตอพวงกันชนและ
สวนประกอบของกันชน ; เครื่องลดแรงสะเทือนของตัวรถ (ที่ไมใชแหนบ) ; โครงรถพวง
และโครงหัวรถจักร ; ตัวรถ ; ชองทางเดินเชื่อมระหวางโบกี้ ฯลฯ
− เครื่องอุปกรณกล (รวมถึงที่เปนเครื่องกลไฟฟา) สําหรับใหสัญญาณ ใหความปลอดภัย หรือ
ควบคุมการจราจรสําหรับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แมน้ําลําคลอง สถานที่จอดรถ ทาเรือ
หรือสนามบิน กิจกรรมที่จัดไวในหมูยอยนี้ เกิดจากการใชอุปกรณ เครื่องมือเกี่ยวกับการให
สัญญาณ ฯลฯ ซึ่งจะถูกควบคุมจากหองควบคุมที่อยูหางออกไป โดยอาศัยการเคลื่อนของ
ขอเหวี่ยง กระเดื่อง ทางวิ่ง เสนลวด โซ ฯลฯ โดยระบบไฮโดรนิวแม็ทติคหรือมอเตอร
ไฟฟา (ไดแก ตูอุปกรณควบคุมระบบสัญญาณที่ล็อคประแจ ที่หามลอรถไฟ เครื่องอุปกรณ
ใหสัญญาณควันอัตโนมัติ อุปกรณควบคุมเครื่องกั้นทางรถไฟ)
ยกเวน
− การผลิตรางที่ยังไมไดประกอบ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2710 (การผลิตเหล็ก
และเหล็กกลาขั้นมูลฐาน)
− การผลิตเครื่องยนตและเครื่องกังหัน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2911 (การผลิต
เครื่องยนตและเครื่องกังหัน ยกเวนเครื่องยนตที่ใชกับอากาศยาน ยานยนตและ
รถจักรยาน/รถจักรยานยนต)
− การผลิตมอเตอรไฟฟา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3110 (การผลิตมอเตอรไฟฟา
เครื่องกําเนิดไฟฟา และหมอแปลงไฟฟา)
− การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับใหสัญญาณ ใหความปลอดภัย หรือควบคุม
การจราจร ไดจัดไวในหมูยอย 3190 (การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น)
−

353 3530 การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตอากาศยานหนักกวาอากาศ ซึ่งติดเครื่องยนตหรือไมก็ตาม อากาศยานเบากวา
อากาศ เชน บัลลูน ยานอวกาศและยานปลอยยานอวกาศ
− เครื่องบินชนิดปกตรึงติดเครื่องยนต สําหรับการขนสงสินคาหรือโดยสาร สําหรับใชใน
การปองกันประเทศ เพื่อการกีฬาหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ
− อากาศยานชนิดปกหมุน สําหรับงานอเนกประสงค
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เครื่องบินรอน เครื่องรอน และอากาศยานอื่น ๆ ที่ไมใชกําลังขับ
− โพยมยาน ; บัลลูน ใชในวิชาการบินและทางอุตุนิยมวิทยา
− ยานอวกาศ ; ยานปลอยยานอวกาศ นอกจากยานปลอยทางทหาร
− เครื่องปลอยอากาศยาน อุปกรณบนเรือบรรทุกเครื่องบินสําหรับลดความเร็วของอากาศยาน
หรืออุปกรณที่คลายกัน เครื่องฝกการบินภาคพื้นดิน
− สวนประกอบและอุปกรณประกอบของอากาศยานในหมูยอยนี้ ; สวนประกอบของ
อากาศยานที่สําคัญ เชน ตัวเครื่องบิน ปก ประตู แพนบังคับ ฐานลอ รวมถึงเครื่องบิน
ทะเลติดทุนถังเชื้อเพลิง แผงปก ฯลฯ การผลิตสวนประกอบหลัก เพื่อประกอบโดยเฉพาะ
สําหรับติดตั้งบนอากาศยาน ; สวนประกอบของบัลลูน เรือเหาะ และสวนประกอบของ
ยานอวกาศและยานปลอยทางทหาร
− ใบพัดเครื่องบิน เครื่องหมุนใบพัดเฮลิคอปเตอร และใบพัดหมุนที่ใชขับเคลื่อน
− มอเตอรและเครื่องยนตชนิดที่ใชกับอากาศยาน
− เครื่องยนตสันดาปภายในที่ใชกับอากาศยานแบบลูกสูบเคลื่อนที่ตรง หรือแบบลูกสูบหมุน
ชนิดจุดระเบิดดวยประกายไฟ
− เครื่องกังหันไอพน หรือเครื่องกังหันใบพัดที่ใชสําหรับอากาศยาน
− เครื่องยนตที่ขับเคลื่อนดวยแรงปฏิกิริยา เชน เครื่องยนตชนิดแรมเจต และเครื่องยนต
ชนิดพัลสเจต และเครื่องยนตที่ใชกับจรวด
− สวนประกอบของเครื่องกังหันไอพนและเครื่องกังหันใบพัด รวมถึงการบํารุงรักษา ซอม
และดัดแปลงอากาศยานหรือเครื่องยนตอากาศยาน
ยกเวน
− การผลิตจรวดขีปนาวุธทางการทหาร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2927 (การผลิตอาวุธ
และกระสุน)
− การผลิตสวนประกอบชนิดจุดระเบิดในเครื่องยนตและสวนประกอบไฟฟาอื่น ๆ สําหรับ
ใชกับเครื่องยนต ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3190 (การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตอุปกรณที่ใชในการเดินเรือ/การเดินอากาศ และอุปกรณอื่น ๆ ที่ใชกับอากาศยาน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3312 (การผลิตอุปกรณและเครื่องใชเพื่อการวัด การตรวจสอบ
การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใชในวัตถุประสงคอื่น ๆ ยกเวนอุปกรณ
ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม)
−
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การผลิตเครื่องอุปกรณการขนสง ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
3591 การผลิตรถจักรยานยนต ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตรถจักรยานยนต (รวมถึงโมเพ็ค) และรถจักรยานที่ติดตั้งเครื่องยนตชวย อาจพวง
ดวยรถพวงขางหรือไมก็ตาม ; รถจักรยานยนต ที่ใชสําหรับสงของ หรือใชเพื่อการกีฬา
− เครื่องยนตสําหรับรถจักรยานยนต
− รถพวงขาง ; สวนประกอบและอุปกรณประกอบของรถจักรยานยนต
ยกเวน
− การผลิตรถจักรยานสองลอหรือรถสําหรับคนพิการที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอร ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 3592
3592 การผลิตรถจักรยานสองลอและรถสําหรับคนพิการ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตรถจักรยานที่ไมขับเคลื่อนดวยมอเตอร คือ พาหนะที่ขับเคลื่อนดวยเทา ประกอบดวย
ลอเดียวหรือหลายลอ ; รถสามลอสงของ รถจักรยานสองลอที่มีรถพวงขาง รถจักรยานสองลอ
ชนิดนั่งถีบสองคน รถจักรยานสองลอชนิดที่ใชแขงขัน รถจักรยานสองลอสําหรับเด็ก แต
ไมรวมรถจักรยานสําหรับเด็กชนิดอื่น ๆ
− รถสําหรับคนพิการ จะขับเคลื่อนดวยมอเตอรหรือขับเคลื่อนทางกลโดยวิธีอื่น หรือไมก็ตาม
− สวนประกอบของรถจักรยานสองลอ (รวมถึง อาน รถ) และรถสําหรับคนพิการ
ยกเวน
− การผลิตรถจักรยานสองลอที่ติดตั้งมอเตอรชวย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3591 (การผลิต
รถจักรยานยนต)
− การผลิตรถพวงขางของรถจักรยานสองลอ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3591 ดวย
− การผลิตรถจักรยานสําหรับเด็ก (นอกจากรถจักรยานสองลอ) ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
3694 (การผลิตของเลนเกมและของเลน)
3599 การผลิตเครื่องอุปกรณการขนสงอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตยานยนต ที่มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
− การผลิตยานยนตชนิดที่ขับเคลื่อนดวยมือ เชน รถเข็นเล็กมีลอเดียวขางหนาสําหรับบรรทุก
ของไมหนัก รถเข็นกระเปาเดินทาง เลื่อนบรรทุกสําหรับแลนบนหิมะ รถเข็นตระกรา
จายของ รถเข็นของดวยมือ รถเข็นและรถลากทุกชนิด รวมถึงรถเข็นที่ออกแบบโดยเฉพาะ
เพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม
− การผลิตรถลากเทียมโดยสัตว เชน รถเทียมมาขนาดเล็ก รถเทียมลา รถบรรทุกน้าํ สําหรับ
ฉีดน้ํารดตนไมและฉีดน้ําดับเพลิง รถบรรทุกศพ ฯลฯ
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การผลิตเฟอรนิเจอร รวมทั้งการผลิตซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

361 3610 การผลิตเฟอรนิเจอร ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเฟอรนเิ จอรทก
ุ ชนิด (เฟอรนเิ จอรทใี่ ชในบานเรือน สํานักงาน โรงแรม ภัตตาคาร
และเฟอรนเิ จอรทใี่ ชเฉพาะสถานที่ ; เฟอรนเิ จอรทตี่ ดิ ตัง้ ถาวร ; เตียงสปริง และฟูก) ทําจาก
วัสดุใด ๆ (ไม กก ไมไผ โลหะสามัญ แกว หนัง พลาสติก ฯลฯ นอกจากทีท่ าํ จากหิน
คอนกรีต หรือเซรามิก) เพือ่ ใชในสถานทีใ่ ด ๆ (ทีอ่ ยูอ าศัย โรงแรม โรงมหรสพ สํานักงาน
โบสถ โรงเรียน ภัตตาคาร โรงพยาบาล เรือ อากาศยาน ยานยนต ฯลฯ นอกจาก
เฟอรนเิ จอรทมี่ เี ครือ่ งอุปกรณทางวิทยาศาสตร ทางการแพทย หรือในหองปฏิบตั กิ ารติดตัง้
อยูด ว ย) หรือเพือ่ วัตถุประสงคอนื่ เชน การหุงตม การรับประทานอาหาร การนัง่ หรือ
การนอน การเก็บ (รวมถึง ตูเก็บเอกสาร) หรือการแสดงการทํางานหรือการพักผอน
− การผลิตฟูกชนิดตาง ๆ เชน ฟูกที่มีสปริงหรือยัดไส ; ฟูกที่ทําจากยางเซลลูลารหรือ
พลาสติกที่ไมหอหุม
ยกเวน
− การผลิตเฟอรนิเจอรที่ทําจากเซรามิก คอนกรีต หรือหิน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2691
(การผลิตเซรามิกชนิดไมทนไฟ ซึ่งไมไดใชในงานกอสราง) หมูยอย 2695 (การผลิต
ผลิตภัณฑจากคอนกรีต ซีเมนต และปูนปลาสเตอร) และหมูยอย 2696 (การตัด การขึ้นรูป
และการแตงสําเร็จหิน) ตามลําดับ
− การผลิตเครื่องประทีปโคมไฟ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3150 (การผลิตหลอดไฟฟา
และเครื่องอุปกรณสําหรับใหแสงสวาง)
− การผลิตเฟอรนิเจอรที่ใชในทางการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย ได
จัดประเภทไวในหมูยอย 3311 (การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทยและศัลยกรรม
และเครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก)
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การผลิต ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
3691 การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตไขมุกที่ตกแตงแลว คือ ไขมุกที่ถูกเจียระไนเพื่อกําจัดขอบกพรองดวยการเจาะ
หรือเลื่อย
− การผลิตรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (รวมถึง เพชร) ในสภาพที่ตกแตงแลว (คือ ในสภาพที่
เกินกวาการเลือ่ ย การทําความสะอาดหรือการแยกอยางงาย ๆ) รวมถึงการผลิตหินทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ทีน่ าํ มาใชในงานอุตสาหกรรม และรัตนชาติหรือกึง่ รัตนชาติทไี่ ดจากการสังเคราะห หรือ
ทําขึ้นใหม
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การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ที่ทําจากโลหะมีคา ทําจากรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ
หรือการประกอบกันของโลหะมีคาและรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ
− การผลิตเครื่องทอง ที่ทําจากโลหะมีคา เชน เครื่องใชบนโตะอาหาร เครื่องใชในการแตงตัว
ของใชประจําที่สําหรับใชในทางศาสนา ฯลฯ
− การผลิตสวนประกอบของเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ หรือเครื่องทอง
− การผลิตของที่ใชในทางเทคนิคหรือในหองปฏิบัติการ ที่ทําจากโลหะมีคา (แตไมใชอุปกรณ
หรือสวนประกอบของอุปกรณ) เชน เบาหลอมโลหะ เบาทดสอบความบริสุทธิ์ของเนื้อแร
ชอนที่แพทยใชกดลิ้น ตะแกรงแพลทินัมเพื่อใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาทางเคมี ขั้วไฟฟาอาโนด
สําหรับการชุบเคลือบดวยไฟฟา
− การผลิตเหรียญกษาปณ (รวมทั้งเหรียญกษาปณที่ใชชําระหนี้ไดตามกฎหมายดวย)
เหรียญกษาปณอื่น ๆ และเหรียญรางวัลและเหรียญรางวัลขนาดใหญ ที่ทําจากโลหะมี
คาหรือไมก็ตาม
ยกเวน
− การผลิตวัสดุที่ใชอุดฟน และวัสดุที่ใชเย็บแผล ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2423 (การผลิต
ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร)
− การผลิตวัสดุขัดถู ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2699 (การผลิตผลิตภัณฑแรอโลหะอื่น ๆ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตของที่ทําจากโลหะสามัญ ชุบดวยโลหะมีคา ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสม
ของหมวด 28 (การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ)
− การผลิตตัวเรือนนาฬิกาและอัญมณีที่เปนสวนประกอบของนาฬิกา ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 3330 (การผลิตนาฬิกา)
− การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เปนของเทียม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3699
(การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
3692 การผลิตเครื่องดนตรี ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเครื่องสายที่มีคียบอรด รวมถึงเปยโนอัตโนมัติ การผลิตเครื่องสายอื่น ๆ
− ออรแกนแบบทอลมที่มีคียบอรด การผลิตฮารโมเนียมและเครื่องดนตรีแบบมีลิ้นโลหะ
และคียบอรดที่คลายกัน
− หีบเพลงชักและเครื่องดนตรีที่คลายกัน รวมทั้งหีบเพลงเปา
− เครื่องดนตรีที่ใชเปา รวมทั้งเครื่องลมไมและเครื่องดนตรีชนิดบราส
− เครื่องดนตรีที่ใชตี เชน กลอง ระนาด กรับ
− เครื่องดนตรีที่ใชไฟฟาใหเกิดเสียงหรือขยายเสียง
−

123
กลองดนตรี ออรแกนที่ใชตามสวนสนุก (fairground organ) นกกลที่รองเพลงได
เลื่อยดนตรีและเครื่องดนตรีอื่น ๆ ที่มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
− นกหวีด แตรและอุปกรณอื่น ๆ ที่ใหสัญญาณเสียงโดยใชปากเปา
− สวนประกอบและอุปกรณประกอบของเครื่องดนตรี รวมทั้งเครื่องใหจังหวะดนตรี
(metronome) สอมเสียง หลอดเปาสําหรับเทียบเสียง และบัตร จานและมวนสําหรับ
เครื่องดนตรี
ยกเวน
− การผลิตไมโครโฟน ลําโพง หูฟงชนิดครอบหัวและสวนประกอบที่คลายกัน ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 3230 (การผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ หรือ
เครื่องซาวนดรีโพรดิวซิ่งหรือวีดิโอรีโพรดิวซิ่ง และสินคาที่เกี่ยวของ)
− การผลิตอุปกรณของเลน ไดจด
ั ประเภทไวในหมูย อ ย 3694 (การผลิตของเลนเกมและของเลน)
3693 การผลิตเครื่องกีฬา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตของและเครื่องอุปกรณสําหรับการเลนยิมนาสติก กรีฑา เกมกลางแจงและในรม
และสระวายน้ําและสระเลนเรือ
− ลูกบอลชนิดแข็ง ชนิดออน และชนิดพองลมได
− แร็กเกต ไมแบดมินตัน และไมตีกอลฟ
− ของจําเปนสําหรับกีฬาตกปลา รวมถึง สวิงจับปลา
− ของจําเปนสําหรับการลาสัตว ปนเขา และกิจกรรมทางการกีฬาอื่น ๆ
− ถุงมือที่ใชในการเลนกีฬาและเครื่องสวมศีรษะที่ใชในการเลนกีฬา
ยกเวน
− การผลิตใบเรือ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1721 (การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูป ยกเวน
เครื่องแตงกาย)
− การผลิตชุดกีฬา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1810 (การผลิตเครื่องแตงกาย ยกเวน
เครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว)
− การผลิตอานมาและเครื่องเทียมลาก ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1912 (การผลิตกระเปา
เดินทาง กระเปาถือและสิ่งที่คลายกัน อานมาและเครื่องเทียมลาก)
− การผลิตรองเทากีฬา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1920 (การผลิตรองเทา)
− การผลิตอาวุธ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2927 (การผลิตอาวุธและกระสุน)
− การผลิตยานยนตกีฬา นอกจากเลื่อนสําหรับไถลลงมาตามหิมะ และสิ่งที่คลายกัน ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมของหมวด 34 (การผลิตยานยนต รถพวงและรถกึ่งรถพวง)
หรือหมวด 35 (การผลิตเครื่องอุปกรณการขนสงอื่น ๆ)
−
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การตอเรือ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3512 (การตอเรือและการซอมเรือที่ใชเพื่อ
ความสําราญและการกีฬา)
− การผลิตโตะบิลเลียดหรืออุปกรณโบวลิ่ง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3694 (การผลิต
ของเลนเกมและของเลน)
− การผลิตแส (whip) และแสขี่มา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3699 (การผลิตอื่น ๆ ซึ่ง
มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
3694 การผลิตของเลนเกมและของเลน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตตุก
 ตารูปคนหรือรูปประดิษฐอนื่ ๆ และเครือ่ งนุง หมและอุปกรณประกอบของตุก ตา
− ของเลนที่มีลอซึ่งออกแบบเพื่อใหเด็กขับขี่ (ไมรวมรถจักรยานสองลอแตรวมถึงรถจักรยาน
สามลอ)
− อุปกรณของของเลน
− ของสําหรับใชเลนเกมในสถานที่พักผอนหยอนใจ บนโตะหรือในหอง รวมถึงพินเทเบิล
บิลเลียด โตะพิเศษสําหรับเลนการพนัน และเครื่องอุปกรณโบวลิ่งอัตโนมัติ
− ของเลนเกมไฟฟา (วีดิโอเกม เชคเกอร)
− หุนจําลองยอขนาด (“มาตราสวน”) และหุนจําลองที่คลายกัน เพื่อการนันทนาการ
จะเคลื่อนไหวไดหรือไมก็ตาม ; รวมทั้งของเลนสําหรับฝกสมองทุกชนิด ; ของเลนอื่น ๆ
ยกเวน
− การผลิตรถจักรยานสองลอสําหรับเด็ก ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3592 (การผลิต
รถจักรยานสองลอและรถสําหรับคนพิการ)
− การผลิตของที่ใชในการแสดงชวนหัว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3699 (การผลิตอื่น ๆ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
3699 การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตปากกาและดินสอทุกชนิด จะเปนแบบกลไกหรือไมก็ตาม
− ไสดินสอ
− ตราประทับวันที่ ตราผนึก หรือตราประทับเลขที่ (รวมถึงกลอุปกรณสําหรับพิมพ
หรือทําลายนูนบนปายที่ใชงานดวยมือ และชุดเครื่องใชในการพิมพดวยมือ)
− ริบบิ้นเครื่องพิมพดีดที่จัดทําแลว และแทนประทับตรา
− รถเข็นเด็ก
− รม รมปกกันแดด ไมเทา ไมเทาที่เปนที่นั่ง แส (whip) แสขี่มา กระดุม กระดุมกด
ชนิดตาง ๆ และซิปหรือของที่ใชรูดปด
− ไฟแช็กจะเปนแบบกลไกหรือแบบไฟฟาหรือไมก็ตาม
−
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ของใชสว นตัว เชน กลองยาเสน ; หวี ทีจ่ บั ผม และของทีค่ ลายกัน ; ทีฉ่ ดี น้าํ หอม ;
กระติกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศอืน่ ๆ สําหรับใชสว นตัวหรือใชในครัวเรือน ;
ของที่ทําจากผมคน (ผมปลอม เคราปลอม ขนคิ้วปลอม)
− ไมกวาดและแปรง (รวมทั้งไมกวาดที่เปนสวนประกอบของเครื่องจักร) ; เครื่องกลสําหรับ
กวาดพื้นโดยใชแรงคน ; ไมถูพื้น(mop) และไมปดฝุนทําดวยขนสัตวปก ; แพ็ตและลูกกลิ้ง
สําหรับทาสี ; สควีจีและแปรง ไมกวาด ไมถูพื้น (mop) อื่น ๆ ฯลฯ
− มาหมุน ชิงชา เครื่องเลนยิงเปา และเครื่องเลนอื่น ๆ ในสวนสนุก
− พรมน้ํามันและสิ่งปูพื้นที่มีพื้นผิวแข็ง
− เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เปนของเทียม
− เทียน ไมขีดไฟชนิดชุบเทียนไข และของที่คลายกัน ; หนังและสวนอื่นของนก ที่มีขนและ
ขนออน ; ดอกไม ผลไม และใบไมประดิษฐ ; รางหมุน ; ของทีใ่ ชในการแสดงชวนหัว ;
แรงและตะแกรงใชรอ นดวยมือ ; หุน สําหรับชางตัดเสือ้ ; และของอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ดจดั ประเภท
ไวในที่อื่น
ยกเวน
− การผลิตไสเครื่องขีดไฟ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1729 (การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได
จัดประเภทไวในที่อื่น)
−

หมวด 37

การนําผลิตภัณฑเกามาผลิตเปนวัตถุดิบใหม

371 3710 การนําเศษและของที่ใชไมไดจําพวกโลหะมาผลิตเปนวัตถุดิบใหม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การแปรรูปเศษและของที่ใชไมไดจําพวกโลหะ และของที่ทําจากโลหะที่ใชแลวหรือไมก็ตาม
มาผลิตเปนวัตถุดิบใหม โดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมอยางใดอยางหนึ่งในทาง
เชิงกลหรือทางเคมี
ยกเวน
− การผลิตวัตถุใหมจากเศษและของที่ใชไมได ไดจัดประเภทใหเหมาะสมไวในหมวด 27
(การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน)
− การขายสงเศษและของที่ใชไมได ไดจัดประเภทไวในหมวด 51 (การขายสงและการคา
เพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต)
− การรวบรวม การแยก การบรรจุหีบหอ การจัดจําหนาย ฯลฯ โดยไมผานกรรมวิธีทาง
อุตสาหกรรม ใหจัดประเภทไวในหมวดเดียวกันกับของประเภทนั้น
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−

การขายสงและการขายปลีกของที่ใชแลว ไดจัดประเภทไวในหมวด 50 (การขาย
การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีก
น้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต) หมวด 51 (การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา ยกเวน
ยานยนตและรถจักรยานยนต) และหมูยอย 5240 (การขายปลีกของที่ใชแลวในราน)
ตามลําดับ

372 3720 การนําเศษและของที่ใชไมไดจําพวกอโลหะมาผลิตเปนวัตถุดิบใหม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การแปรรูปเศษและของใชไมไดจําพวกอโลหะ และของที่ทําจากอโลหะที่ใชแลว
หรือไมก็ตาม มาผลิตเปนวัตถุดิบใหม โดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
อยางใดอยางหนึ่งในทางเชิงกลหรือทางเคมี
ยกเวน
− การจัดการเกี่ยวกับเศษที่เหลือจากอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย ที่เหมาะสมในหมวด 15 (การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม) และหมวด 16
(การผลิตผลิตภัณฑยาสูบ) ตามลําดับ
− การผลิตวัตถุใหมหรือผลิตภัณฑใหมจากเศษและของที่ใชไมได เชน การปนดายจากกลุม
ใยทีส่ างจากเศษวัตถุ หรือการทําเยือ่ กระดาษจากเศษกระดาษ หรือการหลอดอกยางนอก
ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมในประเภทของการผลิต ไดแก หมูยอย 1711
(การจัดเตรียมและการปน เสนใยสิง่ ทอ รวมทัง้ การทอสิง่ ทอ) หมูย อ ย 2101 (การผลิต
เยือ่ กระดาษ กระดาษและกระดาษแข็ง) และหมูย อ ย 2511 (การผลิตยางนอกและยางใน
รวมทั้งการหลอดอกยางและการซอมสรางยาง) ตามลําดับ
− กรรมวิธีของการสลายทอเรียมหรือยูเรเนียม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2330
(กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู)
− การขายสงเศษและของที่ใชไมได ไดจัดประเภทไวในหมวด 51 (การขายสงและการคา
เพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต)
− การรวบรวม การแยก การบรรจุหีบหอ การจัดจําหนาย ฯลฯ โดยไมผานกรรมวิธีทาง
อุตสาหกรรม ใหจัดประเภทไวในหมวดเดียวกันกับของประเภทนั้น
− การขายสงและการขายปลีกของที่ใชแลว
ไดจัดประเภทไวในหมวด 50 (การขาย
การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีก
น้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต) หมวด 51 (การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา ยกเวน
ยานยนตและรถจักรยานยนต) และหมูยอย 5240 (การขายปลีกของที่ใชแลวในราน)
ตามลําดับ
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ประเภท E การไฟฟา กาซ และการประปา
(หมวด 40, 41)
หมวด 40

การไฟฟา กาซ ไอน้ําและน้ํารอน

401 4010 การผลิต การเก็บ และการจายไฟฟา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิต การเก็บ การสงและการจายพลังงานไฟฟา เพื่อขายใหกับผูใชในครัวเรือน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
− การผลิตไฟฟาอาจผลิตจากพลังน้ํา พลังความรอน พลังงานนิวเคลียร พลังงานความรอน
ใตพิภพ พลังงานแสงอาทิตย พลังกระแสน้ํา ฯลฯ
− รวมถึงโรงไฟฟาที่ขายไฟฟาจํานวนมากใหกับผูอื่น และผลิตไฟฟาใหกับองคกรแม
และที่ซึ่งสามารถรายงานแยกตางหากจากหนวยงานอื่นขององคกรแม
402 4020 การผลิตกาซ รวมทั้งการจายเชื้อเพลิงชนิดกาซผานทอ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตเชื้อเพลิงชนิดกาซ
− การผลิตกาซ โดยการทําปฏิกิริยาเคมีระหวางคารบอนไดออกไซดกับถานหิน หรือ
โดยการผสมกาซที่ไดจากการผลิตกับกาซธรรมชาติ หรือปโตรเลียมหรือกาซอื่น ๆ
− การจายเชื้อเพลิงชนิดกาซผานระบบทอสงไปยังผูใชในครัวเรือน อุตสาหกรรรม
พาณิชยกรรมหรือผูใชอื่น ๆ
ยกเวน
− การขนสงเชื้อเพลิงชนิดกาซผานทอ โดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทํา
สัญญาจาง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6030 (การขนสงทางทอลําเลียง)
403 4030 การจัดหาไอน้ําและน้ํารอน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิต การเก็บ และการจายไอน้ําหรือน้ํารอนสําหรับใหความรอน ใหพลังงานและ
เพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ
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หมวด 41

การเก็บน้ํา การทําน้ําใหบริสุทธิ์ และการจายน้ํา

410 4100 การเก็บน้ํา การทําน้ําใหบริสุทธิ์ และการจายน้ํา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การเก็บน้ํา การทําน้ําใหบริสุทธิ์ และการจายน้ําใหกับผูใชในครัวเรือน อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม หรือผูใชอื่น ๆ
ยกเวน
− การดําเนินการระบบชลประทานเพื่อวัตถุประสงคในดานการเกษตร
ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 0140 (กิจกรรมดานการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเวน
กิจกรรมบริการรักษาสัตว)
− การบําบัดน้ําเสียเพื่อปองกันมลพิษ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9000 (กิจกรรมดาน
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คลายกัน)
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ประเภท F การกอสราง
(หมวด 45)
หมวด 45

การกอสราง

451 4510 การเตรียมสถานที่กอสราง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การรื้อถอนหรือทําลายอาคารและสิ่งกอสรางอื่น ๆ การสะสางสถานที่กอสรางอาคาร
และขายวัสดุที่ไดจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง
− การระเบิด การเจาะทดสอบ การถมดิน การปรับระดับ การขนยายดิน การขุดเพื่อวาง
ฐานราก การระบายน้ํา และการเตรียมพื้นที่ในดานอื่น ๆ เพื่อการกอสราง
− การขุดอุโมงค การขนยายดินหรือหินที่ถูกระเบิดออกมา และการพัฒนาและการเตรียมการ
อื่น ๆ เกี่ยวกับที่ตั้งของเหมืองแรและแหลงแร ยกเวน แหลงน้ํามันและกาซ
ยกเวน
− การเตรียมการเกี่ยวกับแหลงน้ํามันและกาซ ในกรณีที่ดําเนินการของตนเอง
ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 1110 (การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมดิบและกาซธรรมชาติ) และ
ในกรณีที่ดําเนินการโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือการทําตามสัญญาจาง ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 1120 (กิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของกับการขุดเจาะน้ํามัน
และกาซ ยกเวนการสํารวจรังวัด)
452 4520 การกอสรางอาคาร รวมทั้งงานวิศวกรรมโยธา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การกอสรางทั่วไปและการกอสรางเฉพาะงานสําหรับอาคาร และงานวิศวกรรมโยธา
โดยไมคํานึงถึงประเภทของวัสดุที่ใช
− การกอสรางใหม การตอเติมและดัดแปลง การสรางโดยการประกอบชิ้นสวนอาคาร
หรือสิ่งกอสรางสําเร็จรูป ณ สถานที่กอสราง และรวมถึงการสรางในลักษณะชั่วคราว
− การซอมแซมงานวิศวกรรมโยธา
− การกอสรางทั่วไป
ซึ่งสวนใหญเกี่ยวกับการกอสรางที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน
รานคาและสิ่งกอสรางสาธารณะและสาธารณูปโภคอื่น ๆ อาคารเพื่อการเกษตร ฯลฯ
การกอสรางสิ่งกอสรางขนาดใหญ เชน ทางหลวง ถนน สะพาน อุโมงค ทางรถไฟ
สนามบิน ทาเรือและโครงการทางน้ําอื่น ๆ ระบบชลประทาน ระบบทอน้ําทิ้ง
เครื่องอํานวยความสะดวกดานอุตสาหกรรม ทอสงและสายไฟฟา เครื่องอํานวย
ความสะดวกดานกีฬา ฯลฯ
− การกอสรางอาคาร ถนน ฯลฯ ณ ที่ตั้งเหมืองแร
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งานดังกลาวขางตนนี้ สามารถดําเนินการดวยตนเองหรือโดยไดรับคาธรรมเนียม
ตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง ซึง่ งานบางสวนหรือในบางครัง้ อาจเปนงานทัง้ หมด
สามารถทําสัญญารับชวงก็ได
− การกอสรางเฉพาะงาน รวมถึงการกอสรางหรือการเตรียมบางสวนของงานที่กลาวขางตน
ซึ่งเปนงานที่ตองใชความชํานาญหรือเครื่องมือพิเศษ เชน งานตอกเสาเข็ม งานสราง
ฐานราก การขุดเจาะบอน้ํา งานโครงสราง งานคอนกรีต การกออิฐ การกอหิน
การสรางนั่งราน การมุงหลังคา ฯลฯ รวมถึงการสรางโครงสรางเหล็กที่ไมไดผลิต
ชิ้นสวนขึ้นมาเอง
− การกอสรางเฉพาะงาน สวนใหญดําเนินการภายใตสัญญารับชวง แตในการซอมแซม
สิ่งกอสราง มักจะดําเนินการใหกับเจาของทรัพยสินโดยตรง
ยกเวน
− การวางแผนและออกแบบภูมิทัศน การจัดและบํารุงรักษาสนามหญาและสวน และ
กิจกรรมการตัดแตงตนไม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0140 (กิจกรรมดานการบริการ
ทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเวนกิจกรรมบริการรักษาสัตว)
− กิจกรรมการกอสรางที่เกี่ยวของโดยตรงกับการขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 1120 (กิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของกับการขุดเจาะน้ํามัน
และกาซ ยกเวน การสํารวจรังวัด)
− การสรางโดยการประกอบชิ้นสวนอาคาร หรือสิ่งกอสรางสําเร็จรูปใหเสร็จสมบูรณ
จากชิ้นสวนที่ผลิตขึ้นเอง ไดจัดประเภทไวในสวนที่เกี่ยวของกับการผลิต ซึ่งขึ้นอยูกับ
วัสดุสว นใหญทนี่ าํ มาใช ยกเวน ถาวัสดุสว นใหญเปนคอนกรีต ก็จะจัดไวในหมูย อ ยนี้
− การสรางโครงสรางโลหะจากชิ้นสวนที่ผลิตขึ้นเอง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2811
(การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะ)
− การกอสรางเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการติดตั้งภายในอาคารและการสรางอาคารใหสมบูรณ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4530 และ 4540 ตามลําดับ
− กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7421 (กิจกรรม
ดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม และการใหคําปรึกษาดานเทคนิคที่เกี่ยวของ)
− การจัดการโครงการสําหรับการกอสราง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7421
−

453 4530 การติดตั้งภายในอาคาร ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การติดตั้งสาธารณูปโภคทุกประเภท ที่เกี่ยวเนื่องกับการกอสราง ซึ่งกิจกรรมเหลานี้
ปกติจะกระทําที่สถานที่กอสราง แมวางานบางสวนจะดําเนินการในโรงงาน
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−

−

−

กิจกรรมเหลานี้ ไดแก การวางทอ การติดตั้งระบบทําความรอน และระบบปรับอากาศ
เสาอากาศ ระบบสัญญาณเตือนภัย และงานไฟฟาอื่น ๆ ระบบน้ําฉีดอัตโนมัติเมื่อเกิด
เพลิงไหม ลิฟตและบันไดเลื่อน ฯลฯ
รวมถึงงานที่เกี่ยวกับฉนวนปองกัน (น้ํา ความรอน เสียง) งานโลหะแผน งานวางทอ
ที่ใชในกระบวนการทางอุตสาหกรรม งานการทําความเย็นในเชิงพาณิชย การติดตั้ง
ระบบไฟใหความสวางและสัญญาณไฟตามถนน ทางรถไฟ สนามบิน ทาเรือ ฯลฯ
และการติดตั้งอุปกรณและเครื่องจักร เชน อุปกรณและเครื่องจักรไฟฟา อุปกรณและ
เครื่องจักรหมอแปลงไฟฟา อุปกรณและเครื่องจักรโทรคมนาคมและเรดาร ฯลฯ
รวมถึงการซอมแซมงานประเภทเดียวกับที่กลาวถึงขางตน

454 4540 การสรางอาคารใหสมบูรณ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมหลายประเภทที่จะชวยใหการกอสรางเสร็จสมบูรณหรือเสร็จสิ้น เชน การติด
กระจก การฉาบปูน การทาสี และการตกแตง การติดผนังและการปูพื้นดวยกระเบื้อง
หรือวัสดุอื่น ๆ เชน ปารเกต พรม กระดาษปดผนัง ฯลฯ การขัดพื้น งานตกแตงดวย
ไม งานปองกันเสียงสะทอน การทําความสะอาดภายนอกอาคาร ฯลฯ
− รวมถึงการซอมแซมงานประเภทเดียวกับที่กลาวถึงขางตน
ยกเวน
− การติดตั้งเครื่องไมหรือเครื่องประกอบอาคารที่ผลิตขึ้นเอง ไดจัดไวในสวนที่เกี่ยวของ
กับการผลิต โดยขึ้นอยูกับวัสดุที่ใช เชน ไม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2022
(การผลิตเครื่องไมที่ใชในการกอสรางและเครื่องประกอบอาคาร)
− การทําความสะอาดหนาตางทั้งภายในและภายนอกอาคาร ปลองไฟ หมอน้ํา (boiler)
และการทําความสะอาดภายในอาคาร ฯลฯ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7493 (กิจกรรม
การทําความสะอาดอาคาร)
455 4550 การใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางหรือการรื้อถอน โดยมีผูควบคุม
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การใหเชาเครือ
่ งจักรและเครือ่ งอุปกรณทใี่ ชในงานกอสราง (รวมถึง รถบรรทุกติดเครน)
โดยมีผูควบคุม
ยกเวน
− การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสราง โดยไมมีผูควบคุม ไดจัด
ประเภทไวในหมูย อ ย 7122 (การใหเชาเครือ่ งจักรและเครือ่ งอุปกรณทใี่ ชในงานกอสราง
และงานวิศวกรรมโยธา)
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ประเภท G การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
(หมวด 50-52)
หมวด 50

การขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต
รวมทั้งการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต ในหมวดนี้ ไดแก
− การดําเนินกิจการขายสงและขายปลีกยานยนต รถจักรยานยนต และรถแลนบนหิมะ
ทั้งใหมและที่ใชแลว การบํารุงรักษาและการซอมแซม การขายอะไหล (สวนประกอบ)
และชิ้นสวนอุปกรณ (อุปกรณประกอบ) สําหรับยานยนต การดําเนินกิจการของตัวแทน
หรือนายหนาทีเ่ กีย่ วกับการจําหนายยานยนต การลาง การขัดเงา และการลากจูงยานยนต
รวมถึงการขายปลีกน้าํ มันเชือ้ เพลิงรถยนต และผลิตภัณฑนา้ํ มันเครือ่ ง/น้าํ มันหลอลืน่
หรือผลิตภัณฑที่ใชเปนตัวใหความเย็นแกเครื่องยนต
ยกเวน
− การใหเชารถยนตสวนบุคคลหรือรถบรรทุกพรอมคนขับ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
6022 (การขนสงผูโดยสารทางบกอื่น ๆ ที่ไมมีตารางเวลา) และหมูยอย 6023 (การขนสง
สินคาทางถนน) ตามลําดับ
− การใหเชายานยนต รถจักรยานยนต และรถแลนบนหิมะ โดยไมมีคนขับ ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 7111 (การใหเชาอุปกรณการขนสงทางบก)

501 5010 การขายยานยนต ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายสงและขายปลีกยานยนตโดยสารทั้งใหมและที่ใชแลว รวมถึงยานยนตโดยสาร
ที่ออกแบบโดยเฉพาะ (รถพยาบาล รถคาราวาน รถโดยสารขนาดเล็ก เปนตน) ยานยนต
ที่ออกแบบเพื่อใชเฉพาะภูมิประเทศ (รถจิ๊ป รถแลนโรเวอร เปนตน) ยานยนตโดยสาร
อื่น ๆ ที่ใชเครื่องยนตระบบ Steering mechanisms รถบรรทุก รถพวงและรถกึ่งรถพวง
502 5020 การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินกิจการบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนต รวมถึงการลาง การขัดเงายานยนต
เปนตน
503 5030 การขายอะไหลยานยนตและชิ้นสวนอุปกรณที่เกี่ยวของ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายสงและขายปลีกอะไหล (สวนประกอบ) และชิน
้ สวนอุปกรณ (อุปกรณประกอบ)
ทุกชนิดสําหรับยานยนต ซึ่งไมรวมการขายยานยนตทั้งคัน
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504 5040 การขาย การบํารุงรักษา และการซอมแซมรถจักรยานยนต อะไหลและชิ้นสวนอุปกรณ
ที่เกี่ยวของ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายสงและขายปลีกรถจักรยานยนต รถแลนบนหิมะ อะไหล (สวนประกอบ) และ
ชิ้นสวนอุปกรณ (อุปกรณประกอบ) ที่เกี่ยวของ รวมถึงการดําเนินกิจการบํารุงรักษา
และการซอมแซม
505 5050 การขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง (เชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต น้ํามันเบนซิน น้ํามันที่ใชกับ
รถยนต กาซปโตรเลียมเหลว) สําหรับยานยนตและรถจักรยานยนต หรือน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ใชในเรือ กิจกรรมนี้รวมถึงการขายผลิตภัณฑน้ํามันเครื่อง/น้ํามันหลอลื่น ผลิตภัณฑที่
ใชเปนตัวใหความเย็นแกเครื่องยนต ผลิตภัณฑที่ใชทําความสะอาด และผลิตภัณฑชนิด
อื่น ๆ ที่ใชสําหรับยานยนตหรือใชในวัตถุประสงคอื่น เชน น้ํามันกาด ถาวัตถุประสงค
หลักเปนการขายน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตหรือน้ํามันเครื่อง/น้ํามันหลอลื่น ใหจัดประเภท
ไวในหมูยอยนี้
ยกเวน
− การขายสงเชื้อเพลิง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 5141 (การขายสงเชื้อเพลิงที่เปน
ของแข็ง ของเหลว กาซ และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ)
− การขายปลีกกาซปโตรเลียมเหลวเพื่อประกอบอาหารหรือทําความรอน ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 5239 (การขายปลีกสินคาอื่น ๆ ในรานเฉพาะอยางของสินคานั้น ๆ)

หมวด 51

การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต
ในหมวดนี้ ไดแก
− การดําเนินกิจการขาย (เปนการขายสินคาทีไ
่ มมกี ารเปลีย่ นรูป/ดัดแปลงสินคา) สินคาใหม
และสินคาทีใ่ ชแลวใหแกผขู ายปลีก ผูใ ชในงานอุตสาหกรรม ผูใ ชในงานพาณิชยกรรม
ผูใ ชในงานสถาบัน ผูใ ชในงานวิชาชีพ หรือผูข ายสงรายอืน่ ๆ หรือบุคคล/บริษทั ทีท่ าํ
หนาทีต่ วั แทนหรือนายหนาซือ้ ขายสินคา ธุรกิจหลักไดรวมถึงพอคาขายสง ตัวอยางเชน
ผูข ายสงทีด่ าํ เนินกิจการซือ้ และขายสินคาทีเ่ ปนของตนเอง ไดแก พอคาขายสง หรือ
ผูข ายหุน ผูจ าํ หนายสินคาอุตสาหกรรม ผูส ง สินคาออก ผูส งั่ สินคาเขา ผูร บั ชวงสินคา
ปลายทาง และกลุม สหกรณการซือ้ สาขาการขายและสํานักงานการขาย (ไมใชรา นคา
ปลีก) ซึง่ รับสินคาโดยตรงมาจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหลงผลิตสินคา เปนสวนที่
แยกจากโรงงานหรือแหลงผลิต เพือ่ วัตถุประสงคเกีย่ วกับการขายผลิตภัณฑ และมิใชเปน
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การสงสินคาโดยตรงจากโรงงานหรือแหลงผลิตตามการสั่งสินคา ทั้งนี้รวมถึงนายหนา
ซือ้ ขายสินคา การขายเพือ่ คานายหนา ผูข ายสงทีด่ าํ เนินกิจการซือ้ และขายสินคาทีเ่ ปน
ของตนเองและกลุม ผูป ระกอบการ ผูซ อื้ และกลุม สหกรณ ซึง่ ดําเนินกิจการเกีย่ วของกับ
การตลาดของผลิตภัณฑการเกษตร
− ผูข
 ายสงซึง่ ประกอบ จัดแยกขนาดและคัดคุณภาพสินคาจํานวนมากเปนประจํา การจัด
แบงสินคาออกเปนสวยยอย การบรรจุหบี หอใหม การจัดจําหนายสินคาเปนลอตยอย
รวมถึงการเก็บสินคา การแชเย็นสินคา การจัดสงและการจัดวางสินคา กิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับการสงเสริมการขายใหแกลูกคา และการออกแบบฉลากติดสินคา
ยกเวน
− การขายสงยานยนตหรือรถจักรยานยนต และรถแลนบนหิมะ ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 5010 (การขายยานยนต) และหมูยอย 5040 (การขาย การบํารุงรักษาและ
การซอมแซม รถจักรยานยนต อะไหลและชิ้นสวนอุปกรณที่เกี่ยวของ) ตามลําดับ
− กิจกรรมของผูคาและนายหนาที่ทําการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคาลวงหนาและ
สัญญาแลกเปลี่ยนในทางการคา ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมในหมู 671
(กิจกรรมที่ชวยเสริมการเปนตัวกลางทางการเงิน ยกเวน การประกันภัยและกองทุน
บําเหน็จบํานาญ)
511 5110 การขายสงโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− ตัวแทนจําหนาย นายหนาและผูขายสงโดยผานการประมูลและผูขายสงอื่น ๆ ที่ดําเนิน
กิจการในฐานะตัวแทนหรือเพือ่ ผลประโยชนของผูอ นื่ โดยปกติการดําเนินธุรกิจการคา
ในหมูยอยนี้ จะเปนตัวแทนโดยการนัดผูซื้อและผูขายมาทําการตกลงกัน หรือเปน
ผูดําเนินการคาหรือธุรกิจภายใตสิทธิที่เจาของกิจการมอบอํานาจให
ยกเวน
− การดําเนินกิจกรรมของตัวแทนจําหนายในการใหบริการเกี่ยวกับการขายยานยนต
รถจักรยานยนตหรือรถแลนบนหิมะ ไดจัดประเภทไวในหมวด 50 (การขาย การบํารุง
รักษา และการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีกน้ํามัน
เชื้อเพลิงรถยนต)
− การขายสงในนามตนเอง ไมวาจะเพื่อผลประโยชนของตนเองหรือของบุคคลอื่นก็ตาม
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 5121-5190
− กิจกรรมของผูคาและนายหนา ที่ทําการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคาลวงหนาและ
สัญญาแลกเปลี่ยนในทางการคา ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมในหมู 671
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(กิจกรรมที่ชวยเสริมการเปนตัวกลางทางการเงิน ยกเวนการประกันภัยและกองทุน
บําเหน็จบํานาญ)
กิจกรรมของตัวแทนการประกันภัย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6720 (กิจกรรมที่ชวย
เสริมการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ)
กิจกรรมของตัวแทนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย ไดจัดประเภทไวในหมวด 70
(กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย)

512

การขายสงวัตถุดิบทางการเกษตร สัตวที่มีชีวิต อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
5121 การขายสงวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตวที่มีชีวิต ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายสงเมล็ดธัญพืช ผลไมที่มีน้ํามัน ดอกไม พืช ใบยาสูบ สัตวที่มีชีวิต หนังดิบ
และหนังที่มีขนติด หนังฟอก ฯลฯ
5122 การขายสงอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายสงผลไมและผัก ผลิตภัณฑจากนม ไข น้ํามันและไขมันที่ใชในการบริโภค
เนื้อสัตว ผลิตภัณฑจากการประมง น้ําตาล ลูกกวาด ผลิตภัณฑประเภทอบ เครื่องดื่ม
กาแฟ ชา โกโก และเครื่องเทศ ผลิตภัณฑยาสูบ ฯลฯ

513

การขายสงของใชในครัวเรือน
5131 การขายสงสินคาสิ่งทอ เสื้อผา และรองเทา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายสงสินคาสิ่งทอ ของใชในครัวเรือนที่ทําจากผาลินิน เสื้อผา เครื่องแตงกาย
ของที่ทําจากขนสัตว ของที่ใชตกแตงเสื้อผา และรองเทา
5139 การขายสงของใชอื่น ๆ ในครัวเรือน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายสงเครื่องใช สิ่งของและอุปกรณที่ใชในครัวเรือน เชน เฟอรนิเจอร เครื่องใช
ในครัวเรือน ของมีคมที่ใชในครัวเรือน อุปกรณใหแสงสวาง เครื่องรับวิทยุและ
โทรทัศน เครื่องแกว เครื่องไม กระดาษปดผนัง สิ่งปูพื้น ฯลฯ
− การขายสงสินคาทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชทาง
ศัลยกรรม เครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก เครื่องหอม เครื่องสําอางและสบู
− การขายสงสินคาอุปโภคบริโภคตาง ๆ เชน กระดาษและกระดาษแข็ง หนังสือ นิตยสาร
เกี่ยวกับสารคดีหรือความบันเทิง หนังสือพิมพและเครื่องเขียน อุปกรณที่ใชใน
การถายภาพและทางทัศนศาสตร ของเลนเกมและของเลน นาฬิกา เครื่องเพชรพลอย
และรูปพรรณ เครื่องกีฬา (รวมถึงรถจักรยานสองลอ) เครื่องหนังและเครื่องใชสําหรับ
เดินทาง และวัสดุที่ใชสําหรับทําความสะอาด ฯลฯ
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การขายสงสินคาขั้นกลางที่มิใชทางการเกษตร เศษและของที่ใชไมได
การขายสงเชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง ของเหลว กาซ และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายสงเชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง ของเหลวและกาซ และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
การขายสงโลหะและแรโลหะ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายสงแรโลหะและโลหะในลักษณะขั้นตน
การขายสงวัสดุกอสราง เครื่องโลหะ อุปกรณที่ใชสําหรับการวางทอและการทําความรอน
และเครื่องมือเครื่องใช ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายสงไมที่ยังไมแปรรูปและไมแปรรูป สีทา น้ํามันชักเงาและแลกเกอร วัสดุ
กอสราง แกวที่ใชเปนอุปกรณติดตั้งในบานเรือนและอาคาร เครื่องตกแตงอาคาร
และกระจกเรียบ
การขายสงสินคาขั้นกลางอื่น ๆ เศษและของที่ใชไมได ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายสงสินคาประเภทเคมีภัณฑทางอุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน ปุย พลาสติกขั้นตน
เสนใยสิ่งทอ เศษและของที่ใชไมได และวัสดุที่จะนํากลับไปผลิตเปนวัตถุดิบใหม ฯลฯ

515 5150 การขายสงเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใช ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายสงสินคาประเภทเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณทางการเกษตร เครื่องอุปกรณ
การขนสง (ยกเวนยานยนต รถจักรยานยนต รถแลนบนหิมะ และรถจักรยานสองลอ)
เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณการกอสรางและงานวิศวกรรมโยธา
เครื่องจักรและ
เครื่องอุปกรณสํานักงาน เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมไม และอุตสาหกรรมโลหะ ฯลฯ รวมทั้งการขายสงเครื่องมือเครื่องใชที่
เกี่ยวของ
519 5190 การขายสงสินคาประเภทอื่น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายสงสินคาเฉพาะประเภทที่นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวขางตน
− การขายสงสินคาหลายประเภทในหมู 512-515 ซึ่งในการดําเนินกิจกรรมการขายสง
สินคาเฉพาะประเภทของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในหมู 512-515 มีมูลคาการขายสง
นอยกวา 50% ของมูลคาการขายสงทั้งหมด
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การขายปลีก ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต รวมทั้งการซอมแซมของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือน ในหมวดนี้ ไดแก
− การดําเนินกิจการขาย (เปนการขายสินคาที่ไมมีการเปลี่ยนรูป/ดัดเเปลงสินคา) สินคา
ใหมและสินคาที่ใชแลวใหแกประชาชนทั่วไป เพื่อการบริโภคหรือการใชประโยชน
เฉพาะสวนบุคคลหรือในครัวเรือน
สถานประกอบการขายปลีก อาจเปนรานคา
หางสรรพสินคา แผงลอย สถานประกอบการที่รับสั่งสินคาทางไปรษณีย ผูเรขายสินคา
สหกรณผบู ริโภค สถานทีป่ ระมูลสินคา ฯลฯ ผูข ายปลีกสวนมากมักดําเนินการซือ้ และ
ขายสินคาทีเ่ ปนของตนเอง แตบางรายเปนตัวแทนของสํานักงานใหญและทําหนาทีข่ าย
ใหตามที่ไดรับมอบหมายหรือขายใหโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทน
− สถานประกอบการ ซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายสินคาที่นํามาแสดงใหแก
ประชาชนทั่วไป เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องเขียน สีทา หรือไมแปรรูป ไดจัดประเภท
ไวในหมวดนี้ ถึงแมวาการขายสิ่งของเหลานี้ อาจจะไมใชเพื่อการบริโภคหรือการใช
ประโยชนเฉพาะสวนบุคคลหรือในครัวเรือน
− สินคาที่โดยปกติเปนสินคาที่จะไมนํามาขายปลีก แตไดนํามาขายปลีก ใหจัดประเภท
รวมไวในหมวดนี้ ตัวอยางเชน เมล็ดธัญพืช สินแร ปโตรเลียมดิบ เคมีภัณฑทาง
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณทางอุตสาหกรรม
− การซอมและการติดตั้งของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ซึ่งจะดําเนินการรวม
ไปกับการขายปลีกสินคาหรือไมก็ตาม ไดจัดประเภทรวมไวในหมวดนี้ดวย
− การขายปลีกที่ขายในรานคา ไดจัดประเภทไวในหมู 521-524
และการขายปลีกโดย
วิธีการอื่น ๆ ไดจัดประเภทไวในหมู 525
ยกเวน
− การขายผลิตภัณฑการเกษตรโดยเกษตรกร ไดจัดประเภทไวในหมวด 01 (เกษตรกรรม
การลาสัตว และกิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของ)
− การผลิตและขายสินคา (เชน เสื้อผา อาหาร) ใหแกประชาชนทั่วไป เพื่อการบริโภค
สวนบุคคลหรือในครัวเรือน โดยทั่วไปไดจัดประเภทไวในการผลิต หมวด 15-37
แมวาการผลิตนั้นจะเปนการผลิตเพื่อขาย
− การขายยานยนต รถจักรยานยนต และรถแลนบนหิมะและสวนประกอบ และการขาย
น้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต ไดจัดประเภทไวในหมวด 50 (การขาย การบํารุงรักษาและ
การซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมทั้งการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต)
− การขายยานยนตหรือสินคาอื่นใหกับผูใชในสถาบันหรือผูใชทางอุตสาหกรรม ไดจัด
ประเภทไวในหมวด 50 และหมวด 51 (การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา ยกเวน
ยานยนตและรถจักรยานยนต) ตามลําดับ
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การขายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการบริโภคในสถานที่ที่ดําเนินกิจการ ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 5520 (ภัตตาคาร บาร และโรงอาหาร)
การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนใหแกประชาชนทั่วไป ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 7130 (การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)

การขายปลีกในรานคาทั่วไป
5211 การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เปนสินคาหลัก ในหมูยอยนี้ ไดแก
− รานคาปลีกที่ขายสินคาใหมหลายประเภทโดยขายสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่มหรือ
ยาสูบเปนสินคาหลัก ปกติเปนรานคาทั่วไป ซึ่งนอกจากขายสินคาหลักแลว ยังมี
การขายสินคาอีกหลายชนิด เชน เครื่องแตงกาย เฟอรนิเจอร เครื่องใช เครื่องโลหะ
เครื่องสําอาง ฯลฯ
5219 การขายปลีกสินคาทั่วไปอื่น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− รานคาปลีกที่ขายสินคาใหมหลายประเภท ซึ่งสินคาหลักไมใชสินคาประเภทอาหาร
เครื่องดื่มหรือยาสูบ
− หางสรรพสินคาที่ขายสินคาทั่วไป เชน เครื่องแตงกาย เฟอรนิเจอร เครื่องใช
เครื่องโลหะ เครื่องสําอาง เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ของเลน เครื่องกีฬา ฯลฯ
โดยจัดแยกออกเปนแผนกตามประเภทของสินคา แตอยูภายใตการบริหารงานเดียวกัน

522 5220 การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ ในรานเฉพาะอยางของสินคานั้น ๆ
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายปลีกสินคาเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังตอไปนี้ คือ
− ผลไมสดและผักสด
− ผลิตภัณฑนมและไข
− เนื้อสัตว (รวมถึงสัตวปก) และผลิตภัณฑเนื้อสัตว
− ปลาและอาหารทะเลอื่น ๆ และผลิตภัณฑของอาหารดังกลาว
− ผลิตภัณฑประเภทอบ
− ขนมที่ทําจากน้ําตาล
− เครื่องดื่มที่ไมไดจัดสถานที่ใหบริโภค
− ผลิตภัณฑยาสูบ
− ผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
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523

5231

5232

5233

5234

การขายปลีกสินคาใหมอื่น ๆ ในรานเฉพาะอยางของสินคานั้น ๆ ในหมูนี้ ไดแก
− การขายปลีกสินคาเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังตอไปนี้ คือ
− สินคาทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ เครื่องสําอาง และเครื่องประทินรางกายหรือ
ประเทืองโฉม
− สินคาสิ่งทอ เสื้อผา รองเทาและเครื่องหนัง
− เครื่องใช สิ่งของและอุปกรณที่ใชในครัวเรือน
− เครื่องโลหะ สีทา น้ํามันชักเงาและแลกเกอร แกวและของที่ทําจากแกว
− เครือ
่ งใชสาํ นักงาน เครือ่ งคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสาํ เร็จรูป หนังสือ หนังสือพิมพ
นิตยสารเกีย่ วกับสารคดีหรือความบันเทิง และเครือ่ งเขียน เครือ่ งอุปกรณการถายภาพ
เครือ่ งอุปกรณทใี่ ชในทางทัศนศาสตร และเครือ่ งอุปกรณทใี่ ชใน การวัดความเทีย่ ง
− ผลิตภัณฑอื่นที่มิใชอาหารและยาสูบ
การขายปลีกสินคาทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ เครื่องสําอางและเครื่องประทินรางกาย
หรือประเทืองโฉม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายปลีกสินคาเฉพาะประเภทที่เกี่ยวกับทางเภสัชกรรม เวชภัณฑ และสินคาทาง
ศัลยศาสตรกระดูก ; เครื่องหอม เครื่องสําอาง และสบูอาบน้ํา
การขายปลีกสินคาสิ่งทอ เสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายปลีกสินคาเฉพาะประเภทที่เกี่ยวกับสินคาสิ่งทอ เสื้อผา ของที่ทําจากขนสัตว
และของที่ใชตกแตงเสื้อผา รองเทา เครื่องหนังและเครื่องใชสําหรับเดินทาง
การขายปลีกเครื่องใช สิ่งของและอุปกรณที่ใชในครัวเรือน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายปลีกสินคาเฉพาะประเภทที่ใชในครัวเรือน ไดแก เฟอรนิเจอร ; เครื่องใชใน
ครัวเรือน ; ภาชนะตาง ๆ ที่ใชในครัวเรือน ของมีคม เครื่องถวยชาม เครื่องแกว
เครื่องเคลือบดินเผาและเครื่องปนดินเผา ; เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน เครื่องดนตรี
และเครื่องบันทึกเสียง มิวสิกสกอรและเทปเพลง ; อุปกรณที่ใหแสงสวาง ; มาน
มานตาขาย และเครื่องใชในครัวเรือนที่ทําจากวัสดุสิ่งทอ ; ของที่ทําจากไม ไมกอก
และเครื่องสาน ; เครื่องใช สิ่งของและอุปกรณที่ใชในครัวเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภท
ไวในที่อื่น
การขายปลีกเครื่องโลหะ สีทาและกระจก ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายปลีกสินคาเฉพาะประเภท ที่เกี่ยวกับเครื่องโลหะ สีทา น้ํามันชักเงาและ
แลกเกอร ; กระจก ; วัสดุกอสราง ; วัสดุและอุปกรณที่นําไปประกอบดวยตนเอง
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5239 การขายปลีกสินคาอื่น ๆ ในรานเฉพาะอยางของสินคานั้น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายปลีกสินคาเฉพาะประเภทที่เกี่ยวกับอุปกรณและเครื่องใชในสํานักงาน ;
เครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําเร็จรูป ; หนังสือ หนังสือพิมพ นิตยสารเกี่ยวกับ
สารคดีหรือความบันเทิง และเครื่องเขียน ; เครื่องอุปกรณการถายภาพ เครื่องอุปกรณ
ที่ใชในทางทัศนศาสตร และเครื่องอุปกรณที่ใชในการวัดความเที่ยง ; วัสดุที่ใชทํา
ความสะอาด กระดาษปดผนัง สิ่งปูพื้น ; นาฬิกาและเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ;
เครื่องกีฬา ; ของเลนเกมและของเลน ; ดอกไม ตนไม เมล็ดพันธุ ปุยและสัตวเลี้ยง ;
ของที่ระลึก ; น้ํามันเชื้อเพลิง กาซบรรจุถัง ถานหินและเชื้อเพลิงที่ทําจากไม ;
ผลิตภัณฑที่มิใชอาหาร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
524 5240 การขายปลีกของที่ใชแลวในราน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายปลีกสินคาที่ใชแลวในราน รวมทั้งโรงรับจํานําก็จัดอยูในหมูยอยนี้ดวย
ยกเวน
− การขายปลีกยานยนต รถจักรยานยนตและรถแลนบนหิมะทีใ่ ชแลว ไดจด
ั ประเภทไวใน
หมวด 50 (การขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต
รวมทั้งการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต)
525

การขายปลีกสินคาโดยไมมีราน
5251 การขายปลีกโดยสถานประกอบการที่รับสั่งสินคาทางไปรษณีย ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายปลีกผลิตภัณฑใด ๆ โดยการรับสั่งสินคาทางไปรษณียตามใบรายการสินคา
ซึ่งสินคาจะถูกสงไปยังผูซื้อตามประเภท แบบ หรือตามการสั่งซื้อสินคาของผูซื้อ
5252 การขายปลีกตามแผงลอยและตลาดสด ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายปลีกผลิตภัณฑใด ๆ ก็ตาม
ซึ่งเปนการขายสินคาจากแผงตั้ง แผงลอยหรือ
การเรขายตามถนน ยานชุมชนหรือในตลาด
5259 การขายปลีกสินคาอื่น ๆ โดยไมมีราน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายปลีกผลิตภัณฑใด ๆ ก็ตาม
โดยวิธีอื่น ๆ ที่ไมไดจัดประเภทไวในหมูยอย
ดังกลาวขางตน เชน การขายปลีกโดยพนักงานขายสินคาตามบาน หรือโดยเครื่องขาย
สินคาแบบหยอดเหรียญ หรือการขายที่มีคาธรรมเนียม หรือการขายที่มีหนังสือสัญญา
การขายโดยการรับสั่งสินคาทางโทรศัพท หรือทางอินเตอรเนต
ยกเวน
− การขายและนําสงสินคาที่เปนผลิตภัณฑใหมถึงบานโดยรานคา ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอยที่เหมาะสมในหมู 521 - 523
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526 5260 การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การซอมแซมสินคาที่เปนของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
ซึ่งมิใชเปน
การซอมแซม โดยโรงงานผูผลิต หรือรานขายสง/รานขายปลีกสินคานั้น
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ประเภท H โรงแรมและภัตตาคาร
(หมวด 55)
หมวด 55

โรงแรมและภัตตาคาร

551 5510 โรงแรม คายพัก และที่พักชั่วคราว ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดหาที่พักชั่วคราว คายพัก และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
คายพักใหแกประชาชนทั่วไป หรือเฉพาะสมาชิกขององคการโดยไดรับคาธรรมเนียม
ตอบแทน
− การดําเนินกิจการภัตตาคาร ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการจัดหาที่พักอาศัย ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอยนี้ดวย รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับรถนอนที่เคลื่อนที่ไดโดยการลากจูง
− ตัวอยางของกิจกรรมในหมูยอยนี้ ตามปกติจัดหาใหโดยโรงแรม โรงแรมขนาดเล็ก
โมเต็ล หอพักในสถานศึกษา หองพักภายในบาน เกสตเฮาส ที่พักแรมเยาวชน
ที่พักชั่วคราว เปนตน
ยกเวน
− การดําเนินกิจการรถนอน ที่ดําเนินงานรวมกับกิจการรถไฟ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
6010 (การขนสงทางรถไฟ)
− การใหเชาทีพ
่ กั อาศัยพรอมเฟอรนเิ จอรเปนระยะเวลานาน (เชน หองชุด) ไดจดั ประเภท
ไวในหมวด 70 (กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย)
552 5520 ภัตตาคาร บาร และโรงอาหาร ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขายอาหารและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไวพรอมที่จะบริโภคไดทันทีในสถานที่ตาง ๆ
เชน ภัตตาคาร คาเฟ สถานที่บริการขายอาหารกลางวัน และรานขายเครื่องดื่ม รวมทั้ง
กิจกรรมของการจัดอาหารนอกสถานทีแ่ ละการขายอาหาร เพือ่ นําไปบริโภคนอกสถานที่
รวมทั้งการดําเนินกิจการรถขายอาหาร
ยกเวน
− การขายโดยเครื่องขายสินคาแบบหยอดเหรียญ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 5259
(การขายปลีกสินคาอื่น ๆ โดยไมมีราน)
− การดําเนินกิจการที่กลาวขางตน ที่เปนการดําเนินงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดหาที่พัก
อาศัยไดจัดประเภทไวในหมูยอย 5510 (โรงแรม คายพักและที่พักชั่วคราว)
− การดําเนินกิจการเกี่ยวกับรถเสบียงที่ดําเนินงานรวมกับกิจการรถไฟ ไดจัดประเภทไว
ในหมูยอย 6010 (การขนสงทางรถไฟ)
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ประเภท I การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
(หมวด 60-64)
อุตสาหกรรมในหมวดนี้ รวมถึงการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขนสงผูโดยสาร หรือ
การขนสงสินคาโดยทางรถไฟ ทางถนน ทางน้ํา หรือทางอากาศ ซึ่งจะมีการกําหนดตารางเวลา
หรือไมก็ตาม และกิจกรรมที่ชวยเสริมการขนสง เชน สิ่งอํานวยความสะดวกที่สถานีปลายทางและ
สถานที่จอดรถ การขนถายสินคา สถานที่เก็บสินคา ทั้งนี้การดําเนินกิจกรรมทางไปรษณีย และ
การโทรคมนาคม ไดรวมไวในหมวด 64
โดยเฉพาะการใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงพรอมคนขับหรือผูควบคุม ในวิธีการขนสง
ตาง ๆ ที่พิจารณาวาเปนกิจกรรมการขนสง ใหจัดไวในประเภทนี้ดวย
ยกเวน
− การบํารุงรักษา การซอมแซมและการเปลี่ยนเครื่องอุปกรณการขนสง ยกเวนยานยนต
รถจักรยานยนตและรถแลนบนหิมะ ไดจัดประเภทไวในหมวด 35 (การผลิตเครื่อง
อุปกรณการขนสงอื่น ๆ)
− การกอสราง การบํารุงรักษา และการซอมแซมถนน ทางรถไฟ ทาเรือ สนามบิน ฯลฯ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4520 (การกอสรางอาคาร รวมทั้งงานวิศวกรรมโยธา)
− การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตหรือรถจักรยานยนตและรถแลนบนหิมะ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 5020 และ 5040 ตามลําดับ
− การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงโดยไมมีคนขับหรือผูควบคุม ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอยที่เหมาะสมในหมู 711 (การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสง) ตามวิธีการขนสง

หมวด 60

การขนสงทางบก การขนสงทางทอลําเลียง

601 6010 การขนสงทางรถไฟ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขนสงผูโดยสารและสินคาโดยทางรถไฟระหวางเมือง รวมถึงการดําเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ เชน การสับเปลี่ยนขบวนรถไฟและรางรถไฟ
ยกเวน
− การดําเนินการเกี่ยวกับรถนอนที่เคลื่อนที่ไดโดยการลากจูง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
5510 (โรงแรม คายพัก และที่พักชั่วคราว) และการดําเนินกิจการรถขายอาหาร ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 5520 (ภัตตาคาร บาร และโรงอาหาร)
− การขนสงทางรถไฟชานเมือง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6021 (การขนสงผูโดยสาร
ทางบกอื่น ๆ ที่มีตารางเวลา)
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−

−

602

การดําเนินกิจกรรมของสถานีขนสงผูโดยสารและสินคา การขนถายสินคา สถานที่เก็บ
สินคา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชวยเสริมการขนสง ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสม
ในหมู 630 (กิจกรรมสนับสนุนและชวยเสริมการขนสง กิจกรรมดานตัวแทนธุรกิจ
การทองเที่ยว)
การบํารุงรักษาและการซอมแซมรถจักรและรถพวง (ลอเลื่อน) ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 6303 (กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนสง)

การขนสงทางบกอื่น ๆ ในหมูนี้ ไดแก
− การขนสงผูโดยสารและสินคาทางบก ที่มิใชโดยทางรถไฟระหวางเมือง
ยกเวน
− การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตที่ใชบนถนน ไดจัดประเภทไวในหมวด 50
(การขาย การบํารุงรักษาและการซอมแซมยานยนตและรถจักรยานยนต รวมทั้งการขาย
ปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต) และยานยนตที่ใชบนราง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6303
(กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนสง)
− การดําเนินกิจกรรมของสถานีขนสงผูโดยสารและสินคา การขนถายสินคา สถานที่เก็บ
สินคา และกิจกรรมอืน่ ๆ ทีช่ ว ยเสริมการขนสง ไดจดั ประเภทไวในหมูย อ ยทีเ่ หมาะสม
ในหมู 630 (กิจกรรมสนับสนุนและชวยเสริมการขนสง กิจกรรมดานตัวแทนธุรกิจ
การทองเที่ยว)
6021 การขนสงผูโดยสารทางบกอื่น ๆ ที่มีตารางเวลา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมการจัดการขนสงผูโดยสารประจําทางตามเสนทางในเมือง ชานเมือง หรือ
ระหวางเมือง ตามตารางเวลาการเดินรถที่กําหนดไว การรับและสงผูโดยสารตาม
จุดจอดรถที่กําหนดไว ยกเวน การขนสงทางรถไฟระหวางเมือง กิจกรรมเหลานี้อาจ
ดําเนินการดวยรถยนตโดยสารประจําทาง รถราง รถโดยสารไฟฟา รถไฟใตดินและ
รถไฟยกระดับ ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมการขนสงที่ดําเนินการเกี่ยวกับรถรับ-สงนักเรียน
การขนสงผูโดยสารตามเสนทางระหวางเมืองกับสนามบิน หรือระหวางเมืองกับสถานี
บริการ รถโดยสารนําชมสถานที่ตาง ๆ รถไฟยกระดับ (ฟนนิคูลาร เรลเวย)
กระเชาลอยฟา ฯลฯ
6022 การขนสงผูโดยสารทางบกอื่น ๆ ที่ไมมีตารางเวลา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขนสงผูโดยสารทางบกอื่น ๆ ที่ไมมีตารางเวลาการเดินรถ เชน การดําเนินกิจการ
รถแท็กซี่ การใหเชารถยนตสวนบุคคลพรอมคนขับ การเชาเหมาคัน รถทัศนาจรและ
บริการรถนําเทีย่ ว การขนสงผูโ ดยสาร โดยยานพาหนะทีใ่ ชคนขับ หรือสัตวลากจูง ฯลฯ
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ยกเวน
− การขนสงผูปวยโดยรถพยาบาล ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8519 (กิจกรรมอื่น ๆ
ดานสุขภาพคน)
6023 การขนสงสินคาทางถนน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินการขนสงสินคาทางถนน ซึ่งจะมีการกําหนดตารางเวลาการเดินรถหรือไมก็ตาม
เปนการขนสงสินคาประเภทตาง ๆ เชน การขนสงไมซุง สินคา สินคาแชแข็ง สินคาหนัก
สินคาขนาดใหญ การขนยายเฟอรนิเจอร ฯลฯ
− การขนสงโดยยานพาหนะที่ใชคนขับหรือสัตวลากจูง
− การใหเชารถบรรทุกพรอมคนขับหรือผูควบคุม
ยกเวน
− การดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนถายสินคาที่สถานีปลายทาง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6303 (กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนสง)
− การบรรจุลังและการบรรจุหีบหอ เพื่อการขนสงสินคา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6309
(กิจกรรมของตัวแทนการขนสงอื่น ๆ)
603 6030 การขนสงทางทอลําเลียง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขนสงกาซ ของเหลว ของผสมที่เปนของเหลว และสินคาอื่น ๆ ที่สงทางทอ รวมถึง
การดําเนินการของสถานีที่ใชเครื่องสูบและการบํารุงรักษาทอ
ยกเวน
− การจายกาซธรรมชาติหรือกาซที่ผลิตได น้ําหรือไอน้ําจากผูจําหนายไปยังผูใช ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมในหมวด 40 (การไฟฟา กาซ ไอน้ํา และน้ํารอน)
หรือหมวด 41 (การเก็บน้ํา การทําน้ําใหบริสุทธิ์ และการจายน้ํา)

หมวด 61

การขนสงทางน้ํา ในหมวดนี้ ไดแก
− การขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางน้ํา ซึ่งจะมีการกําหนดตารางเวลาการเดินเรือหรือไมก็ตาม
ทั้งนี้รวมถึงการดําเนินการเรือลากจูงหรือเรือพวง เรือทัศนาจร เรือสําราญ หรือเรือนําชม
สถานที่ตาง ๆ เรือโดยสารขามฟาก เรือโดยสารรับจาง ฯลฯ
ยกเวน
− กิจกรรมของภัตตาคารและบารที่จัดไวบนเรือ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 5520
(ภัตตาคาร บาร และโรงอาหาร) ยกเวน การจัดสงอาหาร
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−

การขนถายสินคา สถานที่เก็บสินคา การดําเนินกิจการทาเรือ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชวย
เสริมการขนสง เชน อูเรือ การนํารอง การใชเรือขนถายสินคา และการกูเรือ/การนํา
เรือเสียเขาฝง ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมในหมู 630 (กิจกรรมสนับสนุน
และชวยเสริมการขนสง กิจกรรมดานตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว)

611 6110 การขนสงทางทะเลและทะเลชายฝง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางทะเลระหวางประเทศและตามแนวชายฝงทะเล
รวมทั้งการขนสงทางทะเลสาบขนาดใหญดวย
612 6120 การขนสงทางน้ําภายในประเทศ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางแมน้ํา ลําคลองและทางน้ําอื่น ๆ ภายในประเทศ

หมวด 62

การขนสงทางอากาศ ในหมวดนี้ ไดแก
− การขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางอากาศหรือทางอวกาศ
ยกเวน
− การยกเครื่องอากาศยานหรือเครื่องยนตอากาศยาน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3530
(การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ)

621 6210 การขนสงทางอากาศที่มีตารางเวลา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางอากาศตามเสนทางประจํา และตารางเวลาประจํา
622 6220 การขนสงทางอากาศที่ไมมีตารางเวลา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางอากาศที่ไมมีตารางเวลา ทั้งนี้รวมถึงการขนสงทาง
อวกาศดวย

147
หมวด 63

กิจกรรมสนับสนุนและชวยเสริมการขนสง กิจกรรมดานตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว

630

กิจกรรมสนับสนุนและชวยเสริมการขนสง กิจกรรมดานตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว
การขนถายสินคา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การขนสินคาหรือกระเปาเดินทางของผูโดยสารขึ้น-ลง โดยไมคํานึงถึงวิธีการขนสง
− การขนของขึ้น-ลงเรือ
การเก็บสินคาและสถานที่เก็บสินคา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการเก็บสินคาทุกชนิด เชน เครื่องยนต
เดินสายพานสําหรับยกธัญพืชขึ้นไปเก็บในยุง คลังสินคา หองเย็น ฯลฯ
− สถานที่เก็บสินคาประเภท เฟอรนิเจอร รถยนต ไมซุง กาซและน้ํามัน สารเคมี สิ่งทอ
อาหารและผลิตภัณฑทางการเกษตร ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงการเก็บสินคาในเขตการคา
ระหวางประเทศดวย
ยกเวน
− การดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการจอดรถสําหรับยานยนต
ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 6303
กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนสง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสงผูโดยสารหรือสินคา โดยวิธีการขนสงตาง ๆ
− การดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่สถานีปลายทาง เชน สถานีรถไฟ
สถานีรถโดยสาร สถานีสําหรับขนถายสินคา ที่จอดเรือ สะพานเทียบเรือ ทาอากาศยาน
ฯลฯ การดําเนินการทางถนน สะพาน อุโมงค (เชน การเก็บคาผานทาง) ที่จอดรถ
หรืออูซอมรถจักรและรถพวง (ลอเลื่อน) ประตูน้ํา ฯลฯ กิจกรรมควบคุมการจราจร
การเดินเรือ/การเดินอากาศ การนํารองและการจอดเรือที่ทา การใชเรือขนถายสินคา
และการกูเรือ/การนําเรือเสียเขาฝง กิจกรรมที่ใหบริการภาคพื้นดินของสนามบิน ฯลฯ
กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยวและผูจัดนําเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมบริการนักทองเที่ยว
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาขอมูลการเดินทาง
การแนะนําและการวางแผน
การจัดทัศนาจร การจัดหาที่พัก และการขนสงผูเดินทางและนักทองเที่ยว การจัดหา
ตั๋ว ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมบริการนักทองเทีย่ ว ซึง่ มิไดจดั ประเภทไวในทีอ่ นื่ เชน กิจ
กรรม ที่ดําเนินการโดยมัคคุเทศก
กิจกรรมของตัวแทนการขนสงอื่น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การสงใบสงสินคา
การจัดการหรือการจัดเตรียมการขนสงในนามของผูสงหรือผูรับ
ตราสงสินคา การรับและการยอมรับคาขนสงสินคา (รวมทั้งการรับ-สงสินคาภายใน

6301

6302

6303

6304

6309
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ทองถิ่น) การเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขนสงสินคา การรวมและการแยกสินคา
ตัวแทนขนสงสินคา ตัวแทนพิธีการทางศุลกากร การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและ
การแจงอัตราคาขนสง ตัวแทนบริษัทเรือและอากาศยาน การบรรจุหีบหอและ
การบรรจุลัง การเปดหีบหอและการเปดลัง การตรวจสอบสินคา การชั่งน้ําหนักสินคา
และการชักตัวอยางสินคา ฯลฯ
ยกเวน
− กิจกรรมเยี่ยงไปรษณีย ที่ใชการขนสงสาธารณะ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6412
(กิจกรรมเยี่ยงไปรษณีย ที่มิใชของรัฐ)
− กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดเตรียมการประกันภัยสินคา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
6720 (กิจกรรมที่ชวยเสริมการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ)

หมวด 64
641

การไปรษณียและการโทรคมนาคม

กิจกรรมทางไปรษณียและการรับสงพัสดุภัณฑ
6411 กิจกรรมทางไปรษณียของรัฐ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การรับ การขนสงและการจัดสงจดหมาย หีบหอและพัสดุทางไปรษณีย (ภายในประเทศ
และระหวางประเทศ)
− กิจกรรมเกี่ยวกับการขายแสตมป
การเก็บรวบรวมจดหมายและพัสดุจากตูไปรษณีย
หรือที่ทําการไปรษณีย และการแจกจายหรือจัดสงของทางไปรษณีย ทั้งนี้รวมถึง
กิจกรรมในการคัดแยกจดหมาย การใหเชาตูไปรษณีย การเก็บจดหมายและพัสดุไวให
ผูรับมารับดวยตนเอง การรับสงธนาณัติ ฯลฯ
ยกเวน
− กิจกรรมการโอนเงินและการรับฝากเงินที่ผานบริการทางไปรษณีย
และกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการเงินอื่น ๆ ที่ดําเนินการรวมกับกิจกรรมทางไปรษณีย ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 6519 (การเปนตัวกลางทางเงินตราอื่น ๆ)
6412 กิจกรรมเยี่ยงไปรษณีย ที่มิใชของรัฐ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การรับ การขนสงและการจัดสงจดหมายและไปรษณียภัณฑ โดยปกติเปนการสงพัสดุ
และหีบหอที่มีขนาดเล็ก ทั้งนี้วิธีการขนสงอาจใชวิธีเดียวหรือหลายวิธี และอาจดําเนิน
การขนสงดวยตนเอง (ภาคเอกชน) หรือการขนสงสาธารณะ
ยกเวน
− กิจกรรมทางไปรษณียทั้งหมดที่ดําเนินการโดยรัฐ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6411
(กิจกรรมทางไปรษณียของรัฐ)
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642 6420 การโทรคมนาคม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การติดตอสื่อสารโดยการสงสัญญาณเสียง ภาพ ขอมูล หรือขาวสารทางสายเคเบิล
การกระจายเสียง การถายทอดคลื่นวิทยุ/โทรทัศน หรือถายทอดทางดาวเทียม รวมทั้ง
การติดตอสื่อสารทางโทรศัพท โทรเลข โทรสารและเทเล็กซ อินเตอรเนต (Internet)
รวมถึงการบํารุงรักษาระบบเครือขายของการสื่อสารดวย
ยกเวน
− การผลิตรายการทางวิทยุและโทรทัศน ซึ่งจะดําเนินการรวมกับการกระจายเสียงหรือ
แพรภาพดวยหรือไมก็ตาม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9213 (กิจกรรมดานวิทยุและ
โทรทัศน)
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ประเภท J การเปนตัวกลางทางการเงิน
(หมวด 65-67)
หมวด 65

การเปนตัวกลางทางการเงิน ยกเวนการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ในหมวดนี้ ไดแก
− กิจกรรมเกี่ยวกับการรับเงินทุนและการกระจายเงินทุน ที่มิใชเพื่อวัตถุประสงคของ
การประกันภัย หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญ

651

การเปนตัวกลางทางเงินตรา ในหมูนี้ ไดแก
− การไดมาของเงินทุนนี้อยูในรูปแบบของเงินฝาก
− เงินฝาก หมายถึง เงินทุนซึ่งไดมาจากการรับฝากเงินที่มีการกําหนดเปนจํานวนหนวย
ของเงินตราที่แนนอนและเปนการรับฝากเงินที่ทําเปนปกติทุกวัน
6511 ธนาคารกลาง (ธนาคารแหงประเทศไทย) ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การรับฝากเงินที่ใชเพื่อการหักบัญชีและโอนเงินระหวางสถาบันการเงิน การกํากับดูแล
และตรวจสอบการดําเนินงานของธนาคาร และอาจรวมถึงการถือเงินสํารองของประเทศ
การจัดการและการนําเงินสดออกใชหมุนเวียน และทําหนาที่เปนนายธนาคารของรัฐบาล
กิจกรรมของธนาคารกลางอาจแตกตางกันไปตามโครงสรางสถาบันที่แตกตางกัน
6519 การเปนตัวกลางทางเงินตราอื่น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การเปนตัวกลางทางเงินตราของสถาบันทางเงินตราที่นอกเหนือจากธนาคารกลาง ซึ่ง
ในหมูยอยนี้จะรวมถึงกิจกรรมของธนาคาร สถานประกอบการที่รับซื้อลดตั๋วแลกเงิน
ธนาคารออมทรัพย และสถาบันเฉพาะกิจที่ใหสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยูอาศัย ซึ่งดําเนิน
การรับฝากเงินดวย
− ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห และสหกรณ
ออมทรัพย

659

การเปนตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ในหมูนี้ ไดแก
− การเปนตัวกลางทางการเงิน นอกเหนือจากการดําเนินการของสถาบันทางเงินตรา
ยกเวน
− การประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ ไดจด
ั ประเภทไวในหมวด 66 (การประกันภัย
และกองทุนบําเหน็จบํานาญ ยกเวนการประกันสังคมภาคบังคับ)
6591 สัญญาเชาแบบการเงิน (Financial leasing)
− สัญญาเชา (ลิสซิง่ ) เปนสัญญาเชาทรัพยสน
ิ ทีม่ รี ะยะเวลาการเชาตลอดอายุการใชงาน
ของทรัพยสินนั้น ผูเชาไดรับประโยชนจากการใชทรัพยสิน และรับความเสี่ยงที่

151
เกี่ยวของกับการเปนเจาของทรัพยสินนั้น เมื่อสัญญาการเชาสิ้นสุดลง ทรัพยสินนั้น
จะถูกโอนกรรมสิทธิ์หรือไมก็ได
ยกเวน
− สัญญาเชาแบบดําเนินงาน (Operational leasing)
ไดจัดประเภทไวในหมวด 71
(การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ โดยไมมีผูควบคุม การใหเชาของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือน) ตามชนิดของสินคาที่ใหเชา
6592 การใหสินเชื่ออื่น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การเปนตัวกลางทางการเงินที่เกี่ยวของกับการใหกูยืม
โดยสถาบันที่ไมเกี่ยวของ
ในการเปนตัวกลางทางเงินตรา รวมถึงการใหสินเชื่อเพื่อการบริโภค การใหสินเชื่อ
ระยะยาวกับงานอุตสาหกรรม และการใหกูยืมเงินนอกระบบธนาคาร
− การใหสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยูอาศัย โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เฉพาะที่ไมไดดําเนิน
กิจการรับฝากเงิน ไดจัดประเภทไวในหมูยอยนี้ดวย
− ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
ยกเวน
− สัญญาเชาแบบการเงิน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6591 และสัญญาเชาแบบดําเนินงาน
ไดจดั ประเภทไวในหมวด 71 (การใหเชาเครือ่ งจักรและเครือ่ งอุปกรณ โดยไมมผี คู วบคุม
การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน)
6599 การเปนตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การเปนตัวกลางทางการเงินอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการกระจายเงินทุนทีน่ อกจากการใหกู
ยืมเงิน รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย (เชน หุน พันธบัตร ตัว๋ เงิน หนวยลงทุนใน
กองทุนรวม ฯลฯ)
และการซือ้ ขายหลักทรัพยทเี่ ปนของตนเองโดยตัวแทนซือ้ ขาย
การลงทุนในทรัพยสนิ ทีด่ าํ เนินกิจการเพือ่ การเปนตัวกลางทางการเงิน (เชน กองทุนรวม
ทีล่ งทุนในสินทรัพยถาวร (อสังหาริมทรัพย)) และสวอบ สิทธิอนุพนั ธ (options) และ
เครือ่ งมือปองกันความเสีย่ งอืน่ ๆ รวมทัง้ กิจกรรมของบริษทั ทีเ่ ปนเจาของกิจการดาน
การเงิน ไดจัดประเภทไวในหมูยอยนี้ดวย
ยกเวน
− สัญญาเชาแบบการเงิน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6591
− การซื้อขายหลักทรัพยในนามของผูอื่น ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6712 (กิจกรรม
การซื้อขายหลักทรัพย)
− สัญญาเชาและการใหเชาสินทรัพยถาวร ไดจัดประเภทไวในหมวด 70 (กิจกรรมดาน
อสังหาริมทรัพย)
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−

หมวด 66
660

สัญญาเชาแบบดําเนินงาน ไดจัดประเภทไวในหมวด 71 (การใหเชาเครื่องจักรและ
เครื่องอุปกรณ โดยไมมีผูควบคุม การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน)

การประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ ยกเวนการประกันสังคมภาคบังคับ

การประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ ยกเวนการประกันสังคมภาคบังคับ
ในหมูนี้ ไดแก
− การกระจายความเสี่ยงระยะสั้นและระยะยาว ทั้งที่มีหรือไมมีสวนที่เปนการออม
6601 การประกันชีวิต ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การประกันชีวิต (รวมถึง การประกันภัยตอ) และการประกันภัยระยะยาวอื่น ๆ ทั้งที่มี
หรือไมมีสวนที่เปนการออม ที่เกี่ยวของกับการรวบรวมเงินทุน และนําเงินทุนดังกลาว
ไปหารายได
6602 กองทุนบําเหน็จบํานาญ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การจัดเตรียมเงินไดเมื่อเกษียณอายุ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรวบรวมเงินทุน
และนําเงินทุนดังกลาวไปหารายได
ยกเวน
− กองทุนและการบริหารการประกันสังคมภาคบังคับ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7530
(กิจกรรมการประกันสังคมภาคบังคับ)
6603 การประกันวินาศภัย ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การประกันภัย (รวมถึง การประกันภัยตอ) ของธุรกิจการประกันวินาศภัย (เชน
การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันอัคคีภัย การประกันสุขภาพ การประกันภัย
ทรัพยสิน การประกันภัยรถยนต การประกันภัยทางทะเล การประกันภัยการบิน
การประกันภัยการขนสง การประกันภัยความเสียหายทางการเงิน และการประกันภัย
ความรับผิด)
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หมวด 67

671

กิจกรรมที่ชวยเสริมการเปนตัวกลางทางการเงิน ในหมวดนี้ ไดแก
− การใหบริการที่เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องกับการเปนตัวกลางทางการเงิน แตมิใชการเปน
ตัวกลางทางการเงินโดยตรง

กิจกรรมที่ชวยเสริมการเปนตัวกลางทางการเงิน ยกเวนการประกันภัย
และกองทุนบําเหน็จบํานาญ ในหมูนี้ ไดแก
− กิจกรรมที่เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องกับการเปนตัวกลางทางการเงิน
ที่นอกเหนือจาก
การประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ แตมใิ ชการเปนตัวกลางทางการเงินโดยตรง
6711 การบริหารงานดานตลาดการเงิน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินการและการตรวจสอบตลาดการเงิน
ที่นอกเหนือจากอํานาจของรัฐและ
รวมทั้งกิจกรรมตลาดหลักทรัพย และหนวยงานอื่น ๆ ที่กํากับหรือตรวจสอบกิจกรรม
ของตลาดการเงิน รวมทั้งการซื้อขายสินคาลวงหนา
6712 กิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดการเงินในนามของผูอื่น
เชน ธุรกิจการเปนนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย (stock broking) และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
ยกเวน
− การซื้อขายหลักทรัพย ดวยตนเองในตลาดการเงิน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6599
(การเปนตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
6719 กิจกรรมที่ชวยเสริมการเปนตัวกลางทางการเงิน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมที่ชวยเสริมการเปนตัวกลางทางการเงินทุกชนิด ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาและนายหนาในการกูยืมเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย
รานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ยกเวน
− ตัวแทนการประกันภัยและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัยและกองทุน
บําเหน็จบํานาญ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6720 (กิจกรรมที่ชวยเสริมการประกันภัย
และกองทุนบําเหน็จบํานาญ)

154
672 6720 กิจกรรมที่ชวยเสริมการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมที่เกี่ยวของหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการดานการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จ
บํานาญที่นอกเหนือจากการเปนตัวกลางทางการเงิน และรวมทั้งกิจกรรมของตัวแทน
การประกันภัย ผูเจรจาตกลงวินาศภัยทางทะเลและผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน
นักคณิตศาสตรประกันภัย และการบริหารเกี่ยวกับการกูภัย
ยกเวน
− การกูภัยทางทะเล ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6303 (กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุน
การขนสง)
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ประเภท K กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและกิจกรรมทางธุรกิจ
(หมวด 70 - 74)
หมวด 70

กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย

701 7010 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย ที่เปนของตนเอง หรือเชาจากผูอื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การซื้อ การขาย การใหเชา และการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่เปนเจาของ
หรือเชาจากผูอื่น เชน อาคารหองชุดและที่อยูอาศัย อาคารซึ่งไมใชที่อยูอาศัย การพัฒนา
และการจัดสรรอสังหาริมทรัพย ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาและการขายที่ดินและสุสาน
การดําเนินการเกี่ยวกับหองชุดและที่อยูอาศัยเคลื่อนที่ได
ยกเวน
− การพัฒนาธุรกิจของตนเองที่เกี่ยวกับการกอสราง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4520
(การกอสรางอาคาร รวมทั้งงานวิศวกรรมโยธา)
− การดําเนินการเกีย
่ วกับโรงแรม หองพักภายในบาน คายพัก เทรลเลอรแคมป และทีพ่ กั
ชัว่ คราวอืน่ ๆ ไดจดั ประเภทไวในหมูย อ ย 5510 (โรงแรม คายพัก และทีพ่ กั ชัว่ คราว)
702 7020 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญา
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การซื้อ การขาย การใหเชา การจัดการและการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย โดย
ไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญา

หมวด 71

711

การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ โดยไมมีผูควบคุม การใหเชาของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือน
ในหมวด 71 นี้ คําวา “การใหเชา” ใหรวมถึง สัญญาเชา (ลิสซิ่ง) ดวย การใหเชาเครื่องจักร
และเครื่องอุปกรณ อาจจะรวมการบํารุงรักษาดวยหรือไมก็ตาม

การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสง
7111 การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางบก ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางบกทุกชนิด โดยไมมีผูควบคุม เชน ยานยนตที่
ใชบนราง รถยนต รถบรรทุก รถพวงและรถกึ่งรถพวง รถจักรยานยนต รถคาราวาน
− การใหเชาคอนเทนเนอร ไดจัดประเภทไวในหมูยอยนี้ดวย
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ยกเวน
− การใหเชาหรือสัญญาเชา (ลิสซิ่ง) ยานยนตหรือรถบรรทุกพรอมคนขับ ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 6022 (การขนสงผูโดยสารทางบกอื่น ๆ ที่ไมมีตารางเวลา) และหมูยอย
6023 (การขนสงสินคาทางถนน) ตามลําดับ
− สัญญาเชาแบบการเงิน (Financial leasing) ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6591
− การใหเชารถจักรยานสองลอ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7130 (การใหเชาของใช
สวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
7112 การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางน้ํา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางน้ํา คือ เรือที่ใชในเชิงพาณิชย โดยไมมีผูควบคุม
ยกเวน
− การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางน้ํา พรอมผูควบคุม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
ที่เหมาะสมในหมวด 61 (การขนสงทางน้ํา)
− สัญญาเชาแบบการเงิน (Financial leasing) ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6591
− การใหเชาเรือสําราญและสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการนําเรือเขาเทียบทา ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 7130 (การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
7113 การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางอากาศ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางอากาศ คือ เครื่องบิน โดยไมมีผูควบคุม
ยกเวน
− การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสงทางอากาศ พรอมผูควบคุม ไดจัดประเภทไวใน
หมวด 62 (การขนสงทางอากาศ)
− สัญญาเชาแบบการเงิน (Financial leasing) ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6591
712

การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณอื่น ๆ
7121 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณทางการเกษตร ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณทางการเกษตร โดยไมมีผูควบคุม
ยกเวน
− การใหเชาเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณทางการเกษตร พรอมผูควบคุม ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 0140 (กิจกรรมดานการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเวน
กิจกรรมบริการรักษาสัตว)
− สัญญาเชาแบบการเงิน (Financial leasing) ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6591
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7122 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางและงานวิศวกรรมโยธา
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การใหเชาเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางและงานวิศวกรรมโยธา
(รวมทั้ง รถบรรทุกติดเครน) โดยไมมีผูควบคุม
ยกเวน
− การใหเชาเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางและงานวิศวกรรมโยธา
พรอมผูควบคุม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4550 (การใหเชาเครื่องอุปกรณที่ใชใน
งานกอสรางหรืองานรื้อถอน โดยมีผูควบคุม)
− สัญญาเชาแบบการเงิน (Financial leasing) ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6591
7123 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณที่ใชในสํานักงาน (รวมทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร)
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณทุกชนิดที่ใชในสํานักงาน เชน เครื่องทําสําเนา
เครื่องพิมพดีด และเครื่องประมวลผลคํา ; เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณที่ใชในการทํา
บัญชี เชน เครื่องคํานวณอิเล็กทรอนิกส เครื่องบันทึกการรับเงิน และเครื่องจักรอื่น ๆ
ที่มีอุปกรณการคํานวณประกอบรวมอยูดวย ; เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณที่ใชใน
การคํานวณ เชน เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติแบบดิจิตัล แบบอนาลอก หรือ
แบบไฮบริด หนวยประมวลผลกลาง สวนเชื่อมตอและเครื่องอานขอมูลระบบแมเหล็ก
หรือแสง โดยไมมีการจัดการหรือการดําเนินการ
7129 การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การใหเชาเครื่องจักรทุกชนิด ทั้งชนิดที่ใชหรือไมใชกระแสไฟฟา
ซึ่งโดยทั่วไปใช
เปนสินคาตนทุนในทางอุตสาหกรรม เชน เครื่องยนตและเครื่องกังหัน เครื่องมือกล
เครื่องอุปกรณที่ใชในการทําเหมืองแรและการขุดเจาะน้ํามัน เครื่องอุปกรณที่ใชในเชิง
พาณิชย วิทยุ โทรทัศน และการสื่อสาร เครื่องจักรที่ใชในงานวิชาชีพ วิทยาศาสตร
การวัดและการควบคุม และเครื่องจักรที่ใชในทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ยกเวน
− สัญญาเชาแบบการเงิน (Financial leasing) ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6591
− การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณทางการเกษตร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7121
− การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณที่ใชในงานกอสรางและงานวิศวกรรมโยธา
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7122
− การใหเชาเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณที่ใชในสํานักงาน (รวมทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร)
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7123
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713 7130 การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือนทุกชนิด โดยไมคํานึงวาลูกคาจะอยู
ในครัวเรือนหรือในงานอุตสาหกรรม ซึ่งเกี่ยวของกับการใหเชาสินคา เชน สิ่งทอ
เครื่องแตงกายและรองเทา เฟอรนิเจอร เครื่องปนดินเผาและแกว เครื่องครัวและเครื่องใช
บนโตะอาหาร เครื่องใชและเครื่องใชในครัวเรือนที่ใชกระแสไฟฟา เรือสําราญและ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของ อานมา รถจักรยานสองลอ เครื่องอุปกรณกีฬาทางน้ํา
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เครื่องดนตรี ฉากและเครื่องแตงกาย หนังสือ วารสาร
และนิตยสาร เทปวีดิโอและแผนบันทึก ฯลฯ รวมทั้งการใหเชาสินคาทั่วไป
ยกเวน
− การใหเชารถยนตโดยสารและรถแวนโดยสาร รถจักรยานยนต รถคาราวานและรถพวง
โดยไมมีผูควบคุมไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7111 (การใหเชาเครื่องอุปกรณการขนสง
ทางบก)
− การใหเชาเครื่องอุปกรณเพื่อการพักผอนและความบันเทิง ที่ดําเนินการโดยอุตสาหกรรม
ดานนันทนาการ ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมในหมวด 92 (กิจกรรม
นันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา)

หมวด 72

กิจกรรมดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ

721 7210 การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับฮารดแวร ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับชนิดและลักษณะการใชงานของฮารดแวร ที่มีหรือไมมีซอฟตแวร
ระบบงานประยุกต
− การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหความตองการและปญหาของผูใช และวิธีการแกไข
ปญหาที่ดีที่สุด
ยกเวน
− กิจกรรมที่คลายกัน ที่ดําเนินการโดยหนวยงานที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 3000 (การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ) หรือ
ในหมวด 51 (การขายสงและการคาเพื่อคานายหนา ยกเวน ยานยนตและรถจักรยานยนต)
หรือในหมวด 52 (การขายปลีก ยกเวนยานยนตและรถจักรยานยนต รวมทั้งการซอมแซม
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน)
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722 7220 การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับซอฟตแวรและการจัดหา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมที่เกี่ยวกับการวิเคราะห การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมของระบบงาน
ที่พรอมจะใชงานได โดยทั่วไปเปนการวิเคราะหความตองการและปญหาของผูใช
การใหคําปรึกษาวิธีการแกปญหาที่ประหยัดที่สุด พรอมทั้งจัดสรางซอฟตแวรที่จําเปน
ตองใชเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางการแกปญหานั้น รวมทั้งการเขียนโปรแกรม
ตามความตองการของผูใช
− โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนา การผลิต การจัดหา และจัดทําเอกสาร
ประกอบการใชซอฟตแวร ซึ่งเขียนขึ้นตามความตองการของผูใชเฉพาะรายและเปน
คําสั่งงาย ๆ และซอฟตแวรสําเร็จรูป
ยกเวน
− การทําสําเนาซอฟตแวรสําเร็จรูป ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2230 (การทําสําเนาสื่อ
บันทึกขอมูล)
− กิจกรรมที่คลายกันที่ดําเนินการเปนสวนหนึ่งของการขายซอฟตแวร
ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 5239 (การขายปลีกสินคาอื่น ๆ ในรานเฉพาะอยางของสินคานั้น ๆ)
− การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับซอฟตแวร ที่ตองทํารวมกับการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับฮารดแวร
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7210 (การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับฮารดแวร)
723 7230 การประมวลผลขอมูล ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การประมวลผลหรือการจัดทําตารางประมวลผลขอมูลทุกชนิด
ซึ่งประกอบดวย
การประมวลผลและการเตรียมรายงานที่สมบูรณ จากขอมูลของลูกคา ซึ่งรวมถึงงาน
เฉพาะทาง เชน การบันทึกขอมูลหรือการเตรียมขอมูลดวยวิธีอื่น การแปลงขอมูล เชน
จากบัตรไปเปนเทป ฯลฯ การรูจําอักขระจากภาพ (optical character recognition) ฯลฯ
− ซึ่งอาจจะดําเนินการโดยการใหบริการโดยตรงหรือโดยผานระบบเครือขาย โดยการใช
โปรแกรมของลูกคาหรือโปรแกรมที่มีกรรมสิทธิ์เฉพาะ
− รวมทั้งการจัดการบริการรายชั่วโมงหรือการแบงกันใชเวลา (time-share)
− รวมทั้งการจัดการและการดําเนินการที่เกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการประมวลผล
ขอมูลในขั้นตอนที่ตอเนื่อง
ยกเวน
− การใหเชาและสัญญาเชา (leasing) เครื่องคอมพิวเตอร
อุปกรณที่เกี่ยวของกับ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคํานวณ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7123 (การใหเชา
เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณที่ใชในสํานักงาน (รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร))

160
−

−

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรที่พรอมจะใชงานได รวมทั้งการจัดเตรียมโปรแกรม
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7220 (การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับซอฟตแวรและการจัดหา)
การบํารุงรักษาและการซอมแซมเครื่องคํานวณ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7250
(การบํารุงรักษาและการซอมแซมเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชีและเครื่องคํานวณ)

724 7240 กิจกรรมดานฐานขอมูล ในหมูยอยนี้ ไดแก
กิจกรรมที่เกี่ยวกับฐานขอมูล 3 ประเภท
− การพัฒนาฐานขอมูล คือ การรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลแหงเดียวหรือหลายแหง
− การบันทึกจัดเก็บขอมูล คือ การเตรียมที่ในคอมพิวเตอรสําหรับบันทึกขอมูลตาม
รูปแบบที่กําหนดไว
− การจัดทําฐานขอมูลใหพรอมใชงาน คือ การเตรียมขอมูลใหเปนระเบียบหรือเปนลําดับ
เพือ่ การสืบคนขอมูลหรือการเขาถึงขอมูลดวยระบบ on-line (การจัดการดวยคอมพิวเตอร)
ขอมูลจะเปนชนิดใดก็ได เชน การเงิน เศรษฐกิจ สถิติหรือวิชาการ ขอมูลอาจจะ
เผยแพรใหแกทกุ คนหรือผูใ ชเฉพาะรายก็ได และสามารถเรียงลําดับตามความตองการได
ยกเวน
− กิจกรรมดานเอกสารทีจ
่ ดั ทําดวยคอมพิวเตอร โดยหองสมุดและหอจดหมายเหตุ ไดจดั
ประเภทไวในหมูยอย 9231 (กิจกรรมหองสมุดและหอจดหมายเหตุ)
725 7250 การบํารุงรักษาและการซอมแซมเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณ
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การบํารุงรักษาและการซอมแซมเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องอุปกรณตอพวง
729 7290 กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
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หมวด 73

การวิจัยและการพัฒนา ในหมวดนี้ ไดแก
− การดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม 3 ประเภท
− การวิจัยเบื้องตน การทดลองหรือการปฏิบัติตามทฤษฎี เพื่อหาความรูใหม ๆ
ตามพื้นฐานของปรากฎการณและความจริงที่พบ โดยไมมีการประยุกตใช
เฉพาะหรือคํานึงถึงการใชประโยชน
− การวิจัยประยุกต เปนการคนควาหาความรูใหม ๆ เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายเฉพาะ
ของภาคปฏิบัติหรือวัตถุประสงค
− การพัฒนาการทดลอง เปนการทํางานที่เปนระบบ โดยนําความรูที่ไดจาก
การวิจัยและ/หรือประสบการณจากการปฏิบัติ มาใชในการผลิตวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑและอุปกรณใหม ๆ และเพื่อการจัดวางและปรับปรุงกระบวนการ
ระบบและการบริการใหม
− เกณฑพื้นฐานในการแยกการวิจัยและการพัฒนาออกจากกิจกรรมที่เกี่ยวของ คือ
การปรากฎใหเห็นถึงความมีคุณคาของสิ่งใหม ๆ
ยกเวน
− การบริหารงานของรัฐบาลดานการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกี่ยวของในดาน
วิทยาศาสตรธรรมชาติหรือสังคมศาสตร ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสม
ในหมวด 75 (การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม
ภาคบังคับ)
− การบริหารและการสนับสนุนดานการปองกันประเทศ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยประยุกต
และการพัฒนาการทดลอง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7522 (กิจกรรมการปองกัน
ประเทศ)
− การศึกษาที่ทํารวมกับการวิจัยและการพัฒนา ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสม
ในหมวด 80 (การศึกษา)
− การระดมเงินทุนและการจัดการกองทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนาทางดานการแพทย
และการวิจัยและการพัฒนาอื่น ๆ ทางดานสังคม โดยองคกรการกุศล ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 8532 (งานสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พัก)

731 7310 การวิจัยและการพัฒนาการทดลองทางดานวิทยาศาสตรธรรมชาติและวิศวกรรม
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การสรางสรรคงานอยางเปนระบบในกิจกรรมของการวิจัยและการพัฒนาทั้ง 3 ประเภท
ทางดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ (คณิตศาสตร ฟสิกส ดาราศาสตร เคมี ชีววิทยา และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร ฯลฯ)
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วิทยาศาสตรการแพทย การเกษตร และวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อเพิ่มพูนความรูและประดิษฐสิ่งใหม ๆ ที่เปนประโยชน
732 7320 การวิจัยและการพัฒนาการทดลองทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การสรางสรรคงานอยางเปนระบบในกิจกรรมของการวิจัยและการพัฒนาทั้ง 3 ประเภท
ทางดานสังคมศาสตร (เศรษฐศาสตร จิตวิทยา สังคมวิทยา กฎหมาย ฯลฯ) และทาง
ดานมนุษยศาสตร (ภาษาศาสตร ศิลปศาสตร) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู
และประดิษฐสิ่งใหม ๆ ที่เปนประโยชน
ยกเวน
− การวิจัยตลาด ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7413

หมวด 74
741

กิจกรรมดานธุรกิจอื่น ๆ

กิจกรรมดานกฎหมาย การบัญชี การทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
การใหคําปรึกษาดานภาษี การวิจัยตลาด และการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
การใหคําปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
7411 กิจกรรมดานกฎหมาย ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การใหคําปรึกษาและการเปนตัวแทนในดานคดีแพง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ คือ
การเปนตัวแทนในการพิทักษผลประโยชนของคนกลุมหนึ่งซึ่งขัดแยงกับอีกกลุมหนึ่ง
โดยไมคํานึงวาจะกอนการพิจารณาของศาลหรือองคการในทางกฎหมายอื่น ๆ หรือไม
กิจกรรมเหลานี้โดยปกติจะดําเนินการหรือดูแลโดยทนายความ
− กรณีคดีแพง เปนคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือนิติบุคคล เชน คดีหนี้สิน
คดีหยาราง ฯลฯ
− กรณีคดีอาญา เปนคดีเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายของประเทศ ซึ่งโดยปกติจะถูก
ดําเนินคดีโดยรัฐ
− การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับขอพิพาทดานแรงงาน การเตรียมเอกสารทางกฎหมาย ซึ่ง
ไมเกี่ยวกับการฟองรองโดยตรงหรือที่เกี่ยวกับใบสําคัญกอตั้งบริษัทจํากัด สัญญาตั้ง
หางหุนสวน หรือเอกสารในการจัดตั้งบริษัท
− รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรและลิขสิทธ และการจัดทําสัญญา
พินัยกรรม
ตราสาร ฯลฯ และกิจกรรมของเจาพนักงานผูมีอํานาจรับรองเอกสาร อนุญาโตตุลาการ
ผูตรวจสอบและกรรมการผูชี้ขาด
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ยกเวน
− กิจกรรมเกี่ยวกับศาล
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7523 (กิจกรรมการรักษาระเบียบ
และความปลอดภัยของประชาชน)
7412 กิจกรรมการบัญชี การทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษาดานภาษี
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมเกี่ยวกับการทําบันทึกรายการทางการคา ทางธุรกิจและอื่น ๆ การเตรียมบัญชี
ทางการเงิน การตรวจสอบบัญชีและรับรองความถูกตอง และการเตรียมใบคืนภาษี
เงินไดสวนบุคคลและนิติบุคคล
− รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใหคําปรึกษา และการเปนตัวแทนดําเนินการดานภาษี
ใหแกลูกคา (นอกเหนือจากการเปนตัวแทนทางกฎหมาย)
ยกเวน
− กิจกรรมการประมวลผลและการจัดทําตารางประมวลผลขอมูล ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 7230 (การประมวลผลขอมูล)
− กิจกรรมเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาดานการจัดการ ที่จัดทําโดยหนวยงาน ซึ่งไมไดให
บริการดานการบัญชีหรือดานการตรวจสอบบัญชี (เชน การวางระบบบัญชี การจัดทํา
รายการบัญชีตนทุน ขั้นตอนการควบคุมงบประมาณ ฯลฯ)
ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 7414 (กิจกรรมการใหคําปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ)
− การเก็บเงินตามใบเสร็จ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7499 (กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
7413 การวิจัยตลาดและการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การสํารวจความเปนไปไดทางการตลาด การยอมรับและความคุนเคยตอผลิตภัณฑ
และลักษณะนิสัยในการซื้อของผูบริโภค เพื่อประโยชนในการสงเสริมการขายและ
การพัฒนาผลิตภัณฑชนิดใหม และการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7414 กิจกรรมการใหคําปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การใหคําปรึกษา แนะนํา หรือใหความชวยเหลือในการดําเนินการทางธุรกิจ
− กิจกรรมเหลานี้ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ ไดแก การสรางภาพลักษณและรูปแบบ
ความคิด เพื่อปรับปรุงความสัมพันธของลูกคากับสาธารณชน สื่อหรืออื่น ๆ นอกเหนือ
จากการจางโฆษณา สวัสดิการและงานการกุศล การเมือง การลอบบี้
− กิจกรรมเกี่ยวกับดานการวางแผน การจัดองคกร ประสิทธิภาพและการควบคุม
สารสนเทศดานการจัดการ ฯลฯ การใหคําปรึกษาดานการจัดการรวมกับการปฏิบัติจริง
เชน การจัดการเกษตรของนักวิชาการกสิกรรมและนักเศรษฐศาสตรการเกษตร ฯลฯ
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การตัดสินและการประนีประนอมกันระหวางฝายจัดการและฝายแรงงาน รวมทั้ง
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการบริษัทที่เปนเจาของ (holding company)
ยกเวน
− กิจกรรมดานคอมพิวเตอร ไดจัดประเภทไวในหมวด 72 (กิจกรรมดานคอมพิวเตอร
และกิจกรรมที่เกี่ยวของ)
− การใหคําแนะนําและการเปนตัวแทนทางกฎหมาย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7411
(กิจกรรมดานกฎหมาย)
− กิจกรรมการบัญชี การทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษาดานภาษี
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7412
− การวิจัยตลาดและการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7413
− กิจกรรมการใหคําแนะนําดานเทคนิค ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7421 (กิจกรรม
ดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม และการใหคําปรึกษาดานเทคนิคที่เกี่ยวของ)
− กิจกรรมการโฆษณา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7430
−

742

กิจกรรมดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และเทคนิคอื่น ๆ
7421 กิจกรรมดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม และการใหคําปรึกษาดานเทคนิคที่เกี่ยวของ
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมการใหคําปรึกษาดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม การรังวัด การสํารวจทาง
ธรณีวิทยา การสํารวจแรและวิศวกรรม
− กิจกรรมดานสถาปตยกรรม เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งกอสรางและการทําแบบแปลน
และการตรวจสอบการกอสราง การวางผังเมืองและภูมิสถาปตยกรรม
− กิจกรรมดานวิศวกรรมและเทคนิค
ซึ่งเปนกิจกรรมที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลศาสตร วิศวกรรมการจราจร รวมทั้ง
การจัดการโครงการกอสราง วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมเหมืองแร
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ วิศวกรรมเครื่อง
ทําความเย็นและปรับอากาศ วิศวกรรมสุขาภิบาลและการควบคุมมลภาวะ วิศวกรรม
เกี่ยวกับเสียง ฯลฯ
− กิจกรรมธรณีวิทยาและการสํารวจแร
โดยใชการวัดพื้นผิวและออกแบบการสังเกต
เพื่อเก็บหลักฐานขอมูลดานโครงสรางของชั้นใตดิน แหลงน้ํามัน แหลงกาซธรรมชาติ
แหลงแรและแหลงน้ําบาดาล กิจกรรมนี้อาจเกี่ยวกับการสํารวจดานธรณีวิทยาวาดวย
ภาพถายทางอากาศ การสํารวจเกี่ยวกับน้ํา (Hydrological) ฯลฯ รวมทั้งกิจกรรม
การทําแผนที่และการสํารวจรังวัดที่ดินที่เกี่ยวของ
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ยกเวน
− การเจาะทดสอบและการเจาะหลุมทดสอบเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมและกาซ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 1120 (กิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของกับการขุดเจาะ
น้ํามันและกาซ ยกเวนการสํารวจรังวัด)
− กิจกรรมดานการวิจัยและการพัฒนา ไดจัดประเภทไวในหมวด 73
− การทดสอบดานเทคนิค ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7422
− การตกแตงภายใน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7499 (กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น)
7422 การทดสอบและการวิเคราะหทางเทคนิค ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑทุกประเภท เปนการทดสอบเพื่อหาสวนประกอบและ
ความบริสุทธิ์ เชน แร อาหาร ฯลฯ
− การทดสอบคุณสมบัติและความนาเชื่อถือ การรับรองผลิตภัณฑ การวิเคราะห
ความผิดพลาด การประเมินวัสดุ ฯลฯ
− การทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพและการใชงานของผลิตภัณฑหรือวัสดุ เชน ทดสอบ
ความแข็งแรง ความหนา ความทนทาน การเปนสื่อนําไฟฟา การแผกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ
− รวมทั้งการทดสอบสิ่งทอ การทดสอบรังสีจากการเชื่อมโลหะและขอตอ การทดสอบ
การทํางานของเครือ่ งจักร เครือ่ งยนต รถยนต เครือ่ งใชหรือเครือ่ งอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
ไมวา จะเปนการใชกบั แบบจําลองหรือหุน จําลอง (มีขนาดเทาตัวจริง) ของเรือ เครือ่ งบิน
เขื่อน หรือไมก็ตาม ฯลฯ
ยกเวน
− การทดสอบและวิเคราะหตัวอยางทางการแพทยและทันตกรรม
ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 8519 (กิจกรรมอื่น ๆ ดานสุขภาพคน)
743 7430 การโฆษณา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การใหบริการทางดานโฆษณา กิจกรรมการเปนตัวแทนโฆษณา ซึง่ รวมถึงการสรางสรรค
งานโฆษณา และการวางแผนการใชสื่อโฆษณาในนิตยสาร หนังสือพิมพ วิทยุและ
โทรทัศนใหแกลกู คา การโฆษณานอกสถานที่ เชน แผนปายโฆษณา แผนปายสําหรับ
ปดประกาศ การออกแบบและตกแตงหนาราน หองแสดงสินคา การติดปายโฆษณาบน
รถยนตและรถโดยสาร ฯลฯ
− การเปนตัวแทนสือ
่ เชน ขายเวลาโฆษณาและพืน้ ทีส่ าํ หรับโฆษณาชักชวนทางสือ่ ตาง ๆ
− การโฆษณาทางอากาศ
− การแจกหรือการจัดสงวัสดุโฆษณาหรือสินคาตัวอยาง
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รวมทั้งการใหเชาพื้นที่สําหรับโฆษณา
ยกเวน
− การพิมพวัสดุโฆษณา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 2221 (การพิมพ)
− การวิจัยตลาด ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7413 (การวิจัยตลาดและการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน)
− กิจกรรมการประชาสัมพันธ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7414 (กิจกรรมการให
คําปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ)
− กิจกรรมการสงทางไปรษณียโดยตรง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7499 (กิจกรรมธุรกิจ
อื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตขาวสารในเชิงพาณิชยสําหรับวิทยุ โทรทัศนและฟลม ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอยที่เหมาะสมในหมู 921 (กิจกรรมดานภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน และการบันเทิง
อื่น ๆ )
−

749

กิจกรรมดานธุรกิจ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
7491 การจัดหาแรงงานและการสรรหาบุคลากร ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การสรรหาบุคลากร การคัดเลือกและการบรรจุในการจางงานทุกสาขา การบริการนี้
อาจจัดใหแกนายจางหรือผูสมัครงาน และอาจเกี่ยวกับการกําหนดหนาที่ของงาน
การทดสอบและกลั่นกรองผูสมัครงาน การสืบสวนจากหลักฐานอางอิง ฯลฯ
− กิจกรรมการสรรหาและบรรจุบุคลากรระดับผูบริหาร รวมอยูเชนเดียวกันกับกิจกรรม
สัญญาจางงาน เชน การจัดหาแรงงานใหผูอื่น สวนใหญเปนการจางชั่วคราว โดยเปน
ตัวแทนในการจางและจายคาตอบแทน
ยกเวน
− กิจกรรมเกีย
่ วกับการทําสัญญาแรงงานทางการเกษตร ไดจดั ประเภทไวในหมูย อ ย 0140
(กิจกรรมดานการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเวนกิจกรรมบริการ
รักษาสัตว)
− กิจกรรมการเปนตัวแทน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7499 (กิจกรรมธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมิได
จัดประเภทไวในที่อื่น)
− กิจกรรมการคัดเลือกผูแสดงภาพยนตรและอื่น ๆ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9249
(กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ)
7492 กิจกรรมดานการสืบสวนและการรักษาความปลอดภัย ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมการสืบสวนและการควบคุมดูแล
กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและ
การปองกันอื่น ๆ สําหรับบุคคลและทรัพยสิน
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รวมทั้งการตรวจสอบประวัติบุคคล การสืบหาคนหาย การสืบสวนขโมยและผูยักยอก
และรวมถึงการจางบุคคลลาดตระเวนหรือทํากิจกรรมอื่น ๆ เพื่อปองกันบุคคลหรือ
ทรัพยสิน เชน การขนสงของมีคาหรือวิธีปองกันอื่น ๆ ที่มีจุดมุงหมายเหมือนกัน
โดยใชสุนัขเฝายาม รถหุมเกราะ ฯลฯ
− รวมทั้งกิจกรรมการคุมกันบุคคล การลาดตระเวนตามถนน กิจกรรมการเฝาระวังและ
รักษาความปลอดภัยตามอาคารหองชุด สํานักงาน โรงงาน สถานที่กอสราง โรงแรม
โรงภาพยนตร สถานลีลาศ ฯลฯ กิจกรรมการตรวจตราในรานคาและการตรวจตรา
โดยใชเครื่องจักรกลหรือไฟฟา
การใหคําปรึกษาดานการรักษาความปลอดภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรม การพิมพลายนิ้วมือ การพิสูจนลายเซ็นตและลายมือ ฯลฯ
ยกเวน
− การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4530 (การติดตั้งภายใน
อาคาร)
− การสืบสวนเกี่ยวกับการประกันภัย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6720 (กิจกรรมที่ชวย
เสริมการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ)
7493 กิจกรรมการทําความสะอาดอาคาร ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การทําความสะอาดอาคารทุกประเภท รวมทั้งสํานักงาน โรงงาน รานคา สถาบัน
และสถานที่ประกอบธุรกิจและวิชาชีพ และอาคารที่อยูอาศัย
− การทําความสะอาดภายในตัวอาคาร เชน การทําความสะอาดพื้นและลงแวกซ การทํา
ความสะอาดฝาผนังดานใน การขัดและเช็ดถูเฟอรนิเจอร ฯลฯ การทําความสะอาด
หนาตางทั้งภายในและภายนอกสําหรับสํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานและ
อาคารหองชุดที่อยูสูง ๆ การทําความสะอาดปลองไฟ เตาไฟ เตาเผาขยะ หมอน้ํา
(boiler) ทอระบายอากาศและไอเสีย ฯลฯ
− รวมทั้งกิจกรรมการฆาเชื้อและการทําลาย
ยกเวน
− การทําความสะอาดดวยไอน้ํา การพนขัดดวยทราย (sand blasting) และกิจกรรมที่
คลายกัน สําหรับภายนอกอาคารและอาคารที่สรางใหม ภายหลังจากการกอสราง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4540 (การสรางอาคารใหสมบูรณ)
− การชําระลางและตกแตงพรมและเครื่องปูลาด และการทําความสะอาดผามาน ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 9301 (การบริการซักรีดและซักแหงผลิตภัณฑสิ่งทอและขนสัตว)
− กิจกรรรมที่คลายกันที่กระทําโดยบุคคลที่เขามารับจางทํางานในครัวเรือนสวนบุคคล
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9500 (ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล)
−
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7494 กิจกรรมการถายภาพ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตภาพถายสําหรับการคาและผูใชบริการทุกประเภท
เชนเดียวกับการถายภาพ
และการถายภาพยนตร
− การผลิตภาพถาย ซึ่งเกี่ยวของกับการถายภาพเหมือนดวย เชน ภาพถายสําหรับหนังสือ
เดินทาง โรงเรียน งานแตงงานหรือในโอกาสอื่น ๆ (รวมทั้งเครื่องถายภาพแบบหยอด
เหรียญ) และการถายภาพสําหรับการคา ผูพิมพโฆษณา แฟชั่น อสังหาริมทรัพย หรือ
ใชในการทําทัวร
− รวมการถายภาพทางอากาศ
− การลางฟลม
รวมถึงการบริการลาง อัดและขยายภาพ ไมวาจะเปนฟลมทั่วไปหรือ
ฟลมภาพยนตรของลูกคาหรือชางภาพสมัครเลน
− รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดทําสไลด
การอัดสําเนาและซอมแซมหรือตกแตง
ภาพถายเกา
ยกเวน
− การถายภาพยนตร ซึ่งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตรและโทรทัศน ไดจัดประเภทไว
ในหมูยอย 9211 (การผลิตและการจําหนายภาพยนตรและวีดิโอ)
7495 กิจกรรมการบรรจุหีบหอ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมบรรจุหีบหอ โดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง เชน
การผสมและการบรรจุของเหลวในภาชนะโดยการอัดกาซ กระปอง การบรรจุขวด ฯลฯ
− การบรรจุหีบหอสินคาเวชภัณฑ เครื่องสําอาง ฯลฯ การติดสินคาใหมและกระดุมดวย
กระดาษแข็ง การติดฉลาก การประทับตรา การทํารอยพิมพ การหอวัสดุและของขวัญ
โดยไมคํานึงวาจะเปนระบบอัตโนมัติหรือไม
ยกเวน
− กิจกรรมการบรรจุหีบหอ เพื่อการขนสง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6309 (กิจกรรม
ของตัวแทนการขนสงอื่น ๆ)
7499 กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมดานการบริการประเภทตาง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปใหบริการแกลูกคาในเชิงพาณิชย
ที่เกี่ยวกับ
− การเก็บเงินตามใบเสร็จ การจัดอันดับสินเชื่อหรือเครดิตของบุคคลหรือบริษัท
− กิจกรรมนายหนาทางดานธุรกิจ เชน การดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อและขาย
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้ง การดําเนินการทางดานวิชาชีพ
− กิจกรรมการประเมินทรัพยสิน ที่นอกเหนือจากกิจกรรมอสังหาริมทรัพยและ
การประกันภัย
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กิจกรรมดานชวเลข การทําสําเนา และการสงทางไปรษณีย รวมทั้งการพิมพดีด
และกิจกรรมดานเลขานุการอื่น ๆ เชน การถอดขอความจากเทป จากแผนดิสต
หรือจากแถบเสียง การพิสูจนอักษร ฯลฯ การทําสําเนา ทําพิมพเขียว ทํารูปภาพ
และกิจกรรมที่คลายกัน ; การจาหนาซองจดหมาย การบรรจุ การผนึกและ
การสงทางไปรษณีย และการรวบรวมรายชื่อที่จะจัดสงทางไปรษณีย ฯลฯ
รวมทั้งที่ทําเพื่อสงวัสดุโฆษณา
− การออกแบบแฟชั่นเกี่ยวกับสิ่งทอ เครื่องแตงกาย รองเทา เครื่องเพชรพลอย
และรูปพรรณ เฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตงภายใน และสินคาแฟชั่นอื่น ๆ
− กิจกรรมการสาธิตและการจัดนิทรรศการ
− กิจกรรมการประมูล
− กิจกรรมเกี่ยวกับบรรณาธิการ
− การแปลเอกสารและการตีความ
− กิจกรรมการบันทึกไมโครฟลม
− กิจกรรมการแลกเปลี่ยนสินคาดวยแสตมป
− กิจกรรมการตอบรับทางโทรศัพท
− รวมทั้งกิจกรรม ซึ่งดําเนินการโดยตัวแทนในนามของบุคคล ซึ่งเกี่ยวกับการวาจางใน
การผลิตภาพยนตร ละครหรือการบันเทิงอื่น ๆ หรือการกีฬา และการจัดรูปแบบหนังสือ
การแสดง งานศิลปะ ภาพถาย ฯลฯ กับผูพิมพโฆษณา ผูผลิต ฯลฯ
ยกเวน
− การขยายสินเชื่อผานการใชบัตรเครดิต ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6592 (การใหสินเชื่อ
อื่น ๆ)
− การออกแบบเครื่องจักรและอุตสาหกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7421 (กิจกรรม
ดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม และการใหคําปรึกษาดานเทคนิคที่เกี่ยวของ)
− การแสดงการโฆษณาและการออกแบบโฆษณาอื่น ๆ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7430
(การโฆษณา)
−
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ประเภท L การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
(หมวด 75)
หมวด 75
751

การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ

การบริหารราชการ และนโยบายทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
7511 กิจกรรมดานการบริการของรัฐทั่วไป (โดยรวม) ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมการบริหารงานของรัฐประเภทตาง ๆ
− การบริหารงานฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ
โดยหนวยงานซึ่งขึ้นตรงกับ
หัวหนาของรัฐและรัฐสภา รวมกับหนวยงานของรัฐบาลสวนกลาง สวนภูมิภาค
และสวนทองถิ่น กระทรวง ทบวงและกรมตาง ๆ
− การบริหารและการกํากับดูแลทางดานการเงินและการคลัง
− การดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานในการจัดเก็บภาษีอากร
− การจัดการเกี่ยวกับกองทุนของรัฐและหนี้สาธารณะ (หนี้สินของรัฐ)
− การจัดการกองทุนของรัฐ รวมถึงการเพิ่มและการรับเงินตราและการควบคุม
การจายและการติดตาม และการควบคุมปริมาณเงิน
− การบริหารนโยบายโดยรวมดานการวิจย
ั และการพัฒนา (ดานพลเรือน) และกองทุน
ที่เกี่ยวของ และนโยบายดานการวิจัยเบื้องตนและกองทุนที่เกี่ยวของ
− การบริหารการจัดเก็บภาษีอากร ประกอบดวย การจัดเก็บภาษีอากรหรือภาษีสินคา
และการสืบสวนการละเมิดเกี่ยวกับภาษีอากร
− การบริหารงานศุลกากร
− การบริหารและการดําเนินการในการวางแผนทางดานเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
และการใหบริการขอมูลทางดานสถิติในระดับตาง ๆ ของรัฐ
ยกเวน
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกี่ยวของที่มีความมุงหมาย
เพื่อยกระดับความเปนอยูของคนใหดีขึ้น ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7512 (การกําหนด
กฎเกณฑของหนวยงานในการใหบริการดานการดูแลสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรมและ
การบริการทางสังคมอื่น ๆ ยกเวนการประกันสังคม)
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกี่ยวของ ที่มีความมุงหมาย
เพื่อปรับปรุงการดําเนินการและการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ ไดจัดประเภทไวใน
หมูย อ ย 7513 (การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินการ
ทางธุรกิจ)
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การบริหารการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการปองกันประเทศ และกองทุนที่
เกี่ยวของ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7522 (กิจกรรมการปองกันประเทศ)
7512 การกําหนดกฎเกณฑของหนวยงานในการใหบริการดานการดูแลสุขภาพ การศึกษา
วัฒนธรรม และการบริการทางสังคมอื่น ๆ ยกเวนการประกันสังคม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การบริหารราชการตามแผนงานและการบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา
และกองทุนที่เกี่ยวของ ที่มีความมุงหมายเพื่อยกระดับความเปนอยูของคนใหดีขึ้น
− การบริหารแผนงานดานการดูแลสุขภาพ การสงเสริมและการปองกันเกี่ยวกับสุขภาพ
− การบริหารแผนงานดานการศึกษาระดับประถม ระดับมัธยม ระดับสูงกวามัธยม และ
แผนการอบรมเฉพาะดาน
− การบริหารแผนงานในการใหบริการดานนันทนาการและวัฒนธรรม เชน แผนงาน
ดานศิลปการแสดง หรือกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาสมัครเลน
− การอุปถัมภกิจกรรมดานนันทนาการและวัฒนธรรม
− การใหเงินชวยเหลือแกศิลปน
− การบริหารแผนงานดานการจัดหาน้ําดื่ม
− การบริหารการจัดเก็บขยะและการดําเนินการในการกําจัดขยะ
− การบริหารแผนงานดานการพิทักษสิ่งแวดลอม เชน การทําน้ําใหบริสุทธิ์ และ
การควบคุมมลพิษ
− การบริหารแผนงานดานที่อยูอาศัย
ยกเวน
− กิจกรรมการไปรษณีย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6411 และการโทรคมนาคม ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 6420
− กิจกรรมการวิจัยและการพัฒนาการทดลอง ไดจัดประเภทไวในหมวด 73
− กิจกรรมการประกันสังคมภาคบังคับ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7530
− กิจกรรมดานการศึกษา ไดจัดประเภทไวในหมวด 80
− กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพคน ไดจัดประเภทไวในหมู 851
− การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ และการสุขาภิบาล ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9000
− กิจกรรมหองสมุด หอจดหมายเหตุสําหรับสาธารณชน พิพิธภัณฑสถาน และสถาบัน
ทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมในหมู 923
− กิจกรรมการกีฬาหรือนันทนาการอื่น ๆ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9241 และหมูยอย
9249 ตามลําดับ
−
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7513 การกําหนดกฎเกณฑและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการทางธุรกิจ
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมประเภทตาง ๆ ของรัฐบาล สวนใหญเปนกิจกรรมดานโครงสรางพื้นฐาน
− การจัดการเกี่ยวกับที่ดินเพื่อการเกษตร การปฏิรูปและการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร
การจัดการเกี่ยวกับราคาที่เกษตรกรขายไดและรายไดทางการเกษตร
− การกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการตลาดทางการเกษตร
การจัดสรรเงินอุดหนุนทาง
การเกษตร
− การบริหารดานการควบคุมศัตรูพืชและโรคระบาด การตรวจสอบและการคัดคุณภาพ
ของพืชผลทางการเกษตร การบริหารดานการบริการรักษาสัตว
− การบริหารดานการปาไม การจับปลาและการลาสัตวเพื่อการคาหรือการกีฬา
− การบริหารเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและพลังงาน และการใหบริการ เชน แรเชื้อเพลิงธรรมชาติ
น้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ เชื้อเพลิงนิวเคลียรและเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่ไมไดใช
ในเชิงพาณิชย รวมทั้งการสนับสนุนในรูปของเงินกู เงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุน
− การบริหารดานการไฟฟา
− การทําเหมืองและทรัพยากรเกี่ยวกับแร เชน การนําทรัพยากรธรรมชาติที่คนพบมาใช
ประโยชน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การตลาดและลักษณะอื่น ๆ ของการผลิต
เกี่ยวกับแร
− กิจกรรมบริการดานการบริหารทั่วไป ในดานการขายสงและการขายปลีก การเก็บสินคา
และสถานที่เก็บสินคา
− การบริหารเกี่ยวกับโรงแรม ภัตตาคาร การทองเที่ยวและการสงเสริมการทองเที่ยว
− การบริหารโครงการอเนกประสงค
− การกําหนดกฎขอบังคับ การออกใบอนุญาตและการตรวจสอบภาคพาณิชยกรรมตาง ๆ
การตรวจสอบทางการคา
− การบริหารแรงงานทั่วไป เชน การกําหนดกฎขอบังคับเกี่ยวกับเงื่อนไขแรงงาน
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกี่ยวของที่มีความมุงหมาย
เพื่อปรับปรุงการดําเนินการและการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ
− การสนับสนุนนโยบายการพัฒนาระดับภูมิภาค เพื่อเปนมาตรการในการลดการวางงาน
หรือเพื่อแกไขปญหาความดอยพัฒนา
− การกําหนดกฎขอบังคับและการบริหารการขนสงและการคมนาคม เชน การกอสราง
ถนนและทางหลวง สิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสงทางน้ํา ทางรถไฟ ทางรถไฟ
ในเมืองและทางอากาศ
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ยกเวน
− กิจกรรมการวิจัยและการพัฒนาการทดลอง ไดจัดประเภทไวในหมวด 73
7514 กิจกรรมดานการบริการที่สงเสริมภาครัฐโดยรวม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมการบริการดานบุคลากรทั่วไปและกิจกรรมการบริการทั่วไปอื่น ๆ
− การบริหารและการดําเนินการในการบริการดานบุคลากรทั่วไป โดยไมคํานึงวาจะ
เกี่ยวของกับหนาที่เฉพาะหรือไมก็ตาม
− การพัฒนาและการสนับสนุนนโยบายดานบุคลากรทั่วไป และกระบวนการที่ครอบคลุม
ถึงการคัดเลือกและการสงเสริม วิธีการจัดอันดับ ลักษณะงาน การประเมินผลและ
การจัดจําแนก การบริหารกฎขอบังคับในการบริการดานพลเรือน ฯลฯ
− การบริหาร การดําเนินการและการสนับสนุนการบริการทัว
่ ไปโดยรวม เชน การบริการ
จัดซื้อและจัดหาพัสดุสวนกลาง การบํารุงรักษาและการเก็บรักษาบันทึกและเอกสาร
สําคัญของรัฐ การดําเนินการเกีย่ วกับอาคารทีร่ ฐั เปนเจาของหรือครอบครอง สํานักงาน
กลางและการบริการทั่วไปอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับหนาที่เฉพาะ
752

การจัดหาการบริการใหแกชุมชนโดยรวม
7521 การตางประเทศ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การบริหารและการดําเนินการของกระทรวงการตางประเทศ คณะทูตและคณะกงสุล
ที่อยูประจําในตางประเทศหรือที่สํานักงานขององคการระหวางประเทศ
− การบริหาร การดําเนินการ และการสนับสนุนดานการบริการขอมูลขาวสารและ
วัฒนธรรม ที่มีความมุงหมายเพื่อการเผยแพรในตางประเทศ
− การใหความชวยเหลือดานเศรษฐกิจแกประเทศกําลังพัฒนา
โดยไมคํานึงวาจะผาน
องคการระหวางประเทศหรือไมก็ตาม
− การใหความชวยเหลือดานการทหารแกตางประเทศ
− การพาณิชยตางประเทศทั่วไป เชน การคาตางประเทศ การเงินระหวางประเทศและ
งานทางดานวิชาการตางประเทศ
− การชวยเหลือระหวางประเทศ เชน แผนการชวยเหลือผูลี้ภัยหรือผูที่ขาดแคลนอาหาร
7522 กิจกรรมการปองกันประเทศ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− งานปองกันประเทศโดยฝายทหารและพลเรือน
− การบัญชาการ การกํากับดูแลและการปฏิบัติการ ในการปองกันประเทศ การใชกําลัง
ทางบก เรือ อากาศและอวกาศ หนวยทหารชาง ขนสง สื่อสาร ขาว พัสดุ กําลังพล
รวมถึงกองกําลังสํารองและหนวยสนับสนุนอื่น ๆ
− การจัดหาเครื่องอุปกรณ สิ่งกอสรางและสิ่งอุปกรณทางทหาร
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การดูแลสุขภาพอนามัยของกําลังพลในสนามรบ
− การบัญชาการ การปฏิบัติการและการสนับสนุนหนวยงานปองกันประเทศของทาง
ฝายพลเรือน
− การสนับสนุนการทําแผนและฝกซอมการปฏิบัติการในสวนที่มีหนวยงานพลเรือนและ
ประชาชนเกี่ยวของดวย
− การบริหารนโยบายดานการวิจัยและการพัฒนาและกองทุนที่เกี่ยวของ ในดานการปองกัน
ประเทศ
ยกเวน
− กิจกรรมการวิจัยและการพัฒนาการทดลอง ไดจัดประเภทไวในหมวด 73
− กิจกรรมการบริหารหนวยงานการปองกันประเทศของรัฐ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
7511 (กิจกรรมดานการบริการของรัฐทั่วไป (โดยรวม))
− การใหความชวยเหลือดานการทหารแกตางประเทศ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7521
(การตางประเทศ)
− กิจกรรมเกี่ยวกับศาลทหาร
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7523 (กิจกรรมการรักษา
ระเบียบและความปลอดภัยของประชาชน)
− การจัดหาสิ่งของจําเปนทางทหาร เพื่อการใชประโยชนในภาวะฉุกเฉินภายในประเทศ
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในยามสงบ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7523
− กิจกรรมดานการศึกษาของโรงเรียน วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทางทหาร ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอยที่สัมพันธกันในหมวด 80 (การศึกษา)
− กิจกรรมของโรงพยาบาลทางการทหาร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8511 (กิจกรรม
ดานโรงพยาบาล)
7523 กิจกรรมการรักษาระเบียบและความปลอดภัยของประชาชน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การควบคุมและรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชนและการปองกันอัคคีภัย การบริหาร
และการดําเนินการเกี่ยวกับศาลและเรือนจํา
− การบริหารและการดําเนินการเกี่ยวกับหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนของ
ตํารวจ ซึ่งสนับสนุนโดยหนวยงานของรัฐ และของทาเรือ ทาอากาศยาน ชายแดน
หนวยรักษาการณชายฝง และหนวยงานเฉพาะกิจอื่น ๆ
− ภารกิจของตํารวจ รวมทัง้ การกําหนดกฎขอบังคับการจราจร การจดทะเบียนคนตางดาว
การดําเนินการเกี่ยวกับการพิสูจนหลักฐาน และการเก็บรักษาทะเบียนประวัติอาชญากร
− การจัดหาเครื่องอุปกรณและสิ่งของจําเปนสําหรับงานของตํารวจ รวมทั้งยานยนต
อากาศยานและเรือ
− การดับเพลิงและการปองกันอัคคีภัย
−
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การบริหารและการดําเนินการเกี่ยวกับหนวยดับเพลิงประจํา และหนวยดับเพลิงสนับสนุน
ซึ่งสนับสนุนโดยหนวยงานของรัฐ
− การบริหารและการดําเนินการของศาลแพงและศาลอาญา ศาลทหารและระบบศาลยุติธรรม
รวมทัง้ การเปนตัวแทนและการใหคาํ แนะนําทางกฎหมายในนามของรัฐหรืออืน่ ๆ ซึง่ จัดให
โดยรัฐ
− การแจงคําพิพากษาและการแปลขอกฎหมาย รวมทั้งการตัดสินกรณีพิพาทของพลเรือน
− การบริหารและการดําเนินการของเรือนจํา (การจําคุก การฟนฟู)
− รวมทั้งการจัดหาสิ่งอุปกรณ เพื่อใชประโยชนในภาวะฉุกเฉินภายในประเทศ ในกรณี
ที่เกิดภัยพิบัติในยามสงบ
ยกเวน
− การใหคาํ แนะนําและการเปนตัวแทนในคดีแพง คดีอาญาและคดีอน
ื่ ๆ ไดจดั ประเภท
ไวในหมูยอย 7411 (กิจกรรมดานกฎหมาย)
− การบริหารและการดําเนินการของกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ
ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 7522 (กิจกรรมการปองกันประเทศ)
− กิจกรรมของโรงเรียนในเรือนจํา ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่สัมพันธกันในหมวด 80
(การศึกษา)
− กิจกรรมของโรงพยาบาลในเรือนจํา ไดจด
ั ประเภทไวในหมูย อ ย 8511 (กิจกรรมดาน
โรงพยาบาล)
−

753 7530 กิจกรรมการประกันสังคมภาคบังคับ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การสะสมเงินทุนและการบริหารการประกันสังคมที่จัดใหโดยรัฐ
− การบริการการประกันสังคม อาจหมายรวมถึง การจายเงินชดเชยสําหรับการลดลงหรือ
การสูญเสียรายได หรือรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ
− การประกันสังคมภาคบังคับ
โดยทั่วไปจะครอบคลุมถึง การประกันความเจ็บปวย
อุบัติเหตุและการวางงาน และเงินบําเหน็จบํานาญเมื่อเกษียณอายุ อาจรวมถึงกรณีที่มี
ความเสี่ยงสูง ซึ่งนําไปสูการสูญเสียรายได เชน การคลอดบุตร ความพิการชั่วคราว
ความเปนมาย การเพิ่มขึ้นของสมาชิกในครอบครัว
ยกเวน
− การใหบริการโดยตรงทางดานสวัสดิการและงานสังคมสงเคราะหอื่น ๆ ที่ใหที่พัก
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8531 และที่ไมใหที่พัก ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8532
ตามลําดับ
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ประเภท M การศึกษา
(หมวด 80)
หมวด 80

การศึกษา ในหมวดนี้ ไดแก
− การศึกษาภาครัฐและเอกชนทุกประเภท ที่จัดใหโดยสถาบันการศึกษาและโดยครูจาง
สอนพิเศษ เปนการศึกษาเต็มเวลาหรือนอกเวลาหรือหลักสูตรเรงรัด เปนการศึกษาใน
เวลากลางวันหรือเวลาเย็น และในระดับตาง ๆ หรือสําหรับวิชาชีพตาง ๆ
− สามหมูแรกครอบคลุมถึงการศึกษาที่อยูภายใต “ระบบโรงเรียนตามปกติ” คือ ระบบ
ของการศึกษาในโรงเรียนที่เปนขั้นตอน สําหรับเด็กและเยาวชนจากระดับโรงเรียน
กอนประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
− การแบงประเภทการศึกษา สวนใหญใชระดับของการศึกษาเปนพื้นฐาน
ยกเวน
− การศึกษาที่เกี่ยวกับนันทนาการ เชน การศึกษาการเลนไพบริดจ หรือการเลนกอลฟ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมในหมู 924 (กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ
อื่น ๆ)

801 8010 การศึกษาระดับประถมศึกษา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การศึกษาในโรงเรียนในระดับประถมศึกษา
− รวมถึงการศึกษาในโรงเรียนกอนประถมศึกษา ไดแก โรงเรียนเตรียมอนุบาล โรงเรียน
อนุบาล หรือการศึกษาพิเศษที่รวมอยูในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งแผนการศึกษาให
ความสนใจไปที่กิจกรรมของกลุม และสวนใหญมีความมุงหมายเพื่อแนะนําเด็กเล็กให
คุนเคยกับสิ่งแวดลอมในรูปแบบของโรงเรียน
− การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
รวมถึง การศึกษาในโรงเรียนระดับที่หนึ่ง
ซึ่งแผนการศึกษามีความมุงหมายใหนักเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในดานการอาน
การเขียนและเลขคณิต พรอมดวยความรูในวิชาอื่น ๆ ขอบเขตในการศึกษาระดับนี้
โดยทั่วไปอยูในระดับตน
− แผนการศึกษาเกี่ยวกับการรูหนังสือที่จัดใหสําหรับเด็กที่ไมมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียน
− รวมถึงการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา สําหรับคนพิการ
ยกเวน
− การจัดเตรียมแผนการศึกษาเกี่ยวกับการรูหนังสือสําหรับผูใหญ ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 8090 (การศึกษาผูใหญและการศึกษาอื่น ๆ)
− กิจกรรมการเลีย
้ งเด็กเวลากลางวัน ไดจดั ประเภทไวในหมูย อ ย 8532 (งานสังคมสงเคราะห
ที่ไมใหที่พัก)
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การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในหมูนี้ ไดแก
− การศึกษาสายสามัญ และการศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา
8021 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การศึกษาในโรงเรียนสายสามัญในระดับมัธยมศึกษา ขอบเขตของวิชาในระดับนี้
มักเริ่มจากประสบการณทางการศึกษา ที่ดําเนินการตามแผนการศึกษาทั่วไป
เชน แผนการศึกษาที่กําหนดคุณสมบัติของนักเรียน ที่จัดเตรียมสําหรับการศึกษาตอ
ทางดานเทคนิคและอาชีวศึกษา หรือสําหรับการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่ไมตอง
ผานวิชาเฉพาะมากอน
− รวมถึงการศึกษาพิเศษระดับมัธยมศึกษา สําหรับคนพิการ
ยกเวน
− แผนการศึกษาทั่วไปที่จัดเตรียมสําหรับผูใหญ ที่อยูบนพื้นฐานของความสมัครใจ
เชน การศึกษาภาคค่ํา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8090 (การศึกษาผูใหญและ
การศึกษาอื่น ๆ)
8022 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษาทุกประเภท ที่ต่ํากวาระดับมหาวิทยาลัย โดยมี
รูปแบบแผนการศึกษาที่ใหความสําคัญกับขอบเขตของเนื้อหาวิชาและการศึกษา
ทั้งพื้นฐานในภาคทฤษฎีและความชํานาญในภาคปฏิบัติ ซึ่งโดยทั่วไปสอดคลองกับ
ภาวะการจางงานในปจจุบันหรืออนาคต จุดมุงหมายของแผนการศึกษาสามารถเปลี่ยน
จากการเตรียมการสําหรับขอบเขตของการจางงานทั่วไป ไปสูงานที่มีลักษณะเฉพาะ
รวมถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษา สําหรับคนพิการ
ยกเวน
− การศึ ก ษาด า นเทคนิคและอาชีว ศึก ษาในระดับสูง กวามัธยมศึก ษาและระดับปริญญา
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8030 (การศึกษาระดับอุดมศึกษา)

802

803 8030 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษา ระดับอนุปริญญา และการศึกษาระดับปริญญาหรือ
เทียบเทา การศึกษาในระดับนี้มีความหลากหลายเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา โดยบางแผน
การศึกษาใหความสําคัญกับภาคทฤษฎี และบางแผนการศึกษาใหความสําคัญกับ
ภาคปฏิบัติ
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809 8090 การศึกษาผูใหญและการศึกษาอื่น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การศึกษาผูใหญ คือ การศึกษาสําหรับประชาชนที่ไมไดอยูในระบบโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยตามปกติ อาจจัดเปนการศึกษาภาคกลางวันหรือภาคค่ํา ในโรงเรียนหรือ
ในสถาบันการศึกษาเฉพาะที่จัดสําหรับผูใหญ
− รวมถึง การศึกษาทั้งหมดที่ศึกษาผานทางวิทยุและโทรทัศน หรือโดยทางไปรษณีย
− การศึกษาอาจครอบคลุมทั้งวิชาในสายสามัญและอาชีวะ
− สวนใหญของกิจกรรมทางการศึกษาเหลานี้ ผูเขารับการศึกษามีความสมัครใจที่จะเรียน
โดยมีแรงจูงใจเปนพิเศษ
− การจัดเตรียมแผนการศึกษาเกี่ยวกับการรูหนังสือสําหรับผูใหญ
− รวมถึง การศึกษาซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น และการศึกษาทุกประเภทที่เทียบระดับ
ไมได
ยกเวน
− การศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8030
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ประเภท N งานดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
(หมวด 85)
หมวด 85
851

งานดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห

กิจกรรมดานสุขภาพคน
8511 กิจกรรมดานโรงพยาบาล ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลเฉพาะโรค สถานพักฟนสําหรับผูปวย
ศูนยปองกันโรค โรงพยาบาลโรคจิต ศูนยฟนฟู (ที่มีการรักษาทางการแพทย)
สถานพยาบาลโรคเรื้อน
− กิจกรรมของศูนยทันตกรรม และสถาบันดานสุขภาพอื่น ๆ ซึ่งมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานที่พัก
− รวมทั้งกิจกรรมของโรงพยาบาลในฐานทัพทหารและในเรือนจํา
− กิจกรรมที่ใหบริการสําหรับผูปวยในเปนสวนใหญ และทําการรักษาภายใตคําแนะนําของ
แพทย ซึง่ ประกอบดวยการบริการของคณะแพทยและผูช ว ยแพทย สิง่ อํานวยความสะดวก
ในหองปฏิบตั กิ ารและทางดานเทคนิค รวมทัง้ การบริการทางดานรังสีวทิ ยาและวิสญ
ั ญี
วิทยา สิง่ อํานวยความสะดวกดานอาหารและดานอืน่ ๆ ของโรงพยาบาล เชน การบริการ
ดานหองฉุกเฉิน
ยกเวน
− การดูแลสุขภาพอนามัยของกําลังพลในสนามรบ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7522
(กิจกรรมการปองกันประเทศ)
− กิจกรรมดานทันตกรรมที่ไมมีที่พัก ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8512
(กิจกรรมทางการแพทยและทันตกรรม)
− กิจกรรมที่ใหบริการผูปวยนอกเปนสวนใหญ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8519
(กิจกรรมอื่น ๆ ดานสุขภาพคน) เชน กิจกรรมของรถพยาบาล
− กิจกรรมบริการรักษาสัตว ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8520
8512 กิจกรรมทางการแพทยและทันตกรรม ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมในการใหคําปรึกษาและการรักษาของแพทยทั่วไป และแพทยเฉพาะทาง
รวมทั้งทันตแพทย
− รวมทั้งกิจกรรมของอายุรแพทย หรือแพทยเฉพาะทาง หรือศัลยแพทย ในสถาบันดาน
สุขภาพ หรือที่ดําเนินการโดยเอกชน
− รวมทั้งกิจกรรมที่ดําเนินการในรูปแบบของคลินิก เชน คลินิกในบริษัท โรงเรียน
บานพักคนชรา องคกรดานแรงงาน และองคกรอื่น ๆ
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กิจกรรมดานทันตกรรมทั่วไปหรือเฉพาะทาง และที่ดําเนินการโดยเอกชน รวมทั้ง
คลินิกในบริษัท โรงเรียน ฯลฯ
ยกเวน
− กิจกรรมของโรงพยาบาลที่มีผูปวยใน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8511
(กิจกรรมดานโรงพยาบาล)
− กิจกรรมของผูชวยแพทย ที่ไมไดดําเนินการโดยโรงพยาบาล หรือโดยแพทย หรือ
ทันตแพทย เชน ผดุงครรภ พยาบาล และนักกายภาพบําบัด ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 8519 (กิจกรรมอื่น ๆ ดานสุขภาพคน)
8519 กิจกรรมอื่น ๆ ดานสุขภาพคน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมทุกประเภทดานสุขภาพคนที่ไมไดดําเนินการโดยโรงพยาบาล หรือโดยแพทย
หรือทันตแพทย ซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของหรือกิจกรรมที่อยูภายใตคําแนะนําของพยาบาล
ผดุงครรภ นักกายภาพบําบัด หรือผูชวยแพทยที่ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการตรวจ
วัดสายตา ธาราบําบัด การนวดทางการแพทย อาชีวบําบัด การฝกพูด การรักษาโรคมือ
และเทา การบําบัดโรคโดยวิธีการจับกระดูกสันหลัง การบําบัดดวยการฝงเข็ม ฯลฯ
− กิจกรรมเหลานี้ อาจดําเนินการในคลินิกดานสุขภาพ เชน คลินิกในบริษัท โรงเรียน
บานพักคนชรา องคกรแรงงานและองคกรอื่น ๆ หรือในศูนยสุขภาพที่ไมใชโรงพยาบาล
และในหองแพทยที่รับปรึกษา หรือที่อื่น
− รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนดานทันตกรรม เชน นักบําบัดโรคดานทันตกรรม พยาบาล
ดานทันตกรรมในโรงเรียน และนักสุขวิทยาทันตกรรม ผูซึ่งอาจทํางานหางไกลจาก
ทันตแพทย แตอยูภายใตการควบคุมดูแลของทันตแพทยเปนระยะ ๆ
− รวมทั้งพยาธิวิทยาคลินิก และกิจกรรมการวินิจฉัยโรคอื่น ๆ ซึ่งดําเนินการโดย
หองปฏิบัติการอิสระ กิจกรรมของธนาคารเลือด กิจกรรมดานรถพยาบาลและ
การเคลื่อนยายผูปวยทางอากาศ ศูนยสุขภาพที่ไมใชโรงพยาบาล ฯลฯ
ยกเวน
− การผลิตฟนปลอม เครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับทําฟนปลอมของหองปฏิบัติการ
ทันตกรรม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3311 (การผลิตอุปกรณที่ใชในทางการแพทย
และศัลยศาสตร และเครื่องใชทางศัลยกรรมกระดูก)
− กิจกรรมการทดสอบในสาขาสุขวิทยาอาหาร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7422
(การทดสอบและการวิเคราะหทางเทคนิค)
−
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852 8520 กิจกรรมบริการรักษาสัตว ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมดานโรงพยาบาลรักษาสัตว ซึ่งเปนที่กักบริเวณสัตว เพื่อความสะดวกใน
ทางการแพทย ศัลยศาสตร หรือทันตกรรม และเปนที่ใหบริการโดย/หรือภายใต
การควบคุมดูแลของสัตวแพทย
− กิจกรรมทางการแพทย ศัลยศาสตร หรือทันตกรรมสําหรับสัตวที่ดําเนินการโดยสถาบัน
ดานสุขภาพของสัตวแพทย นอกจากที่จัดใหโดยโรงพยาบาลสัตว แตดําเนินการในขณะ
ตรวจเยี่ยมฟารม คอกสุนัขหรือบาน ในหองสัตวแพทยที่รับปรึกษาและศัลยกรรม
หรือที่อื่น
− กิจกรรมของผูชวยสัตวแพทย หรือเจาหนาที่อื่น ๆ ที่ชวยในการรักษาสัตว พยาธิวิทยา
คลินิก และกิจกรรมการวินิจฉัยโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสัตว กิจกรรมดานรถพยาบาล
สําหรับสัตว ฯลฯ
ยกเวน
− กิจกรรมการจัดที่พักพรอมอาหารสําหรับสัตวโดยไมมีการดูแลสุขภาพ ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 0140 (กิจกรรมดานการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเวน
กิจกรรมบริการรักษาสัตว)
853

กิจกรรมดานงานสังคมสงเคราะห
8531 งานสังคมสงเคราะหที่ใหที่พัก ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมที่ใหการชวยเหลือทางสังคมแกเด็ก คนชรา และบุคคลประเภทพิเศษที่มี
ความสามารถจํากัดในการดูแลตนเอง แตการรักษาทางการแพทย และการศึกษา หรือ
การอบรมไมใชปจจัยที่สําคัญ
− กิจกรรมดังกลาวอาจดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐบาลหรือองคกรเอกชน และการ
บริการควรจัดใหตลอด 24 ชั่วโมง เชน กิจกรรมที่จัดใหโดยสถานเลี้ยงเด็กกําพรา
บานพักและที่พักแรมสําหรับเด็ก สถานแรกรับเด็กออน สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน บานพักคนชรา บานพักคนพิการทางรางกายหรือจิตใจ รวมทั้งคนตาบอด
คนหูหนวก และคนเปนใบ สถานฟนฟู (ที่ไมมีการรักษาทางการแพทย) สําหรับ
ผูติดยาเสพยติดหรือแอลกอฮอล ฯลฯ
− รวมถึงกิจกรรมของสถาบันที่ดูแลผูเปนแมที่ไมไดแตงงานและบุตร
ยกเวน
− การสะสมเงินทุนและการบริหารแผนการประกันสังคมภาคบังคับ ไดจด
ั ประเภทไวใน
หมูยอย 7530 (กิจกรรมการประกันสังคมภาคบังคับ)
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กิจกรรมการรับเปนบุตรบุญธรรม ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8532 (งานสังคม
สงเคราะหที่ไมใหที่พัก)
− กิจกรรมการจัดที่พักชั่วคราวสําหรับผูประสบภัย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 8532
8532 งานสังคมสงเคราะหที่ไมใหที่พัก ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมที่หลากหลายของสังคม การใหคําปรึกษาแนะนํา งานสวัสดิการ ผูลี้ภัย
การจัดหางาน และกิจกรรมที่คลายกัน ที่ใหบริการกับบุคคลและครอบครัวที่บานหรือ
ที่อื่น
− กิจกรรมดังกลาว อาจดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐบาลหรือองคกรเอกชน เชน
ศาสนจักรที่เกี่ยวของกับองคกรสวัสดิการ องคกรชวยเหลือผูประสบภัย และองคกร
ชวยเหลือตนเองระดับชาติหรือทองถิน่ และรวมถึงกิจกรรมทีด่ าํ เนินการโดยผูเ ชีย่ วชาญ
ที่ใหบริการดานคําปรึกษาแนะนํา เชน กิจกรรมการดูแลเด็กเวลากลางวัน รวมถึง
การดูแลคนพิการเวลากลางวัน
กิจกรรมดานสวัสดิการและการแนะแนวแกเด็ก
การรับเปนบุตรบุญธรรม การปองกันการทารุณเด็กและอื่น ๆ การกําหนดคุณสมบัติ
ทีเ่ หมาะสมในการรับความชวยเหลือดานสวัสดิการ เงินชวยคาเชาบานหรือคูปองอาหาร
การเยีย่ มคนชรา การใหคาํ ปรึกษาแนะนําในดานงบประมาณของครัวเรือน การแตงงาน
และครอบครัว บุคคลทีถ่ กู ทําทัณฑบนหรือคุมประพฤติ กิจกรรมของชุมชนและ
บริเวณใกลเคียง กิจกรรมสําหรับผูป ระสบภัย ผูล ภี้ ยั คนเขาเมือง ฯลฯ รวมทัง้
การจัดหาทีพ่ กั ชัว่ คราว กิจกรรมการฟน ฟูดา นอาชีพและการแตงกายสําหรับคนพิการ
หรือผูวางงาน ที่มีขอจํากัดทางการศึกษา
− กิจกรรมการกุศล เชน การระดมเงินทุน หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนงานสังคม
สงเคราะห
ยกเวน
− การสะสมเงินทุนและการบริหารแผนการประกันสังคมภาคบังคับ ไดจัดประเภทไว
ในหมูยอย 7530 (กิจกรรมการประกันสังคมภาคบังคับ)
− กิจกรรมที่อธิบายไวในหมูยอยนี้ แตดําเนินการโดยหนวยงานที่จัดหาที่พักให ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 8531 (งานสังคมสงเคราะหที่ใหที่พัก)
−

183
ประเภท O กิจกรรมดานการบริการชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคลอื่น ๆ
(หมวด 90-93)
หมวด 90

กิจกรรมดานการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คลายกัน

900 9000 กิจกรรมดานการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คลายกัน
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การเก็บขยะ ของเสีย และสิ่งปฏิกูล ทั้งจากครัวเรือนหรือจากสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม การขนสงและการกําจัดสิ่งเหลานี้ โดยการเผาใหเปน
เถาถานหรือโดยวิธีอื่น ๆ และการขนถายสิ่งปฏิกูลของคนโดยผานทางทอระบายน้ํา
ทอระบายของเสีย หรือโดยวิธีอื่น ๆ และการดูแลหรือการกําจัดสิ่งเหลานี้
− การลดปริมาณสิง่ ปฏิกล
ู การเก็บขีเ้ ถา การเก็บขยะในถังขยะจากทีส่ าธารณะ การขนถาย
ขยะจากการกอสรางอาคาร การกําจัดขยะบนบกหรือในน้าํ การฝงและการไถกลบขยะ
และการปลอยของเสียออกทางทอระบาย การปลอยทิง้ และการทําความสะอาดทีร่ องรับ
ของเสียและถังสวมซึม การใหบริการสารเคมีสาํ หรับหองน้าํ การละลาย การรอนและ
การกรอง การตกตะกอน การตกตะกอนทางเคมี การกระตุน ใหเกิดตะกอนน้าํ มัน และ
กระบวนการอืน่ ๆ สําหรับการกําจัดสิง่ ปฏิกลู และการบํารุงรักษาทอระบายของเสียและ
ทอระบายน้ํา
− รวมทั้งการกวาดและการลางถนน ทางเดิน ที่จอดรถ ฯลฯ
ยกเวน
− การควบคุมศัตรูพืชและโรคระบาดทางการเกษตร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 0140
(กิจกรรมดานการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเวนกิจกรรมบริการ
รักษาสัตว)
− การนําเศษและของที่ใชไมไดมาผลิตเปนวัตถุดิบใหม ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่
เหมาะสมในหมวด 37 (การนําผลิตภัณฑเกามาผลิตเปนวัตถุดิบใหม)
− การเก็บน้ํา การทําน้ําใหบริสุทธิ์ และการจายน้ํา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4100
− การกอสรางและซอมแซมระบบทอน้ําทิ้ง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 4520
(การกอสรางอาคาร รวมทั้งงานวิศวกรรมโยธา)
− กิจกรรมการฆาเชื้อและการทําลายเชื้อในอาคาร ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7493
(กิจกรรมการทําความสะอาดอาคาร)

184
หมวด 91
911

กิจกรรมขององคกรสมาชิก ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

กิจกรรมขององคกรทางธุรกิจ องคกรนายจาง และองคกรทางวิชาชีพ
9111 กิจกรรมขององคกรทางธุรกิจและองคกรนายจาง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมขององคกร ซึ่งสมาชิกมีความสนใจรวมกันในการพัฒนาและความเจริญรุงเรือง
ในประเภทธุรกิจหรือการคา รวมทั้งการทําฟารม หรือความเจริญเติบโตและภาวะ
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่เฉพาะ โดยไมคํานึงถึงประเภทธุรกิจ
− รวมทั้งกิจกรรมการรวมกลุมของสมาคม
ซึ่งสมาชิกอยูในประเภทธุรกิจเดียวกัน
และการรวมกลุมของสมาคมทองถิ่น ซึ่งมีผลตอการขยายพื้นที่ที่ครอบคลุม
− การบริการหลักเปนการใหบริการเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร
การเปนตัวแทน
เจรจากับรัฐบาล การประชาสัมพันธ และการเจรจาดานแรงงาน
− กิจกรรมของหอการคา สหภาพ และองคกรที่คลายกัน
ยกเวน
− การพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ โดยองคกรทางธุรกิจและองคกรนายจาง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมในหมู 221 (การพิมพโฆษณา)
− การเจรจาดานแรงงาน โดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7414 (กิจกรรมการใหคําปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ)
9112 กิจกรรมขององคกรทางวิชาชีพ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมขององคกร ซึ่งสมาชิกมีความสนใจรวมกันในการดําเนินการทางดานวิชาการ
ในแตละสาขา หรือดานวิชาชีพ หรือดานเทคนิค
− รวมทั้งกิจกรรมของสมาคมผูชํานาญเฉพาะทาง ที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมดาน
วัฒนธรรม เชน นักเขียน จิตรกร นักแสดงประเภทตาง ๆ นักหนังสือพิมพ ฯลฯ
− สมาชิกขององคกรเหลานี้
โดยทั่วไปมีพื้นฐานดานการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
หรือที่สูงกวาระดับเทคนิค แตสิ่งเหลานี้ไมใชสิ่งที่จําเปน เนื่องจากมีสมาคมหัวหนา
คนงาน พนักงานขาย ตัวแทนการประกันภัย ผูจดชวเลข ฯลฯ รวมอยูดวย
− การบริการหลักเปนการใหบริการเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร การกอตั้งและ
การกํากับดูแลมาตรฐานของการดําเนินงาน การเปนตัวแทนเจรจากับรัฐบาล และ
การประชาสัมพันธ
ยกเวน
− การพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ โดยองคกรทางวิชาชีพ ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอยที่เหมาะสมในหมู 221 (การพิมพโฆษณา)

185
−

การศึกษาที่จัดใหโดยองคกรทางวิชาชีพ ไดจัดประเภทไวในประเภทที่เหมาะสมใน
หมวด 80 (การศึกษา)

912 9120 กิจกรรมของสหภาพแรงงาน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมของสมาคม ซึ่งสมาชิกสวนใหญเปนลูกจางที่สนใจในการเปนตัวแทนของ
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางาน และรวมกันแสดงบทบาทผานทาง
องคกร
− รวมถึงกิจกรรมของสหภาพของคนทํางานดานวิชาชีพ ดานเทคนิค ดานการเพาะเลี้ยง
และฟารม และลูกจางของรัฐบาล และกิจกรรมของสหภาพโรงงานเดียว สหภาพที่
ประกอบดวยสาขาในเครือ และองคกรแรงงานที่ประกอบดวยสหภาพหลายแหงใน
กลุมเดียวกัน ที่อยูบนพื้นฐานของการคา ภูมิภาค โครงสรางขององคกร หรือเกณฑ
อื่น ๆ
ยกเวน
− การพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ โดยองคกรของสหภาพแรงงาน ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมในหมู 221 (การพิมพโฆษณา)
− การศึกษาที่จัดใหโดยองคกรของสหภาพแรงงาน ไดจัดประเภทไวในประเภทที่
เหมาะสมในหมวด 80 (การศึกษา)
919

กิจกรรมขององคกรสมาชิกอื่น ๆ
9191 กิจกรรมขององคกรทางศาสนา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมขององคกรทางศาสนาหรือของบุคคล ซึ่งใหบริการโดยตรงแกผูประกอบ
ศาสนกิจในโบสถ สุเหรา วัด โบสถศาสนายิว หรือสถานที่อื่น ๆ
− รวมทั้งกิจกรรมของสํานักสงฆ สํานักชี และองคกรที่คลายกัน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ความสันโดษในทางศาสนา
ยกเวน
− การพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ โดยองคกรทางศาสนา ไดจัดประเภทไว
ในหมูยอยที่เหมาะสมในหมู 221 (การพิมพโฆษณา)
− การศึกษาที่จัดใหโดยองคกรทางศาสนา ไดจัดประเภทไวในประเภทที่เหมาะสมใน
หมวด 80 (การศึกษา)
− กิจกรรมดานสุขภาพโดยองคกรทางศาสนา ไดจัดประเภทไวในหมู 851 (กิจกรรม
ดานสุขภาพคน)

186
กิจกรรมทางสังคมโดยองคกรทางศาสนา ไดจัดประเภทไวในหมู 853 (กิจกรรมดาน
งานสังคมสงเคราะห)
− กิจกรรมเกี่ยวกับโหราศาสตรและไสยศาสตร
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9309
(กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
9192 กิจกรรมขององคกรทางการเมือง ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมขององคกรทางการเมือง และองคกรสนับสนุนที่เกี่ยวของกับพรรคการเมือง
องคกรเหลานี้โดยสวนใหญจะดําเนินการเกี่ยวกับการวางตัวสมาชิกหรือผูที่เห็นดวยใน
แนวทางเดียวกันกับพรรคการเมือง เพื่อการทํางานในที่ทําการพรรค และอาจเกี่ยวของ
กับการเผยแพรขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ การระดมเงินทุน ฯลฯ
9199 กิจกรรมขององคกรสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมตาง ๆ เชน การสงเสริมเปาหมายของรัฐ โดยวิธีใหการศึกษา การชักชวนทาง
การเมือง การระดมเงินทุน ฯลฯ การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชนและ
ทางการศึกษา การคุมครองและการยกฐานะกลุมพิเศษ เชน กลุมชนชาติตาง ๆ และ
ชนกลุมนอย สมาคมที่มีจุดมุงหมายเพื่อสรางสัมพันธภาพทางสังคม เชน สโมสร
โรตารี สมาคมคนหนุมสาวชาวคริสตหรือชาวอิสราเอล ยุวพุทธิกสมาคม สมาคม
ผูรักชาติ รวมทั้งสมาคมทหารผานศึก ยุวสมาคม เชน ลูกเสือ เนตรนารี สมาคม
นักเรียน สโมสรและองคกรภราดรภาพ ฯลฯ
สมาคมเพื่อสืบสานกิจกรรมดาน
วัฒนธรรมหรือนันทนาการ หรืองานอดิเรก (นอกจากกีฬาและเกม) เชน สโมสร
กวีนิพนธ วรรณคดีและหนังสือ ประวัติศาสตร การทําสวน ภาพยนตรและภาพถาย
ดนตรีและศิลปะ สโมสรชางฝมือและการสะสมแสตมป และอื่น ๆ อีกมากมาย
ยกเวน
− กิจกรรมของสมาคมดานวิชาการและวิชาชีพ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9112
(กิจกรรมขององคกรทางวิชาชีพ)
−

187
หมวด 92
921

กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา

กิจกรรมดานภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน และการบันเทิงอื่น ๆ
9211 การผลิตและการจําหนายภาพยนตรและวีดิโอ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การสรางภาพยนตร การผลิตภาพยนตร หรือการถายทําละครหรือการแสดงอื่น ๆ ไมวา
จะบันทึกลงบนแผนฟลมหรือเทปวีดิโอ เพื่อที่จะนําไปฉายในโรงมหรสพ โรงละคร
หรือเพื่อการแพรภาพออกอากาศ โดยปกติเปนการถายทําในโรงถายหรือหองปฏิบัติการ
พิเศษเพื่อทําใหภาพหรือภาพการตูนที่บันทึกอยูในฟลม ปรากฎเปนภาพเคลื่อนไหว
ภาพยนตรที่ผลิตอาจเปนภาพยนตรเรื่องยาว ภาพยนตรสารคดี ภาพยนตรสั้น ๆ ฯลฯ
เพื่อการบันเทิง การโฆษณา การศึกษา การฝกอบรมและขอมูลขาวสาร และภาพยนตร
เกีย่ วกับศาสนา ภาพยนตรการตนู ฯลฯ รวมทัง้ กิจกรรมชวยเสริมทีไ่ ดรบั คาธรรมเนียม
ตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง เชน การตรวจตัดตอและลําดับภาพยนตร การตัดตอ
ฟลมภาพยนตรหรือเทปบันทึกเสียง การบันทึกเสียงลงในฟลมภาพยนตร ฯลฯ
− การจําหนาย ไดแก การขายหรือการใหเชาภาพยนตร หรือเทปวีดิโอใหแกอุตสาหกรรม
อื่น ซึ่งไมใชเปนการจําหนายใหแกสาธารณชนทั่วไป ก็จัดประเภทไวในหมูยอยนี้ดวย
รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจําหนายฟลมและเทปวีดิโอ เชน การสั่งจอง การจัดสง
การเก็บ รักษาฟลมและเทป ฯลฯ
ยกเวน
− การทําสําเนาฟลม เทปบันทึกเสียงและเทปวีดิโอจากตนแบบ ไดจัดไวในหมูยอย 2230
(การทําสําเนาสื่อบันทึกขอมูล)
− การขายปลีกเทป ไดจัดประเภทไวในหมูยอยที่เหมาะสมในหมู 523 (การขายปลีก
สินคาใหมอื่น ๆ ในรานเฉพาะอยางของสินคานั้น ๆ) หรือหมู 525 (การขายปลีกสินคา
โดยไมมีราน)
− การใหเชาเทปแกสาธารณชนทั่วไปและการใหเชาฉากและเครื่องแตงกาย ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 7130 (การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น)
− การดําเนินการเกี่ยวกับฟลม นอกเหนือจากอุตสาหกรรมภาพยนตร ไดจัดประเภทไว
ในหมูยอย 7494 (กิจกรรมการถายภาพ)
− กิจกรรมการเปนตัวแทนการผลิตหรือการจําหนายภาพยนตรและวีดิโอ ไดจัดประเภท
ไวในหมูยอย 7499 (กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตฟลมหรือเทปรายการโทรทัศน ซึ่งโดยปกติผลิตในหองสงโทรทัศน ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 9213 (กิจกรรมดานวิทยุและโทรทัศน)
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กิจกรรมในรูปธุรกิจของผูแสดงภาพยนตร/ละคร นักเขียนการตูน ผูอํานวยการสราง
ภาพยนตร/ละคร ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญในการสรางภาพยนตร/ละคร ฯลฯ ไดจัด
ประเภทไวในหมูยอย 9219 (กิจกรรมดานความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไว
ที่อื่น)
9212 การฉายภาพยนตร ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การฉายภาพยนตรหรือเทปวีดิโอในโรงภาพยนตร หรือที่กลางแจงและภายในหองฉาย
ภาพยนตรโดยเฉพาะ หรือสถานที่อื่น ๆ
ยกเวน
− การใหเชาพื้นที่ในโรงภาพยนตร ฯลฯ ไดจัดประเภทไวในหมวด 70 (กิจกรรมดาน
อสังหาริมทรัพย)
9213 กิจกรรมดานวิทยุและโทรทัศน ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน โดยเปนรายการสด หรือบันทึกเทป หรือบันทึกใน
สื่ออื่น ๆ และจะดําเนินการรวมกับการกระจายเสียงหรือแพรภาพดวยหรือไมก็ตาม
− รายการวิทยุและรายการโทรทัศนที่ผลิตและกระจายเสียงหรือแพรภาพนี้
อาจจะเพื่อ
ความบันเทิง เพื่อการสงเสริม เพื่อการศึกษาหรือการอบรม หรือการเผยแพรขาว
− การผลิตรายการวิทยุและรายการโทรทัศนโดยทั่วไป ที่ไดบันทึกลงในเทป อาจจะขาย
ใหเชาหรือเก็บรักษาไวเพื่อการกระจายเสียงหรือแพรภาพ หรือนํามากระจายเสียงหรือ
แพรภาพซ้ํา รวมทั้งการผลิตรายการตาง ๆ เชน รายการกีฬา การพยากรณอากาศ
การสัมภาษณบุคคล เปนตน
ยกเวน
− การแพรภาพรายการโทรทัศนทางสายเคเบิล
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6420
(การโทรคมนาคม)
− การสงสัญญาณวิทยุและโทรทัศน โดยการถายทอดสัญญาณ (relay) หรือทางดาวเทียม
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 6420
− กิจกรรมตัวแทนการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7499
(กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− การผลิตภาพยนตรและเทปวีดิโอที่ถายทําในโรงถาย ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
9211 (การผลิตและจําหนายภาพยนตรและวีดิโอ)
9214 กิจกรรมดานศิลปการละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การแสดงละครสด คอนเสิรต
 และโอเปรา หรือระบํา(รําฟอน) ละครเวทีและละครตลก
เพื่อสาธารณชนทั่วไป การแสดงนี้เกี่ยวของกับกิจกรรมของกลุมหรือคณะผูแสดง
วงดุริยางคหรือวงดนตรี รวมทั้งศิลปนเดี่ยว เชน นักแสดง นักดนตรี นักประพันธ
−
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นักบรรยายหรือนักพูด ประติมากร จิตรกร นักเขียนการตูน ชางแกะสลัก ชางทําพิมพ
ฯลฯ
− กิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานศิลปะ เชน การดําเนินการเกี่ยวกับฉาก และมานหลังเวที
อุปกรณควบคุมแสงและเสียง ตัวแทนจําหนายตั๋ว หองแสดงคอนเสิรต มหรสพ
และนิทรรศการ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ และการออกแบบฉากและแสงสี
ยกเวน
− การใหเชาพื้นที่ในโรงมหรสพ ฯลฯ ไดจัดประเภทไวในหมวด 70 (กิจกรรมดาน
อสังหาริมทรัพย)
− กิจกรรมการเปนตัวแทนดานศิลปการละคร ดนตรีและศิลปะอืน
่ ๆ ไดจดั ประเภทไวใน
หมูยอย 7499 (กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น) และการคัดเลือก
ผูแสดง ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9249 (กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ)
9219 กิจกรรมดานความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมดานความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น
เชน กิจกรรมของ
สถานลีลาศ/เตนรํา ดิสโกเธค และครูสอนลีลาศ/เตนรํา/ระบํา (รําฟอน) กิจกรรมของ
สวนสาธารณะสําหรับพักผอนหยอนใจ และกิจกรรมที่นาสนใจที่คลายกัน การแสดง
ละครสัตว การแสดงหุน กระบอก การแสดงทีม่ สี ตั วเกีย่ วของ กิจกรรมการยิงเปา ฯลฯ
ยกเวน
− กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9249
922 9220 กิจกรรมของสํานักขาว ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมของบริษท
ั รวมขาวและสํานักขาว ประกอบดวย การเขียนขาว ภาพขาว สารคดี
ไปยังสือ่ และการบริการรายงานขาวใหแกหนังสือพิมพ นิตยสาร และการกระจายเสียง
วิทยุและการแพรภาพทางโทรทัศน
923

กิจกรรมหองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ
9231 กิจกรรมหองสมุดและหอจดหมายเหตุ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับเอกสารและขอมูลขาวสารประเภทตาง ๆ
ซึ่งจัดหา
โดย หองสมุดและหอจดหมายเหตุ
− กิจกรรมหองสมุดทุกประเภท ซึ่งใหบริการแกผูใชเกี่ยวกับหองอานหนังสือ หองโสต
หองฉาย/แสดงภาพ หอจดหมายเหตุสําหรับสาธารณชน ฯลฯ โดยปกติเกี่ยวของกับ
องคกรที่เก็บรวบรวมเอกสารหรือหนังสือ ซึ่งจะเปนเอกสารหรือหนังสือเฉพาะเรื่อง
หรือไมก็ตาม การจัดทําประเภทเอกสารและหนังสือ การใหยืมและการเก็บรักษา
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เอกสารและหนังสือ ตัวอยางเชน หนังสือ แผนที่ นิตยสาร ฟลม แผนเสียง เทป
กิจกรรมการสืบคนขอมูลขาวสารตามความตองการของผูใช ฯลฯ การบริการนี้อาจจะ
จัดใหแกสาธารณชนทั่วไป หรือผูใชบริการเฉพาะกลุม เชน นักเรียน นักศึกษา
นักวิทยาศาสตร พนักงาน สมาชิก ฯลฯ
ยกเวน
− กิจกรรมดานฐานขอมูล ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7240
9232 กิจกรรมพิพิธภัณฑสถาน และการอนุรักษสถานที่และอาคารทางประวัติศาสตร
ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานทุกประเภท เชน พิพิธภัณฑสถานดานศิลปะ
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เฟอรนิเจอร เครื่องแตงกาย เซรามิก เครื่องเงิน ฯลฯ
พิพิธภัณฑสถานทางพฤกษศาสตร สัตวศาสตรและวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑสถานทาง
เทคโนโลยี พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตร รวมทั้งพิพิธภัณฑสถานทางทหาร
และทางดานที่อยูอาศัย และพิพิธภัณฑสถานเฉพาะดานอื่น ๆ ทุกประเภท
− การอนุรักษสถานที่และอาคารทางประวัติศาสตร
9233 กิจกรรมดานสวนพฤกษชาติและสวนสัตว และการอนุรักษธรรมชาติ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินการเกี่ยวกับสวนพฤกษชาติและสวนสัตว และการอนุรักษธรรมชาติ รวมถึง
การอนุรักษสัตวปาดวย ฯลฯ
924

กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการอื่น ๆ
9241 กิจกรรมการกีฬา ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การจัดการและการดําเนินการเกี่ยวกับกีฬากลางแจงหรือกีฬาในรมทุกประเภท สําหรับ
นักกีฬาอาชีพหรือสมัครเลน และการดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชใน
การเลนกีฬา การกีฬานี้อาจเกี่ยวของกับองคกร เชน สโมสรฟุตบอล สโมสรโบวลิ่ง
สโมสรวายน้ํา สโมสรกอลฟ สโมสรมวย สโมสรมวยปล้ํา สโมสรเพื่อสุขภาพหรือ
เพาะกาย สโมสรกีฬาฤดูหนาว สโมสรหมากกระดาน สโมสรโดมิโนหรือไพ สโมสร
กีฬาประเภทลูและลาน สโมสรยิงปน ฯลฯ และการดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการเลนกีฬาทีอ่ อกแบบใหใชสาํ หรับกีฬาเหลานีโ้ ดยเฉพาะ สิง่ อํานวย
ความสะดวกดังกลาว อาจจะเปนสนามกีฬา ซึง่ จะมีรวั้ ลอมรอบหรือหลังคาคลุม และมี
การจัดที่นั่งสําหรับคนชมกีฬาหรือไมก็ตาม
− กิจกรรมการกีฬานี้
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงเสริมและการจัดการแขงขันกีฬา
และกิจกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการกีฬา เชน นักกีฬาและนักกรีฑา ผูตัดสินกีฬา
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ผูจับเวลา ผูฝกสอนกีฬา ครูฝกซอมกีฬา โคช ฯลฯ และรวมถึงกิจกรรมของโรงเรียน
สอนกีฬา และกิจกรรมคอกมาแขง กิจกรรมคอกสุนัขแขง และกิจกรรมอูรถแขง
− การลาสัตวเพื่อการกีฬาหรือนันทนาการ และกิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของ
ยกเวน
− การใหเชาอุปกรณการกีฬา ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7130 (การใหเชาของใช
สวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− กิจกรรมเกี่ยวกับสวนสาธารณะและชายทะเล/ชายหาด ไดจัดประเภทไวในหมูยอย
9249 (กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ)
9249 กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวของกับการนันทนาการ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ใน
หมวดนี้ กิจกรรมนี้รวมทุกอยาง ไดแก กิจกรรมการคัดเลือกผูแสดงภาพยนตร ผูแสดง
โทรทัศนหรือผูแสดงละคร กิจกรรมการเปนตัวแทนการจองตั๋วที่เกี่ยวกับการแสดงละคร
หรือการบันเทิงอื่น ๆ ที่นาสนใจ
− การบันทึกเสียงหรือการบันทึกเทปเสียงที่เปนตนแบบ (เพลง ฯลฯ) โดยไดรับคาธรรมเนียม
ตอบแทนหรือโดยการทําสัญญาจาง
− กิจกรรมเกี่ยวกับสวนสาธารณะและชายทะเล/ชายหาด เพื่อการนันทนาการ (รวมทั้ง
การใหเชาสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองอาบน้ํา ตูเก็บของ เกาอี้ ฯลฯ)
− กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนันทนาการ ไดแก การตกปลา การเสี่ยงโชคและการพนัน
งานแสดงสินคา และการแสดงการละเลนพื้นบาน สิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสง
ที่ใชในการนันทนาการ ฯลฯ
ยกเวน
− การฝกสุนัขเพื่อใชในกิจการความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย ไดจัดประเภทไว
ในหมูยอย 7492 (กิจกรรมดานการสืบสวนและการรักษาความปลอดภัย)
− กิจกรรมการเปนตัวแทนดานนันทนาการอื่น ๆ
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7499
(กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
− กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ตัวอยางเชน การแสดงละครสัตว หรือกิจกรรมของ
สถานลีลาศ/เตนรํา และดิสโกเธค ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 9219 (กิจกรรมดาน
ความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
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หมวด 93
930

กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ

กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ
9301 การบริการซักรีด และซักแหง ผลิตภัณฑสิ่งทอและขนสัตว ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมการซักรีดและการซักแหง การอัดกลีบ ฯลฯ ของเสื้อผาทุกประเภท (รวมทั้ง
ขนสัตว) และสิ่งทอ บริการโดยใชเครื่อง ใชมือ หรือใชบริการเครื่องหยอดเหรียญ
ใหแกสาธารณชนทั่วไป หรือผูใชบริการในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
− การใหเชาผา เครื่องแบบที่ใชในงานอุตสาหกรรมและสิ่งของตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
กิจการซักรีด รวมถึงการรับและการสงเสื้อผาเพื่อการซักรีด
− การซอมและแกไขดัดแปลงเสื้อผาหรือผลิตภัณฑสิ่งทออื่น ๆ ที่ดําเนินการอยูในกิจการ
ซักรีด
− การชําระลางและตกแตงพรมและเครื่องปูลาด และการทําความสะอาดผามานใน
สถานที่ของผูใชบริการ ไดจัดประเภทไวในหมูยอยนี้ดวย
ยกเวน
− การซอมและแกไขดัดแปลงเสื้อผา ฯลฯ ที่เปนกิจกรรมอิสระ ไดจัดประเภทไวใน
หมูยอย 5260 (การซอมแซมของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน)
− การใหเชาเสื้อผาหรือสิ่งทอที่ใชในครัวเรือน
ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7130
(การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น)
9302 การแตงผมและการเสริมสวยอื่น ๆ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การสระ แตง ตัด เซท ยอมสี แตงสี ดัด ยืดผม และกิจกรรมที่คลายกันสําหรับชายและ
หญิง รวมทั้งการโกนหนวด การแตงหนวดและเครา การนวดหนา การแตงเล็บมือ
และเล็บเทา การแตงหนาและการเสริมสวยอื่น ๆ
ยกเวน
− การผลิตวิกผม ฯลฯ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 3699 (การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น)
9303 การทําศพและกิจกรรมที่เกี่ยวของ ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินกิจกรรม เชน การฝงศพและการเผาศพคน หรือสัตว และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
เชน การเตรียมศพเพือ่ ฝงหรือเผา การบริการเกีย่ วกับการฝงหรือเผา การใหเชาสถานที่
ในการจัดพิธี บริการการฉีดยา และผูทําหนาที่ฝงหรือเผา การใหเชาหรือขายที่ฝง
การเก็บและการบํารุงรักษาสถานที่ฝงศพและสุสาน ฯลฯ
ยกเวน
− พิธก
ี รรมทางศาสนา ไดจดั ประเภทไวในหมูย อ ย 9191 (กิจกรรมขององคกรทางศาสนา)
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9309 กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น ในหมูยอยนี้ ไดแก
− การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางสุขภาพรางกาย เชน บริการการอาบ
อบ นวด ซาวนาและการอบไอน้ํา สถานบริการอาบแดด อาบน้ําแร สถานลดน้ําหนัก
และรักษาทรวดทรง สถานที่นวด หองน้ําสาธารณะ ฯลฯ
− กิจกรรมเกี่ยวกับโหราศาสตรและไสยศาสตร
− กิจกรรมทางสังคม เชน บริการเพื่อนเขาสังคม บริการการนัดหมาย สํานักงานบริการ
จัดงานแตงงาน บริการซื้อของ บริการขัดรองเทา บริการขนของ ผูใหบริการ
การจอดรถ ฯลฯ

194
P

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
(หมวด 95)

หมวด 95

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล

950 9500 ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมของบุคคลที่เขามารับจางทํางานทุกประเภทในครัวเรือนสวนบุคคล
เชน
หญิงรับใช ผูประกอบอาหาร บริกร คนรับใชสวนตัว หัวหนาผูรับใช คนซักรีดเสื้อผา
คนทําสวน คนเฝาประตู คนขับรถ ผูดูแลรักษาบานเรือน คนเลี้ยงเด็กและครูสอน
พิเศษ เลขานุการ ฯลฯ
ยกเวน
− หนวยงานอิสระ (รวมทั้งสวนบุคคล) ซึ่งจัดการบริการใหแกครัวเรือนนั้น ไดจัดประเภท
ตามกิจกรรมหลักของการดําเนินงานของประเภทนั้น

195
Q

องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
(หมวด 99)

หมวด 99

องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่น ๆ และสมาชิก

990 9900 องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่น ๆ และสมาชิก ในหมูยอยนี้ ไดแก
− กิจกรรมขององคการระหวางประเทศ เชน องคการสหประชาชาติ และองคการในแตละ
สาขา องคการภูมิภาค ฯลฯ สภามนตรีเพื่อชวยเหลือทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียม
ประชาคมยุโรป องคการความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา คณะมนตรี
ความรวมมือทางศุลกากร องคการประเทศผูผลิตและสงออกน้ํามัน กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ ธนาคารโลก ฯลฯ
ยกเวน
− การบริหารและการดําเนินการของคณะทูตและคณะกงศุลที่อยูประจําในตางประเทศ
หรือที่สํานักงานขององคการระหวางประเทศ ไดจัดประเภทไวในหมูยอย 7521
(การตางประเทศ) ของประเทศนั้น ๆ
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ภาคผนวก
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รายนามคณะทํางานยอยจัดทํามาตรฐานการจําแนกขอมูลสถิติ (อุตสาหกรรม)
1. นายสือ
2. นางวรัย
3. นางจินตนา
4. นายเจน
5. นางบุญครอง
6. นายเสรี
7. นางพรรณวดี
8. นางจีราวรรณ
9. นางสุวัทนา
10. นางอรพินท
11. นางจิตปราณี
12. นางสุนี
13. นายเนรมิต
14. นางจันทนา
15. นายวิชรัช
16. นางสาวจารุวรรณ
17. นายวิจิตร
18. นางสาวสุวิมล
19. นางสุจารีต
20. นางสาวศิริวรรณ
21. นางอุษณี
22. นางรักสงบ
23. นางสาวเฉลิมขวัญ
24. นางสาวจีรภา
25. นางลักขณา
26. นายโสภณ
27. นางสาวนวรัตน
28. นางทวีพร
29. นายวิลาส
30. นางสุรีรัตน

ลออุทัย
วรมนตรี
ธารชลานุกิจ
นิรุตตินานนท
รัตนวิเชียร
ไลตระกูล
พรปฏิมากร
บุญเพิ่ม
สําเร็จวาณิชย
แมททิว
วาศวิท
ลีโนทัย
ธนศักดิ์
สดับบัณฑิตย
เพงผล
เมฆวิชัย
ทองศิริธรรม
คงเศรษฐกุล
โภคาพันธ
ทีปะศิริ
ไชยานนท
แสงทอง
เจียมประชานรากร
วราดุล
ยุวประกร
ตติยานันทพงศ
โอปนพันธุ
ตุวิชรานนท
สุวี
สันติภาภรณ

ประธาน
คณะทํางาน
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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31. นางผกามาศ
32. นางศรีสมัย
33. นางสาวนิภา
34. นางปยมาศ
35. นางสาวอารีรัตน
36. นางน้ําผึ้ง
37. นางปทมา
38. นางสาวพรทิพย
39. นางสาวลัคนา

รัตนาลังการ
ทรัพยะประภา
จริยากูล
บุญสพ
โลหทองมงคล
เชิดชูพงษ
อมรสิริสมบูรณ
สมวงศ
ตันติวัฒน

เจาหนาที่ฝายเลขานุการ
1. นางสาววราภรณ
2. นางสาววิไลรัตน
3. นางสาวกาญจนา

พวงจันทร
อนันตพฤทธิ์
ภูมาลี

คณะทํางาน
"
"
"
"
"
"
"
คณะทํางานและเลขานุการ

