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ระเบียบวิธี 
 

1. แผนการสุม่ตัวอย่าง 

 แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified Two - Stage Sampling โดยมีจังหวัดเป็นสตราตัม 

สถานประกอบการเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง และเที่ยวการขนส่งเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง 

 

1.1 การจัดสตราตัม 

 กําหนดให้จังหวัด จํานวนทั้งสิ้น 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เป็นสตราตัม รวมมีทั้งสิ้น 77     

สตราตัม ในแต่ละสตราตัมได้จัดสถานประกอบการออกเป็นสตราตัมย่อยตามการจัดประเภทมาตรฐาน

อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009)        

ในระดับหมวดย่อย และในแต่ละสตราตัมย่อยได้จําแนกสถานประกอบการตามขนาดของสถานประกอบการ 

ซึ่งวัดด้วยจํานวนคนทํางาน ออกเป็น 13 ขนาด ดังนี้ 

 
ขนาดของ
สถาน

ประกอบการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

จํานวน
คนทํางาน 

(คน)
1 2 3 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 - 100 100 - 200 200 - 500 500 - 1000 > 1000

 
 

1.2 การเลือกตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง 

 เนื่องจากการสํารวจครั้งนี้กําหนดให้เสนอผลในระดับไตรมาสจํานวน 4 ไตรมาส โดยแต่ละไตรมาส

กําหนดให้ใช้สถานประกอบการตัวอย่างเป็นชุดเดียวกัน ในขั้นนี้เป็นการเลือกสถานประกอบการตัวอย่างจาก    

แต่ละสตราตัมย่อย หรือแต่ละขนาดของสถานประกอบการในแต่ละหมวดย่อยด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ     

ได้ขนาดตัวอยา่งทั้งสิ้น 18,480 สถานประกอบการต่อไตรมาส  

 

1.3 การเลือกตัวอย่างขั้นที่สอง 

 ในขั้นนี้เป็นการเลือกเที่ยวการขนส่งตัวอย่างในแต่ละสถานประกอบการตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมี

ระบบ ตามอัตราการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
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2. วิธีการประมาณผล 

 การเสนอผลการสํารวจ ได้เสนอผลในระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามการประกอบ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard 

Industrial Classification: TSIC-2009) ในระดับหมวดย่อย สําหรับขนาดของสถานประกอบการ ซึ่งวัดด้วย

จํานวนคนทํางานนั้น ในการเสนอผลได้จําแนกออกเป็น 3 ขนาด 

 

ขนาดของสถานประกอบการ 1 2 3 

จํานวนคนทํางาน 16 – 50  51 – 200  ≥ 201 
 

                        ในการประมาณค่า กําหนดให้ 

   r = 1, 2, 3, ..., hijkln   (เที่ยวการขนส่งตัวอย่าง) 

   l  = 1, 2, 3, ..., hijka  (สถานประกอบการตัวอย่าง) 

   k  = 1, 2, 3   (ขนาดของสถานประกอบการ) 

   j   = 1, 2, 3, ..., 28 (หมวดย่อย) 

   i   = 1, 2, 3, ..., hB   (จังหวัด) 

h  = 1, 2, 3, ..., 6  (ภาค) 

 

กรณีท่ี 1 สําหรับสถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางาน กรณีท่ี 2 สําหรับสถานประกอบการท่ีมีจํานวนคนทํางาน

            ไม่เกิน 200 คน             มากกว่า 200 คน

จํานวนเท่ียวการขนส่ง
ท้ังส้ินของสถาน

ประกอบการในสัปดาห์

อัตราการสุ่ม
ตัวอย่าง ( 1: k )

จํานวนเท่ียวการ
ขนส่งตัวอย่าง

จํานวนเท่ียวการขนส่ง
ท้ังส้ินของสถาน

ประกอบการในสัปดาห์

อัตราการสุ่ม
ตัวอย่าง ( 1: k )

จํานวนเท่ียวการ
ขนส่งตัวอย่าง

1 - 35  เท่ียว 1 : 1 1 - 35  เท่ียว 1 - 105  เท่ียว 1 : 1 1 - 105  เท่ียว
36 - 70  เท่ียว 1 : 2 18 - 35  เท่ียว 106 - 210  เท่ียว 1 : 2 53 - 105  เท่ียว
71 - 140  เท่ียว 1 : 4 18 - 35  เท่ียว 211 - 420  เท่ียว 1 : 4 53 - 105  เท่ียว
141 - 280  เท่ียว 1 : 8 18 - 35  เท่ียว 421 - 840  เท่ียว 1 : 8 53 - 105  เท่ียว
281 - 525  เท่ียว 1 : 15 19 - 35  เท่ียว 841 - 1,680  เท่ียว 1 : 16 53 - 105  เท่ียว

526 - 1,050  เท่ียว 1 : 30 18 - 35  เท่ียว 1,681 - 3,360  เท่ียว 1 : 32 53 - 105  เท่ียว
1,051 - 2,100  เท่ียว 1 : 60 18 - 35  เท่ียว 3,361 - 6,720  เท่ียว 1 : 64 53 - 105  เท่ียว
2,101 - 4,025  เท่ียว 1 : 115 19 - 35  เท่ียว 6,721 - 13,440  เท่ียว 1 : 128 53 - 105  เท่ียว
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2.1 ข้อมูลระดับสถานประกอบการ 
2.1.1 สูตรการประมาณค่ายอดรวมจํานวนสถานประกอบการของลักษณะที่ต้องการศึกษา Y ขนาดของ

สถานประกอบการ k หมวดย่อย j  จังหวัด i  ภาค h  คือ 
 

∑=
=

hijka

1l
hijklhijkhijk yw     Ŷ     ……….……………… (1) 

 
    โดยที ่

hijkly  คือ ค่าของลักษณะที่ต้องการศึกษา Y  ของสถานประกอบการตัวอย่าง l 
ขนาดของสถานประกอบการ k  หมู่ย่อย j  จังหวัด i  ภาค h  

hijkA  คือ จํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น l ที่มีขนาดของสถานประกอบการ k 
หมู่ย่อย j  จังหวัด i  ภาค h 

hijka  คือ จํานวนสถานประกอบการตัวอย่างที่แจงนับได้ทั้งสิ้น ที่มีขนาดของสถาน
ประกอบการ k  หมู่ย่อย j  จังหวัด i  ภาค h 

hijkw  คือ ค่าถ่วงน้ําหนักของสถานประกอบการที่มีขนาดของสถานประกอบการ k 
หมู่ย่อย j  จังหวัด i  ภาค h  ซึ่ง 

                      hijka
hijkA

hijk      w =  

 
2.1.2 สูตรการประมาณค่ายอดรวมจํานวนสถานประกอบการของลักษณะที่ต้องการศึกษา Y ตามระดับ

การนําเสนอผล  คือ 
 

ระดับการนําเสนอผล จังหวัด ภาค ทั่วราชอาณาจักร 

ขนาดของสถาน
ประกอบการ k 

∑=
=

28

1j
hijkhik Y     Y ˆˆ ∑=

=

hB

1i
hikhk Y     Y ˆˆ  ∑=

=

6

1h
hkk Y     Y ˆˆ  

หมู่ย่อย j   ∑=
=

3

1k
hijkhij Y     Y ˆˆ  ∑=

=

hB

1i
hijhj Y     Y ˆˆ  ∑=

=

6

1h
hjj Y     Y ˆˆ  

รวม ∑ ∑=
= =

28

1j

3

1k
hijkhi Y    Y ˆˆ ∑=

=

hB

1i
hih Y     Y ˆˆ ∑=

=

6

1h
hY     Y ˆˆ
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2.2 ข้อมูลระดับเที่ยวการขนส่ง 
2.2.1 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา X  ของสถานประกอบการที่มีขนาด

ของสถานประกอบการ k หมวดย่อย j  จังหวัด i  ภาค h 
 

∑ ∑=
= =

hijka

1l

hijkln

1r
hijklrhijkln

hijklN
hijkhijklhijk xw M    X̂  

 
   โดยที ่

hijklrx  คือ ค่าของลักษณะที่ต้องการศึกษา X  ของเที่ยวการขนส่งตัวอย่าง  r  
สถานประกอบการตัวอย่าง l ขนาดของสถานประกอบการ k  หมู่ย่อย j  
จังหวัด i  ภาค h  

hijklN  คือ จํานวนเที่ยวการขนส่งทั้งสิ้น ของสถานประกอบการตัวอย่าง l ขนาด
ของสถานประกอบการ k  หมู่ย่อย j  จังหวัด i  ภาค h 

hijkln  คือ จํานวนเที่ยวการขนส่งตัวอย่างทั้งสิ้น ของสถานประกอบการตัวอย่าง l 
ขนาดของสถานประกอบการ k  หมู่ย่อย j  จังหวัด i  ภาค h 

hijklM  คือ จํานวนสัปดาห์ทั้งสิ้นในแต่ละไตรมาส ของสถานประกอบการตัวอย่าง l 
ขนาดของสถานประกอบการ k  หมวดย่อย j  จังหวัด i  ภาค h  

 
2.2.2 สูตรการประมาณค่ายอดรวมของลักษณะที่ต้องการศึกษา X ของสถานประกอบการ         

ตามระดับการนําเสนอผล  คือ 
 

ระดับการนําเสนอผล จังหวัด ภาค ทั่วราชอาณาจักร 

ขนาดของสถาน
ประกอบการ k 

∑=
=

28

1j
hijkhik X     X ˆˆ ∑=

=

hB

1i
hikhk X     X ˆˆ  ∑=

=

6

1h
hkk X     X ˆˆ

หมู่ย่อย j   ∑=
=

3

1k
hijkhij X     X ˆˆ  ∑=

=

hB

1i
hijhj X     X ˆˆ  ∑=

=

6

1h
hjj X     X ˆˆ

รวม ∑ ∑=
= =

28

1j

3

1k
hijkhi X    X ˆˆ ∑=

=

hB

1i
hih X     X ˆˆ

 
∑=
=

6

1h
hX     X ˆˆ
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3. การปัดตัวเลข 

 ผลรวมของแตล่ะจํานวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม ทั้งนี้เนื่องจากการปัดเศษ 
 
4. ความคลาดเคลื่อนของขอ้มูล 

 ข้อมูลที่นําเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเป็น
ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง (Sampling error) และความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้เกิดจากการ          
สุ่มตัวอย่าง (Non-Sampling error) เช่น ผู้ตอบไม่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ข้อมูลในแบบสอบถามไม่
ครบถ้วน การลงรหัสผิดพลาดหรือการบันทึกข้อมูลผิดพลาด เป็นต้น อย่างไรก็ดีสํานักงานสถิติแห่งชาติได้
พยายามควบคุมให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด จึงขอให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังตาม
สมควร 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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แนวคิดและคํานิยาม 
 
 บทนิยามมีความสําคัญมากสําหรับผู้ปฏิบัติงาน เพราะคํานิยามน้ันเป็นความหมายของศัพท์ต่าง ๆ ที่
ใช้ในข้อถามของแบบสอบถามนี้ ถ้าผู้ปฏิบัติงานเข้าใจคํานิยามหรือความหมายของศัพท์นี้ จะเข้าใจความหมาย
ของข้อถามได้และสามารถบันทึกแบบสอบถามนี้ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนอธิบายให้ผู้ตอบสัมภาษณ์เข้าใจได้
อย่างถูกต้องด้วย ดังนั้น จึงควรศึกษาและทําความเข้าใจกับคํานิยามน้ีให้ชัดเจนก่อนปฏิบัติงาน 
 
1. หน่วยแจงนับ 

สถานประกอบการตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อสถานประกอบการตัวอย่าง 
 
2. สถานประกอบการ 

หมายถึง สถานที่หรือบางส่วนของสถานที่ ที่มีที่ต้ังที่แน่นอน และมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดําเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมกิจการโดยนิติบุคคล 
 
3. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 การสํารวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2555 (สคส. 55) กําหนดขอบข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
หมวดใหญ่ B การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 
 กิจกรรม 05100 การทําเหมืองถ่านหินคุณภาพสูง 
 กิจกรรม 05200 การทําเหมืองลิกไนต์ 
 กิจกรรม 06100 การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบ 
 กิจกรรม 06200 การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ 
 กิจกรรม 07100 การทําเหมืองสินแร่เหล็ก 
 กิจกรรม 07291 การทําเหมืองสินแร่ดีบุก 
 กิจกรรม 07292 การทําเหมืองสินแร่สังกะสี 
 กิจกรรม 07299 การทําเหมืองสินแร่โลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินแร่เหล็ก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม 07300 การทําเหมืองสินแร่โลหะมีค่า 
 กิจกรรม 08101 การทําเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง 
 กิจกรรม 08102 การทําเหมืองหินปูน ยิปซัม ชอล์ก และโดโลไมต์   
 กิจกรรม 08103 การขุดกรวดและทราย 
 กิจกรรม 08104 การทําเหมืองดิน 
 กิจกรรม 08910 การทําเหมืองแร่ที่ใช้ทําเคมีภัณฑ์และปุ๋ย   
 กิจกรรม 08920 การขุดพีต 
 กิจกรรม 08931 การทําเหมืองเกลือสินเธาว์ 
 กิจกรรม 08932 การทําเหมืองเกลือสมุทร 
 กิจกรรม 08991 การทําเหมืองแร่รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ  
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 กิจกรรม 08999 การทําเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม 09100 กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 
 กิจกรรม 09900 กิจกรรมที่สนับสนุนการทําเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ 
หมวดใหญ่ C การผลิต                   
 กิจกรรม 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) 
 กิจกรรม 10112 การผลิตเนื้อสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก) สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง 
 กิจกรรม 10120 การฆ่าสัตว์ปีกและการผลิตเนื้อสัตว์ปีกสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง 
 กิจกรรม 10131 การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกที่ทําให้แห้ง ทําเค็ม หรือรมควัน 
 กิจกรรม 10132 การผลิตไสก้รอก ลูกช้ิน และผลิตภัณฑอ่ื์นที่คล้ายกัน ที่ทําจากเนื้อสัตว์และ 
                     เนื้อสัตว์ปีก 
 กิจกรรม 10133 การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง 
 กิจกรรม 10134 การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก 
 กิจกรรม 10139 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก 
 กิจกรรม 10211 การผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง 
 กิจกรรม 10212 การผลิตสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา (ยกเว้นปลา) สด แช่เย็น หรือแช่แข็ง           
 กิจกรรม 10221 การผลิตปลาบรรจุกระป๋อง 
 กิจกรรม 10222 การผลิตสัตว์น้ํา (ยกเว้นปลา) บรรจุกระป๋อง 
 กิจกรรม 10291 การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ทําให้แห้ง รมควัน ทําเค็ม แช่น้ําเกลือหรือน้ําส้มสายชู 
 กิจกรรม 10292 การผลิตไส้กรอก ลูกช้ิน และผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายกัน ที่ทําจากสัตว์น้ํา 
 กิจกรรม 10293 การผลิตน้ําปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ได้จากการหมัก   
 กิจกรรม 10294 การผลิตปลาป่นสําหรับใช้เป็นอาหารสัตว์                    
 กิจกรรม 10295 การแปรรูปสาหร่าย 
 กิจกรรม 10299 การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําแปรรูปอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  
 กิจกรรม 10301 การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง                    
 กิจกรรม 10302 การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง 
 กิจกรรม 10303 การผลิตน้ําผลไม้และน้ําผัก  
 กิจกรรม 10304 การถนอมผลไม้และผัก โดยทําให้แห้ง ทําเค็ม แช่ในน้ํามันหรือน้ําส้มสายชู 
 กิจกรรม 10305 การผลิตแยม มาร์มาเลด และเยลลี 
 กิจกรรม 10306 การแปรรูปและการถนอมมันฝรั่ง 
 กิจกรรม 10307 การผลิตผลิตภัณฑ์จากผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) 
 กิจกรรม 10309 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอ่ืนๆ   
 กิจกรรม 10411 การผลิตน้ํามันถั่วเหลือง 
 กิจกรรม 10412 การผลิตน้ํามันรําข้าว 
 กิจกรรม 10413 การผลิตน้ํามันข้าวโพด   
 กิจกรรม 10414 การผลิตน้ํามันมะพร้าว 
 กิจกรรม 10419 การผลิตน้ํามันพืชอื่นๆ (ยกเว้นน้ํามันปาล์ม) 
 กิจกรรม 10420 การผลิตน้ํามันปาล์ม 
 กิจกรรม 10491 การผลิตน้ํามันและไขมันจากสัตว์ 
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 กิจกรรม 10499 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ได้จากน้ํามันพืช ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม 10611 การสีข้าว 
 กิจกรรม 10612 การผลิตแป้งจากข้าว 
 กิจกรรม 10613 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีข้าวสาลี 
 กิจกรรม 10614 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีข้าวโพด 
 กิจกรรม 10615 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืชชนิดอ่ืนๆ 
 กิจกรรม 10616 การผลติแป้งผสมสําเร็จสําหรับใช้ทําขนมอบและประกอบอาหารอื่นๆ 
 กิจกรรม 10617 การผลิตน้ําธัญพืช 
 กิจกรรม 10619 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช     
 กิจกรรม 10621 การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด   
 กิจกรรม 10622 การผลิตสตาร์ชจากมันสําปะหลัง 
 กิจกรรม 10623 การผลิตสตาร์ชจากข้าวโพด ธัญพืช และพืชผักอ่ืนๆ (ยกเว้นมันสําปะหลัง) 
 กิจกรรม 10629 การผลิตผลิตภัณฑ์จากสตาร์ชอื่นๆ 
 กิจกรรม 10721 การผลิตน้ําตาลทรายดิบจากอ้อย   
 กิจกรรม 10722 การผลิตน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายบริสุทธ์ิ  
 กิจกรรม 10723 การผลิตน้ําตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)           
 กิจกรรม 10751 การผลิตอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 
 กิจกรรม 10752 การผลิตอาหารสําเร็จรูปบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ  
 กิจกรรม 10801 การผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว์เลี้ยง 
 กิจกรรม 10802 การผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับปศุสัตว์   
 กิจกรรม 11011 การผลิตสุรากลั่น 
 กิจกรรม 11012 การผลิตสุราผสม                    
 กิจกรรม 11021 การผลิตไวน์องุ่น   
 กิจกรรม 11022 การผลิตไวน์ผลไม้ (ยกเว้นองุ่น) 
 กิจกรรม 11029 การผลิตไวน์อ่ืนๆ 
 กิจกรรม 11030 การผลิตมอลต์และสุราที่ทําจากข้าวมอลต์ 
 กิจกรรม 11041 การผลิตน้ําด่ืมบริสุทธ์ิและน้ําแร่บรรจุขวด  
 กิจกรรม 11042 การผลิตน้ําอัดลมและโซดา   
 กิจกรรม 11043 การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชา และชาชงสมุนไพรพร้อมด่ืม   
 กิจกรรม 11044 การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน รวมถงึเครื่องดื่มเกลือแร่ 
 กิจกรรม 11049 การผลิตเครื่องดื่มอ่ืนๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
 กิจกรรม 13112 การป่ันด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ 
 กิจกรรม 13113 การป่ันด้ายจากเส้นใยประดิษฐ์ 
 กิจกรรม 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ 
 กิจกรรม 13122 การทอผ้าจากเส้นใยประดิษฐ์ 
 กิจกรรม 13129 การผลิตเส้นใยคาร์บอน 
 กิจกรรม 13910 การผลิตผ้าจากการถักนิตและโครเชต์ 
 กิจกรรม 13921 การผลิตเครื่องนอน ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ห้องน้ํา และห้องครัว 
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 กิจกรรม 13922 การผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าใบและผ้าอ่ืนๆ ทีค่ล้ายกัน 
 กิจกรรม 13929 การผลิตแผ่นบุหลังคารถยนต์ แผ่นบุประตูหน้าต่างรถยนต์ เข็มขัดนริภัยที่ทําจาก 
                     สิ่งทอ 
 กิจกรรม 13930 การผลิตพรมและสิ่งปูพ้ืนที่ทําจากสิ่งทอ 
 กิจกรรม 13940 การผลิตเชือก เชือกเส้นใหญ่ ตาข่าย แห และอวน 
 กิจกรรม 13991 การผลิตผ้าชนิดไม่ทอ 
 กิจกรรม 13992 การผลิตสิ่งทอชนิดใชใ้นทางอุตสาหกรรม 
 กิจกรรม 13999 การผลิตสิ่งทอประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม 14111 การผลิตเสือ้ผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม วิชาชีพ นักเรียน  
                     และนักศึกษา 
 กิจกรรม 14112 การผลิตเสือ้ผ้าช้ันนอก                      
 กิจกรรม 14113 การผลิตเสือ้ผ้าช้ันใน                      
 กิจกรรม 14114 การผลิตเสือ้ผ้าเด็กอ่อน                      
 กิจกรรม 14115 การผลิตเสือ้ผ้ากีฬา                      
 กิจกรรม 14116 การผลติเสือ้ผ้าเครื่องแต่งกายจากหนัง                      
 กิจกรรม 14131 การผลิตหมวกและเครื่องสวมศีรษะ                      
 กิจกรรม 14139 การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายอื่นๆ                      
 กิจกรรม 14200 การผลิตสิ่งของที่ทําจากขนสัตว์                     
 กิจกรรม 14301 การผลิตเสือ้ผ้าเครื่องแต่งกายที่ทําจากการถักนิตและโครเชต์                      
 กิจกรรม 14302 การผลิตถุงเท้า ถุงน่อง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ ที่ทําจากการถักนิตและโครเชต์        
 กิจกรรม 16101 การเลื่อยไม้   
 กิจกรรม 16102 การอบและการอัดน้ํายาไม้ 
 กิจกรรม 16210 การผลิตแผน่ไม้บางและแผ่นไม้ที่คล้ายกัน   
 กิจกรรม 16220 การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและประกอบอาคาร   
 กิจกรรม 16230 การผลิตภาชนะบรรจุที่ทําจากไม้ 
 กิจกรรม 17011 การผลิตเยื่อกระดาษ 
 กิจกรรม 17012 การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 
 กิจกรรม 17020 การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก และการผลิตบรรจุภัณฑ์ 
                     ที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง 
 กิจกรรม 17091 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกระดาษชนิดใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัย 
 กิจกรรม 17092 การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ 
 กิจกรรม 17099 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งมิได้จัดประเภท 
                     ไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม 18111 การพิมพ์หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร 
 กิจกรรม 18112 การพิมพ์ฉลาก 
 กิจกรรม 18119 การพิมพ์อ่ืนๆ   
 กิจกรรม 18121 การบริการก่อนการพิมพ์ 
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 กิจกรรม 18122 การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ 
 กิจกรรม 18200 การผลิตซ้ําสื่อบันทึกข้อมูล 
 กิจกรรม 19100 การผลิตถ่านโค้ก 
 กิจกรรม 19209 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม    
 กิจกรรม 20111 การผลิตก๊าซชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม 
 กิจกรรม 20112 การผลิตสีย้อมและสีผง 
 กิจกรรม 20113 การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์อ่ืนๆ ขั้นมูลฐาน   
 กิจกรรม 20114 การผลิตเอทานอลและเอสเทอร์   
 กิจกรรม 20115 การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์อ่ืนๆ ขั้นมูลฐาน 
 กิจกรรม 20121 การผลิตปุ๋ยเคมี 
 กิจกรรม 20122 การผลิตสารประกอบไนโตรเจน 
 กิจกรรม 20131 การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น 
 กิจกรรม 20132 การผลิตยางสังเคราะห์ขั้นต้น 
 กิจกรรม 20231 การผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการทําความสะอาดและขัดเงา 
 กิจกรรม 20232 การผลิตน้ําหอม เครื่องสําอาง และเครื่องประทินโฉม 
 กิจกรรม 22111 การผลิตยางนอกและยางใน 
 กิจกรรม 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง   
 กิจกรรม 22191 การผลิตยางแผ่น แท่ง ก้อน และรูปทรงต่างๆ 
 กิจกรรม 22192 การผลิตน้ํายางข้น   
 กิจกรรม 22193 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทําจากยาง 
 กิจกรรม 22199 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม 22210 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง/ประกอบอาคารที่ทําจากพลาสติก 
 กิจกรรม 22220 การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
 กิจกรรม 22230 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกก่ึงสําเร็จรูปและสําเร็จรูป 
 กิจกรรม 22291 การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว และในห้องน้ํา ที่ทําจากพลาสติก 
 กิจกรรม 22292 การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส 
 กิจกรรม 22299 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม 23101 การผลิตแก้ว/กระจกแผ่น 
 กิจกรรม 23102 การผลิตภาชนะบรรจุและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทําจากแก้ว 
 กิจกรรม 23103 การผลิตไฟเบอร์กลาส 
 กิจกรรม 23109 การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอ่ืนๆ 
 กิจกรรม 23910 การผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ 
 กิจกรรม 23921 การผลิตอิฐ 
 กิจกรรม 23922 การผลิตกระเบื้องปูพ้ืนและแผ่นเซรามิก 
 กิจกรรม 23923 การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก 
 กิจกรรม 23929 การผลิตวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่ทําจากดินเหนียว 
 กิจกรรม 23931 การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทําจากเซรามิก 
 กิจกรรม 23932 การผลิตผลติภัณฑ์ประติมากรรมและของประดับตกแต่งที่ทําจากเซรามิก 
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 กิจกรรม 23933 การผลิตฉนวนไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดต้ัง ซึ่งใช้เป็นฉนวนที่ทําจากเซรามิก 
 กิจกรรม 23939 การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดพอร์ชเลนและผลิตภัณฑ์เซรามิกอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ 
                     จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม 23951 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
 กิจกรรม 23952 การผลิตผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
 กิจกรรม 23953 การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
 กิจกรรม 23954 การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต ์
 กิจกรรม 23959 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ทําจากคอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์   
 กิจกรรม 23961 การผลิตผลิตภัณฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง 
 กิจกรรม 23969 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ทําจากหิน   
 กิจกรรม 23991 การผลิตผลิตภัณฑ์ขัดถู 
 กิจกรรม 23992 การผลิตวัสดุที่เป็นฉนวนจากแร่ 
 กิจกรรม 23999 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ทําจากแร่อโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม 24101 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานในขั้นต้นและขั้นกลาง 
 กิจกรรม 24102 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่น 
 กิจกรรม 24103 การผลิตหลอด ท่อ โฟรไฟล์กลวง และอุปกรณ์ติดต้ังที่เกี่ยวข้อง ที่ทําจากเหล็กกล้า 
 กิจกรรม 24109 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่นๆ 
 กิจกรรม 24201 การผลิตโลหะมีค่าขั้นมูลฐาน 
 กิจกรรม 24202 การผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมขั้นมูลฐาน 
 กิจกรรม 24203 การผลิตสังกะสี ตะกั่ว และดีบุก และผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าวขั้นมูลฐาน 
 กิจกรรม 24204 การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดงขั้นมูลฐาน 
 กิจกรรม 24209 การผลิตโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน   
 กิจกรรม 24311 การหล่อเหล็ก 
 กิจกรรม 24312 การหล่อเหล็กกล้า 
 กิจกรรม 24320 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า   
 กิจกรรม 25111 การผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับใช้ในงานก่อสรา้ง 
 กิจกรรม 25112 การผลิตอาคารสําเร็จรูปที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบหลัก 
 กิจกรรม 25113 การผลิตประตู หน้าต่าง บานเลื่อน ประตูรั้ว และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ทําจาก  
                     โลหะ 
 กิจกรรม 25119 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ                     
 กิจกรรม 25121 การผลิตหม้อน้ํา (boiler) สําหรับการทําความร้อนจากส่วนกลางและเครื่อง 
                               กระจายความร้อน 
 กิจกรรม 25122 การผลิตภาชนะบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลวที่ทําจากโลหะ 
 กิจกรรม 25129 การผลิตถังน้ําขนาดใหญ่ ที่เก็บกักน้ํา และภาชนะบรรจุอ่ืนๆ ที่ทําจากโลหะ 
 กิจกรรม 25130 การผลิตเครื่องกําเนิดไอน้ํา (ยกเว้นหม้อน้ํา (boiler) สําหรับการทําความร้อนจาก 
                     ส่วนกลาง) 
 กิจกรรม 25201 การผลิตกระสุนและระเบิด 
 กิจกรรม 25209 การผลิตอาวุธหนัก อาวุธปืน และอาวุธอ่ืนๆ 
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 กิจกรรม 25910 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การกด การตอกพิมพ์ และการม้วนขึ้นรูป 
                     โลหะรวมถึงกรรมวิธีโลหะผง 
 กิจกรรม 25921 การตกแต่งและการเคลือบโลหะ   
 กิจกรรม 25922 การกลึงกัดไสโลหะ   
 กิจกรรม 25931 การผลิตของใช้ชนิดมีคม 
 กิจกรรม 25932 การผลิตกุญแจและบานพับ   
 กิจกรรม 25939 การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไปอ่ืนๆ 
 กิจกรรม 25941 การผลิตถังกลมขนาดใหญ่และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ทําจากโลหะ 
 กิจกรรม 25949 การผลิตกระปอ๋งโลหะและบรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ทําจากโลหะ 
 กิจกรรม 25951 การผลิตลวด เคเบิล และของที่ทําจากลวด 
 กิจกรรม 25952 การผลิตโซ่ สปริง สลักเกลียว และตะปูควง 
 กิจกรรม 25991 การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทําจากโลหะ 
 กิจกรรม 25992 การผลิตเครื่องใช้ในครัวที่ทําจากโลหะ 
 กิจกรรม 25993 การผลิตตู้นิรภัยและเครื่องใช้สํานักงานที่ทําจากโลหะ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) 
 กิจกรรม 25999 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน   
 กิจกรรม 26101 การผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์แสดงภาพ   
 กิจกรรม 26102 การผลิตตัวเก็บประจุและตัวต้านทานอิเล็กทรอนิกส์ 
 กิจกรรม 26103 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
 กิจกรรม 26104 การผลิตอุปกรณ์ก่ึงตัวนําและวงจรรวม 
 กิจกรรม 26109 การผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 กิจกรรม 26301 การผลิตโทรศัพท์และโทรสารแบบใช้สาย 
 กิจกรรม 26302 การผลิตอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย 
 กิจกรรม 26303 การผลิตอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการรับ/ส่งสัญญาณทางวิทยุและโทรทัศน์   
 กิจกรรม 26309 การผลิตอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ   
 กิจกรรม 26401 การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ 
 กิจกรรม 26402 การผลิตเครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่น บันทึก และทําสําเนาเสียงและภาพ 
 กิจกรรม 26403 การผลิตไมโครโฟน ลําโพง และเครื่องขยายเสียง 
 กิจกรรม 26409 การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน 
 กิจกรรม 26511 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใชใ้นการวัด การทดสอบ การนําร่อง และการควบคุม 
                     (ยกเว้นที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม) 
 กิจกรรม 26512 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ และการควบคุมกระบวนการ 
                     ผลิตในทางอุตสาหกรรม 
 กิจกรรม 26703 การผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์ 
 กิจกรรม 27101 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
 กิจกรรม 27102 การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 
 กิจกรรม 27103 การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า 
 กิจกรรม 27200 การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า 
 กิจกรรม 27310 การผลิตเคเบิลใยแก้วนําแสง 
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 กิจกรรม 27320 การผลิตสายไฟและเคเบิลอ่ืนๆ ชนิดใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า 
 กิจกรรม 27330 การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า 
 กิจกรรม 27401 การผลิตหลอดไฟฟ้า    
 กิจกรรม 27409 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ สําหรับให้แสงสว่าง 
 กิจกรรม 27501 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นชนิดที่ให้ความร้อน) 
 กิจกรรม 27502 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือนที่ให้ความร้อน   
 กิจกรรม 27503 การผลิตเครื่องใช้ในการประกอบอาหารและให้ความร้อนชนิดใช้ในครัวเรือนที่ไม่ใช้ 
                     ไฟฟ้า 
 กิจกรรม 27901 การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้าสํารอง 
 กิจกรรม 27902 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับให้สัญญาณ    
 กิจกรรม 27909 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม 28110 การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน (ยกเว้น เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน 
                     ยานยนต์ และจักรยานยนต์)   
 กิจกรรม 28120 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ควบคุมกําลังของไหล 
 กิจกรรม 28131 การผลิตเครื่องสูบและคอมเพรสเซอร์อ่ืน ๆ 
 กิจกรรม 28132 การผลิตก๊อกและวาล์วอ่ืน ๆ 
 กิจกรรม 28140 การผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน 
 กิจกรรม 28150 การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่องพ่นหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา 
 กิจกรรม 28160 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับยกและขนย้าย   
 กิจกรรม 28170 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้สํานักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง) 
 กิจกรรม 28180 การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือชนิดใช้กําลังขับเคลื่อน   
 กิจกรรม 28191 การผลิตเครื่องทําความเย็น 
 กิจกรรม 28199 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน   
 กิจกรรม 28211 การผลิตแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร 
 กิจกรรม 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้    
 กิจกรรม 28221 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะ 
 กิจกรรม 28229 การผลิตเครื่องมือกลอ่ืนๆ   
 กิจกรรม 28230 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะกรรม   
 กิจกรรม 28240 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการทําเหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่อสร้าง 
 กิจกรรม 28250 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ   
 กิจกรรม 28261 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียม ป่ัน ทอ และถักนิตสิ่งทอ 
 กิจกรรม 28269 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง 
 กิจกรรม 28291 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 
 กิจกรรม 28292 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและยาง 
 กิจกรรม 28299 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม 29101 การผลิตเครื่องยนต์สําหรับยานยนต์ 
 กิจกรรม 29102 การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล 
 กิจกรรม 29103 การผลิตรถกระบะ 1 ตัน 
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 กิจกรรม 29104 การผลิตยานยนต์อ่ืนๆ ที่ใช้เพื่อการโดยสาร 
 กิจกรรม 29109 การผลิตยานยนต์อ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม 29201 การผลิตตัวถังยานยนต์   
 กิจกรรม 29202 การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง 
 กิจกรรม 29203 การผลิตตู้คอนเทนเนอร์ 
 กิจกรรม 29301 การผลิตที่นั่งภายในยานยนต์    
 กิจกรรม 29302 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับยานยนต์ 
 กิจกรรม 29309 การผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ สําหรับยานยนต์   
 กิจกรรม 30110 การต่อเรือใหญ่และสิ่งก่อสร้างลอยน้ํา 
 กิจกรรม 30120 การต่อเรือที่ใช้เพื่อความสําราญและการกีฬา 
 กิจกรรม 30200 การผลิตหัวรถจักรและตู้สําหรับขนส่งทางรถไฟและรถราง 
 กิจกรรม 30300 การผลิตอากาศยาน ยานอวกาศ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง 
 กิจกรรม 30400 การผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ 
 กิจกรรม 30911 การผลิตจักรยานยนต์ 
 กิจกรรม 30921 การผลิตรถจักรยาน 
 กิจกรรม 30922 การผลิตรถสําหรับคนพิการ 
 กิจกรรม 30990 การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม 31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้    
 กิจกรรม 31002 การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ    
 กิจกรรม 31003 การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน 
 กิจกรรม 31009 การผลิตเฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ   
 กิจกรรม 32501 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ 
 กิจกรรม 32903 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
 กิจกรรม 32909 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
หมวดใหญ่ G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจกัรยานยนต์  
 กิจกรรม 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ 
 กิจกรรม 45302 การขายปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ 
 กิจกรรม 45303 การขายส่งและปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์ 
 กิจกรรม 45404 การขายส่งและปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของจักรยานยนต์ 
 กิจกรรม 46101 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม 
                     สัญญาจ้าง 
 กิจกรรม 46102 การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ โดยได้รบัค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
 กิจกรรม 46103 การขายส่งสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และของใช้ในครัวเรือน โดยได้รับ 
                     ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
 กิจกรรม 46104 การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
                     โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
 กิจกรรม 46105 การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
 กิจกรรม 46106 การขายส่งเชื้อเพลิง สินแร่ และโลหะ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
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 กิจกรรม 46107 การขายส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องโลหะ และอุปกรณ์ระบบท่อ โดยได้รับค่าตอบแทน 
                     หรือตามสัญญาจ้าง 
 กิจกรรม 46108 การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
 กิจกรรม 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
 กิจกรรม 46201 การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ 
 กิจกรรม 46202 การขายส่งพืชน้ํามันที่ใช้ในการผลิตน้ํามันพืช                      
 กิจกรรม 46203 การขายสง่ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 
 กิจกรรม 46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต 
 กิจกรรม 46205 การขายส่งดอกไม้ ต้นไม้ และเมล็ดพันธ์ุพืช 
 กิจกรรม 46206 การขายส่งอาหารปศุสัตว์ 
 กิจกรรม 46209 การขายส่งวัตถุดิบอ่ืนๆ ทางการเกษตร   
 กิจกรรม 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
 กิจกรรม 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
 กิจกรรม 46313 การขายส่งผักและผลไม้ 
 กิจกรรม 46314 การขายส่งผลิตภัณฑ์นม 
 กิจกรรม 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสีข้าว 
 กิจกรรม 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบ ไข่ น้ํามันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค 
 กิจกรรม 46317 การขายส่งน้ําตาล ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ทําจากน้ําตาล 
 กิจกรรม 46318 การขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ 
  กิจกรรม 46319 การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ 
 กิจกรรม 46321 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
 กิจกรรม 46322 การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
 กิจกรรม 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 กิจกรรม 46411 การขายส่งด้ายและผ้า 
 กิจกรรม 46412 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ทําจากสิ่งทอ 
 กิจกรรม 46413 การขายส่งอุปกรณ์ตัดเย็บ 
 กิจกรรม 46414 การขายส่งเสื้อผ้า 
 กิจกรรม 46415 การขายส่งรองเท้า 
 กิจกรรม 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นอุปกรณ์ 
                     ไฟฟ้าสําหรับให้แสงสว่าง) 
 กิจกรรม 46422 การขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับให้แสงสว่าง 
 กิจกรรม 46431 การขายส่งหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน   
 กิจกรรม 46432 การขายส่งสื่อบันทึกภาพและเสียงที่บันทึกข้อมูลแล้ว 
 กิจกรรม 46433 การขายส่งเครื่องกีฬา 
 กิจกรรม 46434 การขายส่งเกมและของเล่น 
 กิจกรรม 46439 การขายส่งสินค้าอ่ืนๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 กิจกรรม 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์ 
 กิจกรรม 46442 การขายส่งเครื่องหอม 
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 กิจกรรม 46443 การขายส่งเครื่องสําอางและเครื่องประทินโฉม 
 กิจกรรม 46491 การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์ 
 กิจกรรม 46492 การขายส่งนาฬิกา เครื่องประดับเพชรพลอย 
 กิจกรรม 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สําหรับการเดินทาง 
 กิจกรรม 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน 
 กิจกรรม 46495 การขายส่งเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว 
 กิจกรรม 46499 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม 46510 การขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์ 
 กิจกรรม 46521 การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
 กิจกรรม 46522 การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
 กิจกรรม 46530 การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ทางการเกษตร 
 กิจกรรม 46591 การขายส่งอุปกรณ์การขนส่ง (ยกเว้น ยานยนต์ จักรยานยนต์ และรถจักรยาน) 
 กิจกรรม 46592 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร่ และงานก่อสร้าง
 กิจกรรม 46593 การขายสง่เครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม 
 กิจกรรม 46594 การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในสํานักงาน 
 กิจกรรม 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม 46611 การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง 
 กิจกรรม 46612 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว 
 กิจกรรม 46613 การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ 
 กิจกรรม 46614 การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 
 กิจกรรม 46621 การขายส่งสินแร่เหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 
 กิจกรรม 46622 การขายส่งเหล็ก เหล็กกล้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน 
 กิจกรรม 46631 การขายส่งอิฐ หิน ปูน ทราย และผลิตภัณฑ์คอนกรีต   
 กิจกรรม 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น 
 กิจกรรม 46633 การขายส่งสี น้ํามันชักเงา และแลกเกอร์ 
 กิจกรรม 46634 การขายส่งอุปกรณ์ระบบท่อและเครื่องสุขภัณฑ์   
 กิจกรรม 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ    
 กิจกรรม 46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม    
 กิจกรรม 46692 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 
 กิจกรรม 46693 การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น 
 กิจกรรม 46694 การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 
 กิจกรรม 46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ 
 กิจกรรม 46699 การขายส่งผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 กิจกรรม 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป 
หมวดใหญ่ H การขนส่งและสถานที่เก็บสนิค้า 
 กิจกรรม 52101 กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง 
 กิจกรรม 52102 กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธัญพืช 
 กิจกรรม 52109 กิจกรรมคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอ่ืนๆ 
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4. รูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมาย  

ส่วนบุคคล   
หมายถึง สถานประกอบการที่มีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคนรวมกัน และ

ให้หมายรวมถึง ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้วย 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด (หจก.) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (หสน.)  

หมายถึง สถานประกอบการที่จัดต้ังขึ้นโดยคณะบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป รวมทุนกันเพื่อ
ประกอบกิจการ และรับผิดชอบร่วมกันโดยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

บริษัทจํากัด  บริษัทจํากัด (มหาชน)  
บริษัทจํากัด : (บจก.) หมายถึง สถานประกอบการที่จัดต้ังขึ้นโดยผู้ริเริ่มคณะหนึ่ง และได้จด

ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีผู้เริ่มดําเนินการอย่างน้อย  7 คน ขึ้นไป 
บริษัทจํากัด (มหาชน) : (บมจ.) หมายถึง สถานประกอบการที่จัดต้ังขึ้นโดยการจดทะเบียน

จัดต้ังบริษัท การควบบริษัท หรือการแปรสภาพบริษัท และวัตถุประสงค์ที่จะขายหุ้นต่อประชาชน โดยมีผู้ริเริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป 

ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
หมายถึง สถานประกอบการที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ หรือมีทุนอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของทุนทั้งหมด ในที่นี้ให้หมายรวมถึงสถานประกอบการที่ดําเนินการโดยรัฐบาลด้วย           
 สหกรณ์   

หมายถึง สถานประกอบการที่จัดต้ังขึ้นในรูปของสหกรณ์ โดยจดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยมีผู้ก่อต้ังไม่น้อยกว่า 10 คน 

อื่น ๆ   
หมายถึง สถานประกอบการที่จัดต้ังในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น เช่น มูลนิธิ 

สโมสร สมาคม กลุ่มแม่บ้าน ชมรมต่าง ๆ  ร้านค้าสาธิต เป็นต้น 
 
5. คนทํางาน 

หมายถึง ผู้ที่ทํางานในสถานประกอบการทั้งที่ได้รับเงินเดือนและไม่ได้รับเงินเดือนที่สถาน
ประกอบการมีอยู่ตามปกติ รวมทั้งผู้ที่ปกติทํางานอยู่ในสถานประกอบการแห่งนี้ แต่ในวันดังกล่าวไม่ได้มา
ทํางาน หรือเนื่องจากเจ็บป่วย ลาหยุดพักผ่อน โดยได้รับค่าจ้าง/เงินเดือน     

คนทํางานประกอบด้วย   
1) คนทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน หมายถึง เจ้าของกิจการ หุ้นส่วน หรือ

สมาชิกในครอบครัวที่ทํางานให้กับสถานประกอบการ หรือผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการซึ่งมีจํานวนชั่วโมง
ทํางานไม่ตํ่ากว่าสัปดาห์ละ 20 ช่ัวโมง โดยเจ้าของหรือผู้ประกอบการอาจให้เงิน อาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างอื่น ๆ แต่ไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องการจ่ายค่าแรงให้ตามกฎหมาย 

2) ลูกจ้าง หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับสถานประกอบการ โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
เป็นประจําต้ังแต่ระดับบริหาร นักวิชาการ เสมียน พนักงานต่าง ๆ เช่น ผู้จัดการ ผู้อํานวยการ ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องทดลอง พนักงานขาย และลูกจ้างที่ทํางานในกรรมวิธีการผลิต เป็นต้น ค่าจ้างที่ได้รับอาจเป็นรายปักษ์ ราย
สัปดาห์ รายวัน รายชั่วโมง หรือรายชิ้น ก็ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ที่สถานประกอบการส่งไปประจําที่สถาน
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ประกอบการอื่นด้วย เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย คนทําความสะอาด พนักงานขายตามห้างสรรพสินค้า 
เป็นต้น 
 ไม่รวมคนทํางาน ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่ได้รับเบี้ยประชุมเป็นครั้งคราว 
(2) คนทํางานของสถานประกอบการอื่นที่มาปฏิบัติงานประจําที่สถานประกอบการแห่งนี้ 
(3) คนทํางานที่รับงานไปทําที่บ้านแล้วนํามาส่งโดยไม่ได้ลงทุนซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
(4) คนงานที่ลางานเป็นระยะเวลานาน เช่น ลาไปรับราชการทหาร 
(5) คนที่สถานประกอบการจ้างมาทํางานเฉพาะอย่างเป็นครั้งคราว เช่น กรรมกรที่จ้างมาขน

ของ พนักงานเดินตลาดหรือตัวแทนขายที่ไม่มีเงินเดือนประจํา 
 
6. การขนส่ง (Transportation) 1/ 

 หมายถึง การจัดให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ขนส่งจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ตามความประสงค์และเกิดอรรถประโยชน์ตามต้องการ โดยมีลักษณะ
ของการขนส่ง (Transportation) ดังต่อไปนี้คือ 

- เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายบุคคลสัตว์หรือสิ่งของจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่ง 
- การเคลื่อนย้ายนั้น จะต้องกระทําด้วยยานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการขนส่ง 
- จะต้องเป็นไปตามความต้องการ และเกิดอรรถประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ของผู้ที่ทําการ

ขนส่ง  
 
7. การขนส่งสินค้าออกจากสถานประกอบการ (Outbound Transportation) 1/   

เป็นการขนส่งสินค้าออกจากโรงงานผลิต/สถานประกอบการการผลิต เมื่อโรงงานผลิต/สถาน
ประกอบการทําการผลิตเป็นสินค้าสําเร็จรูป เพื่อจัดจําหน่ายแล้ว จะต้องขนส่งไปยังลูกค้า ซึ่งอาจเป็นผู้บริโภค
โดยตรง ตัวแทนจําหน่าย หรือผู้ผลิตในขั้นตอนต่อไปก็ตาม 
 
8. ประเภท/กิจกรรมอุตสาหกรรม 

 หมายถึง กิจกรรมหรือสถานที่ปลายทาง ในการขนส่งสินค้า ได้แก่  
1. อุตสาหกรรมการผลิต หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 

สถานที่ผลิตสินค้า เป็นต้น 
2. การค้าปลีก หมายถึง การขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยซื้อสินค้านั้นไปเพื่อบริโภคของ

ตนเองและครอบครัว ผู้ค้าปลีกจะซื้อสินค้าจากใครก็ได้แต่ต้องขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย (End 
Consumer) เท่านั้น 

3. การค้าส่ง หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าไปเพื่อขายต่อ อาจขายให้โรงงาน
อุตสาหกรรมขายให้กับผู้ค้าส่งรายอื่น หรือขายให้กับผู้ค้าปลีก ดังนั้นหน้าที่ของพ่อค้าส่งจะเข้ามาช่วยกระจาย
สินค้าแทนผู้ผลิต 

4. เหมืองแร่ เป็นสถานที่สกัดเอาแร่ที่มีค่า หรือวัสดุทางธรณีวิทยาอื่น ๆ จากใต้ผืนแผ่นดิน ปกติขุด
ที่ตัวแหล่งแร่หรือสายแร่ที่อยู่ใต้ดิน 

  

1/ วิโรจน์ พุทธิวดี. การจัดการโลจิสติกส์ขมุพลังของธุรกิจยุคใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 5. 2547 
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5. การเกษตร หมายถึง เป็นสถานที่ที่ประกอบกิจกรรมการเกษตร  
6. ท่าเรือ ใช้สําหรับเรียกรวมบริเวณที่ระบบการขนส่งทางน้ําจากภายนอกมาพบกับระบบการขนส่ง

ภายในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะรวมบริเวณที่เป็นผืนดินแล้วยังรวมถึงบริเวณที่เป็นผืนน้ําซึ่งเรือมาจอดทอดสมอ 
และมีการบังคับควบคุมการสัญจรของเรือ 

7. ด่านชายแดน เป็นพื้นที่ชายแดนที่เชื่อมโยงการค้า การลงทุน การคมนาคม การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ด่านชายแดนท่าขี้เหล็ก ด่านชายแดนแม่สาย เป็นต้น 

8. ท่าอากาศยาน หมายถึง สถานที่บนพื้นดิน หรือบนพื้นน้ํา ที่ใช้เป็นที่ขึ้นลงของเครื่องบิน เพื่อ
รับส่งผู้โดยสาร สัมภาระสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ หรือสถานที่ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อ ระหว่างการขนส่งทางอากาศ 
และภาคพื้นดิน 

9. สถานีรถไฟ หมายถึง อาคารหรือกลุ่มอาคารที่ใช้เป็นจุดจอด แวะพัก เปลี่ยนขบวน สําหรับการ
เดินรถไฟ มีการรับส่งผู้โดยสาร เป็นภารกิจหลัก และรับส่งสินค้าบ้างเป็นครั้งคราว 

10. คลังสินค้า หมายถึง สถานที่สําหรับการจัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีช่ือเรียกได้
ต่าง ๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์จําหน่ายสินค้า โกดัง เป็นต้น 

11. อื่น ๆ หมายถึง ประเภท/กิจกรรมอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น  
 
9. ประเภทการขนส่ง  

 หมายถึง พาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้า ได้แก่   
1.  รถปิคอัพ หมายถึง รถบรรทุกสินค้าที่สามารถบรรทุกสินค้าได้ไม่เกิน 1.5 ตัน 
2.  รถบรรทุก หมายถึง รถบรรทุกสินค้าที่สามารถบรรทุกสินค้า ซึ่งมีน้ําหนักเกิน 1,600 กิโลกรัม ขึ้นไป 
3.  รถไฟ หมายถึง รถไฟที่ให้บริการในการขนส่งสินค้า 
4.  เรือในลําน้ํา หมายถึง เรือบรรทุกสินค้าที่ให้บริการในแม่น้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ เท่านั้น 
5.  เรือชายฝั่ง หมายถึง การขนส่งสินค้าทางเรือชายฝั่งทะเล สําหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 

และระหว่างประเทศ 
6.  เรือเดินทะเล หมายถึง เรือบรรทุกสินค้าที่ให้บริการในเขตทะเลเปิด อ่าว 
7.  ทางอากาศ หมายถึง การขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน 
8.  ทางไปรษณีย์ หมายถึง การขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยเครื่องบิน รถยนต์ รถไฟ และเรือ 
9.  ทางท่อ หมายถึง การขนส่งทางท่อ เช่น น้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ 
10. อื่น ๆ หมายถึง การขนส่งทางอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น  

 
 
 
 
 
 
 




