
นิยามสาขาการผลิตในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 

001 การทำนา 

 สาขานี้ประกอบด้วยการทำนา ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า รวมทั้งผลพลอยได้ ซึ่งได้แก่ ฟาง
ข้าว 

002 การทำไร่ข้าวโพด 

 สาขานี้ประกอบด้วยการทำไร่ข้าวโพด เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และผลพลอย
ได้ เป็นต้น 

003 ข้าวฟา่งและธัญพืชอ่ืน ๆ 

 สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และผลพลอยได้ต่าง ๆ 

004 การทำไร่มันสำปะหลัง 

 สาขานี้ประกอบด้วยหัวมันสด และผลพลอยได้ ซึ่งได้แก่ ต้นมัน และใบมันสำปะหลัง 

005 การเพาะปลูกพืชไร่อื่น ๆ 

 สาขานี้ประกอบด้วยการทำไร่มันฝรั ่ง มันเทศ เผือก แห้ว กระจับ และพืชไร่ที ่มิได้จัด
ประเภทไว้ในสาขาอ่ืน ๆ เป็นต้น 

006 การทำไร่พืชตระกูลถั่ว 

 สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกถั่วเขียว ถั่วเหลือง เมล็ดละหุ่ง งา ถั่วลิสง ถั่วดำ และพืช
ตระกูลถั่วอ่ืน ๆ เป็นต้น 

007 การทำไร่ผัก 

 สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกผักต่าง ๆ เช่น พริก ขิง หัวหอม กระเทียม กะหล่ำปลี 
ผักคะน้า มะเขือเทศ และผักอ่ืน ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอ่ืน เป็นต้น 

008 การทำสวนผลไม้ 

 สาขานี้ประกอบด้วยการทำสวนผลไม้ เช่น ส้ม องุ่น ทุเรียน เงาะ มะม่วง สับปะรด แตงโม 
กล้วย มังคุด ส้มโอ ลำไย และลิ้นจี่ เป็นต้น  

009 การทำไร่อ้อย 



 สาขานี ้ประกอบด้วยการเพาะปลูกอ้อย ทั ้งอ้อยที ่เข้าโรงงานผลิตน้ำตาล และอ้อย
รับประทาน 

010 การทำสวนมะพร้าว 

 สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกมะพร้าว รวมทั้งผลพลอยได้ เช่น ใบ และใยมะพร้าว  

011 การทำสวนปาล์ม  

 สาขานี้ประกอบด้วยลูกปาล์มสด และลูกหมาก รวมทั้งผลพลอยได้ เช่น ใย และเปลือก  

012 การทำไร่ปอแก้วและปอกระเจา  

 สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูก ปอแก้ว และปอกระเจา เป็นต้น 

013 การเพาะปลูกพืชเส้นใยอ่ืน ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการปลูกฝ้าย นุ่น ป่าน ป่านรามี ฝ้ายลินิน รวมทั้งผลพลอยได้จากพืชเส้น
ใยต่าง ๆ  

014 การทำไร่ยาสูบ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการทำไร่ยาสูบ ได้แก่ พันธุ์เวอร์จิเนีย พันธุ์เบอร์เลย์ พันธุ์เตอร์กีช และ
พันธุ์พ้ืนเมือง รวมทั้งเมล็ดยาสูบ เป็นต้น 

015 การทำสวนกาแฟ ชา และโกโก้  

 สาขานี้ประกอบด้วยการทำสวนชา กาแฟ และโกโก้ เป็นต้น 

016 การทำสวนยางพารา  

 สาขานี้ประกอบด้วยการเพาะปลูกยางพารา น้ำยางดิบ และยางแผ่นดิบ เป็นต้น 

017 ผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ พืชประเภทเครื่องเทศ พืชสมุนไพร และเมล็ดพันธุ์
พืชต่าง ๆ รวมทั้งกิ่งตอน และก่ิงพันธุ์ เป็นต้น 

018 การปศุสัตว์  

 สาขานี้ประกอบด้วยการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือส่งโรงฆ่าสัตว์  



019 การเลี้ยงสุกร  

 สาขานี้ประกอบด้วยการเลี้ยงสุกรเพื่อส่งโรงฆ่าสัตว์ ส่งออก ทำพันธุ์ และผลพลอยได้ เป็น
ต้น 

020 การปศุสัตว์อ่ืน ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในสาขาอื่น ๆ เช่น แพะ แกะ ม้า ช้าง 
กระต่าย จระเข้ รวมทั้งผลผลิตจากสัตว์และผลพลอยได้อ่ืน ๆ เช่น น้ำผึ้ง และเขาสัตว์ เป็น
ต้น 

021 การเลี้ยงสัตว์ปีก  

 สาขานี้ประกอบด้วยการเลี้ยงสัตว์ปีก ทั้งท่ีเลี้ยงเพ่ือเข้าโรงฆ่า ส่งออก และทำพันธุ์ เป็นต้น 

022 ผลผลิตจากสัตว์ปีก  

 สาขานี้ประกอบด้วยไข่สด ทั้งไข่สดเพ่ือการบริโภคและไข่ฟัก รวมทั้งผลพลอยได้อ่ืน ๆ  

023 การเลี้ยงไหม  

 สาขานี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ไข่ไหม รังไหมดิบ และการปลูกหม่อน เป็นต้น 

024 บริการทางการเกษตร  

 สาขานี้ประกอบด้วยบริการทางการเกษตร เช่น บริการไถ่ การนวด การป้องกันและการ
กำจัดแมลง การชลประทาน บริการทำเกือกม้า บริการด้านสหกรณ์ บริการสีข้าวโพด และ
บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตร เป็นต้น 

025 การทำไม้ซุง  

 สาขานี้ประกอบด้วยการทำไม้ซุงทุกประเภท เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ตะเคียน 
ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ตะแบก และไม้อ่ืน ๆ เป็นต้น 

026 การเผาถ่านและการทำฟืน  

 สาขานี้ประกอบด้วยการเผาถ่านและการทำฟืน  

027 ผลิตภัณฑ์จากป่าและการล่าสัตว์อ่ืน ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยไม้ไผ่ หน่อไม้ ไม้รวก หวาย และผลิตภัณฑ์จากป่าอ่ืน ๆ เป็นต้น 



028 การประมงทะเล และการประมงชายฝั่ง  

 สาขานี้ประกอบด้วยการประมงทะเล การประมงชายฝั่ง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลทุก
ชนิด  

029 การประมงน้ำจืด  

 สาขานี้ประกอบด้วยการประมงน้ำจืด ทั้งการเลี้ยงและการจับสัตว์น้ำทุกชนิด  

030 การทำเหมืองถ่านหิน  

 สาขานี้ประกอบด้วยการทำเหมืองถ่านหินและลิกไนต์ 

031 การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ  

 สาขานี้ประกอบด้วยกิจกรรมการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ การลำเลียงและการ
ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

032 การทำเหมืองแร่เหล็ก  

 สาขานี้ประกอบด้วยการขุดและแต่งแร่เหล็ก  

033 การทำเหมืองแร่ดีบุก  

 สาขานี้ประกอบด้วยการขุดและแต่งแร่ดีบุก  

034  การทำเหมืองแร่ทังสเตน  

 สาขานี้ประกอบด้วยการขุดและแต่งแร่วุลแฟรม และซีไลต์  

035 การทำเหมืองแร่อ่ืนที่มิใช่แร่เหล็ก  

 สาขานี้ประกอบด้วยการขุดและแต่งแร่อื ่นที่มิใช่แร่เหล็ก เช่น พลวง โครไมต์ ทองแดง 
แมงกานีส โคลัมไบต์ ซีโนไทท์ สังกะสี เซอร์คอน และแร่ตะก่ัว เป็นต้น 

036 การทำเหมืองแร่ฟลูออไรท์  

 สาขานี้ประกอบด้วยการขุดเจาะแร่ฟลูออไรท์  

037 การทำเหมืองแร่ที่ใช้เคมีภัณฑ์และปุ๋ย  



 สาขานี ้ประกอบด้วยการขุดเจาะและการทำเหมืองแร่ที ่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย เช่น 
ฟอสเฟต ไพโรฟิลไลด์ แมกนีเซียมคาร์บอเนต และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

038 การผลิตเกลือ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการขุดเจาะเกลือหิน และผลิตภัณฑ์เกลือทะเล  

039 การทำเหมืองหินปูน  

 สาขานี้ประกอบด้วยการขุดเจาะหินปูน  

040 การทำเหมืองหินและการย่อยหิน  

 สาขานี้ประกอบด้วยกิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน กรวด ทราย ดินเหนียว และหินอ่อน เป็นต้น 

041 การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอ่ืน ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการทำเหมืองแร่และเหมืองหินที่มิได้จัดประเภทไว้ เช่น แคลไซด์ ไดอา
โตไมต์ โดโลไมท์ เฟลด์สปาร์ ยิบซัม ดินเหนียวปนปูน ดินขาว ทรายละเอียด และหินมีค่าต่าง 
ๆ เป็นต้น 

042 โรงฆ่าสัตว์  

 สาขานี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงฆ่าสัตว์ ได้แก่ เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค เนื้อ
กระบือ เนื้อเป็ด รวมทั้งหนังโค หนังกระบือ ขนไก่ ขนเป็ด เขากระบือ และผลพลอยได้อ่ืน 
ๆ ของโค กระบือ สุกร ไก่ และเป็ด เป็นต้น 

043 การทำเนื้อกระป๋องและผลิตภัณฑ์เนื้ออ่ืน ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยกิจกรรมเนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค เนื้อกระบือ เนื้อเป็ดกระป๋อง และการ
เก็บรักษา เนื้อ เช่น การทำแฮม ไส้กรอก เนื้อเค็ม เนื้อแช่เย็น และแช่แข็ง เป็นต้น  

044 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตนมพร้อมดื่ม นมข้น นมผง ครีม เนย มาการีน ไอศกรีม และ
นมเปรี้ยว เป็นต้น 

045 การทำผลไม้และผักกระป๋องและการเก็บรักษาผักและผลไม้  



 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลไม้แช่แข็งและผลไม้ตากแห้ง ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง 
บรรจุขวด น้ำผลไม้ แยม เยลลี่ ผลไม้ดอง ผักดอง สับปะรดกระป๋อง การเก็บรักษาผักและ
ผลไม้อ่ืน ๆ เป็นต้น 

046 การทำปลากระป๋อง อาหารทะเลกระป๋องและการเก็บรักษาอาหารทะเลอื่น ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการบรรจุปลา กุ้ง ปู หอย อาหารทะเลอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลในภาชนะบรรจุที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ รวมทั้งอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารทะเล
ตากแห้งอื่น ๆ  

047 การผลิตน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์ม  

 สาขานี้ประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม กากน้ำมันมะพร้าว และกากน้ำมันปาล์ม  

048 การผลิตน้ำมันสัตว์ ไขมันสัตว์ น้ำมันพืช และผลพลอยได้  

 สาขานี้ประกอบด้วยน้ำมันหมู ไขมันสัตว์ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันสกัดจากเมล็ดละหุ่ง น้ำมัน
สกัดจากเมล็ดฝ้าย น้ำมันสกัดจากเมล็ดนุ่น น้ำมันเมล็ดทานตะวัน น้ำมันรำข้าว น้ำมันพืช
อ่ืน ๆ และผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เช่น กากถั่วเหลือง เป็นต้น  

049 โรงสีข้าว  

 สาขานี้ประกอบด้วยการสีข้าว การขัดข้าว การผลิตข้าวนึ่ง ข้าวหัก และผลพลอยได้ เช่น รำ
ข้าว และแกลบ เป็นต้น 

050 การผลิตผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทุกชนิด เช่น แป้งมันสำปะหลัง แป้ง
สาคู มันเส้น มันอัดเม็ด และผลพลอยได้อ่ืน ๆ 

051 การบดข้าวโพด  

 สาขานี้ประกอบด้วยการบดข้าวโพด  

052 การผลิตแป้งและการป่นแป้งอ่ืน ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการทำแป้งและการป่นแป้ง เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี แป้งข้าวโพด 
แป้งถั่ว และแป้งอ่ืน ๆ เป็นต้น 

053 การผลิตขนมปัง  



 สาขานี้ประกอบด้วยการทำขนมปัง ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมปังกรอบ และขนมคบเค้ียว เป็นต้น  

054 การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตอาหารเส้นทุกชนิด เช่น บะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว สปาเก็ตตี้ มักกะโรนี 
บะหมี่สำเร็จรูป และวุ้นเส้น เป็นต้น 

055 การผลิตน้ำตาล   

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตน้ำตาลดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลที่ได้จากมะพร้าว และ
น้ำตาลที่ได้จากปาล์มต่าง ๆ กลูโคส น้ำหวาน รวมทั้งน้ำตาลสังเคราะห์ และผลพลอยได้  
เช่น กากอ้อย และกากน้ำตาล เป็นต้น 

056 การผลิตขนมชนิดต่าง ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิต ขนมต่าง ๆ เช่น ลูกกวาด ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง ขนมหวาน 
และขนมไทยอ่ืน ๆ เป็นต้น 

057 การผลิตน้ำแข็ง   

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตน้ำแข็งที่ใช้เพื่อการบริโภคและที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 

 058 การผลิตผงชูรส  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผงชูรส และผลพลอยได้อ่ืน ๆ  

059 การผลิตชา กาแฟ และเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปต่าง ๆ   

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตชา กาแฟ และเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น โกโก้ผง 
เก๊กฮวยผง และขิงผง เป็นต้น 

060 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน ๆ  

  สาขานี้ประกอบด้วยซีอิ๊ว เต้าหู้ น้ำปลา ไข่เค็ม เครื่องแกง เกลือ เครื่องชูรส และเครื่อง
เตรียมอาหารอื่น ๆ เป็นต้น 

061 การผลิตอาหารสัตว์  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูปทุกชนิด และปลาป่น เป็นต้น 

062 การต้ม การกลั่น และการผสมสุรา  



 สาขานี้ประกอบด้วยการต้ม การกลั่นเอธิลแอลกอฮอล์ และการผสมสุรา เช่น บรั่นดี วิสกี้ 
สุรา ไวน์ แชมเปญ และสุราอื่น ๆ เป็นต้น 

063 การผลิตเบียร์  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตข้าวมอลต์และเบียร์  

064 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ำอัดลม น้ำโซดา น้ำกลั่น 
น้ำแร่อัดลม และการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด เป็นต้น 

065 การบ่มและอบใบยาสูบ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการบ่มและอบใบยาสูบและการดำเนินการอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการ
เตรียมใบยาดิบเพื่อการผลิตต่อไป  

066 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตซิการ์ บุหรี่ ยาจุก และยาเส้น เป็นต้น 

067 การปั่นด้าย การหีบฝ้าย และเส้นใยประดิษฐ์  

 สาขานี้ประกอบด้วยการหีบฝ้าย การปั่นด้ายจากฝ้าย ขนสัตว์ และเส้นใยประดิษฐ์ต่าง ๆ  

068 การทอผ้า  

 สาขานี้ประกอบด้วยการทอผ้าจากฝ้าย ไหม ขนสัตว์ และเส้นใยประดิษฐ์ต่าง ๆ  

069 การฟอก การพิมพ์ การย้อม และการแต่งเสร็จ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการพิมพ์ผ้า การฟอกขาว การย้อม และการแต่งสำเร็จด้วยและผ้า  

070 การผลิตสินค้าสิ่งทอถักสำเร็จรูป ยกเว้นเครื่องแต่งกาย  

 สาขานี้ประกอบด้วยสิ่งทอที่มิได้ระบุไว้ในสาขาอื่น รวมทั้งสิ่งทอถักที่ใช้ในครัวเรือน เช่น 
ผ้าขนหนู ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ผ้าสักหลาดและผลิตภัณฑ์สักหลาด ผ้าสำลี และผ้าม่าน เป็น
ต้น 

071 การผลิตสิ่งทอ  



 สาขานี้ประกอบด้วยการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการถักถุงเท้า เครื่องแต่งกายชั้นใน เครื่อง
แต่งกายชั้นนอก ผ้าถัก ผ้าลูกไม้จากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยเทียม ทั้งที่ถักด้วยมือและ
เครื่องจักร เป็นต้น  

072 การผลิตเครื่องแต่งกาย  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องแต่งกาย โดยการตัดและเย็บจากผ้า หนังสัตว์ และวัสดุ
อ่ืน ๆ รวมทั้งผ้าเช็ดหน้า เนคไท ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมหน้า และสิ่งตัดเย็บสำเร็จรูปทุกชนิด  

073 การผลิตพรม และเครื่องปูลาด  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตพรม เสื่อ หมอน ที่นอน และเครื่องปูลาดอ่ืน ๆ เป็นต้น 

074 การผลิตผลิตภัณฑ์ป่านและปอ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการอัดปอเบล การผลิตผลิตภัณฑ์จากปอแก้วและปอกระเจา เช่น การ
ทำเชือก กระสอบ แห อวน และผลิตภัณฑ์จากป่านและปออ่ืน ๆ เป็นต้น 

075 โรงฟอกหนังและการแต่งสำเร็จหนัง  

 สาขานี้ประกอบด้วยการฟอกและการแต่งสำเร็จหนังสัตว์ เช่น การฟอก การแปรงขน การ
พิมพ์ลาย และการย้อมสี เป็นต้น  

076 การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนังเทียม เช่น กระเป๋า ซองใส่กุญแจ 
สายหนัง ถุงมือ สายพาน อุปกรณ์ประกอบเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ และผลิตภัณฑ์หนัง
สัตว์อ่ืน ๆ เป็นต้น 

077 การผลิตรองเท้า ยกเว้นรองเท้ายาง  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตรองเท้าที่ทำด้วยหนัง ผ้า และวัตถุดิบอื่น ๆ ไม่รวมการผลิตที่
ทำด้วยไม้ ยาง หรือพลาสติก  

078 โรงเลื่อย  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเลื่อยไม้ การทำไม้อัด 
กรอบประตู หน้าต่าง ไม้ปาร์เก้ เป็นต้น  

079 การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊อก  



 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก หวาย ไม้ไผ่ และท่ีมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อ่ืน ๆ เช่น ตะกร้า ลัง ไม้แขวนเสื้อ ไม้จิ้มฟัน และหลอดด้าย เป็นต้น  

080 การผลิตเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งทำด้วยไม้  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งทุกชนิด 

081 การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษชนิดต่าง ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษต่าง ๆ เช่น กระดาษพิมพ์เขียน 
กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษแข็ง กระดาษคราฟท์ กระดาษสา และเศษกระดาษ เป็นต้น  

082 การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ กระดาษคอมพิวเตอร์ 
แฟ้มกระดาษ ซองจดหมาย ฉลาก ถุงกระดาษ กระดาษชำระ และผ้าอนามัย เป็นต้น  

083 การพิมพ์ การพิมพ์โฆษณา  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพิมพ์ เช่น เลตเตอร์
เพรสลิโธ กราฟ ออฟเซ็ท การทำเล่มหนังสือ การพิมพ์หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ และ
แผนที่ เป็นต้น 

084 การผลิตเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเคมีภัณฑ์ขั ้นมูลฐาน เช่น กำมะถัน ไฮโดรเจน ออกซิเจน 
ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ อาทิ กรดอนินทรีย์ และสารประกอบอื่น ๆ เช่น 
กรดเกลือ กรดกำมะถัน คาร์บอนไดออกไซด์ชนิดแข็ง และโลหะออกไซด์ เป็นต้น  

085 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช เช่น ปุ๋ยยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต 
ฟอสเฟต ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ยาปราบศัตรูพืช และยาฆ่าแมลงต่าง ๆ  

086 การผลิตยางสังเคราะห์และปิโตรเคมี  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตยางสังเคราะห์ วัสดุสังเคราะห์ และเม็ดพลาสติก เป็นต้น 

087 การผลิตสีทา น้ำมันชักเงา และแลคเกอร์  



 สาขานี้ประกอบด้วยอุตสาหกรรมการผลิตสีทา น้ำมันชักเงา แลคเกอร์ สารละลาย สีเคลือบ 
และน้ำยาเคลือบเครื่องดินเผา ทั้งนี้รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น น้ำมัน
ผสมสี น้ำยาล้างสี น้ำยาล้างแปรง วัสดุที่ใช้ในการอุดร่องยาแนวและพอกเนื้อ ทั้งนี้ไม่รวมสี
ย้อมผมและสีย้อมผ้าทุกชนิด เป็นต้น 

088 การผลิตยารักษาโรค  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตยารักษาโรคในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เม็ด แคปซูล ผง ไซรัป  ยา
ฉีด และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพร เป็นต้น 

089 การผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรักษาความสะอาด  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตสบู่ ผงซักฟอก แชมพู และสารทำความสะอาด เป็นต้น  

090 การผลิตเครื่องสำอาง  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง ครีมแต่งผม ยาสีฟัน แป้งฝุ่น และยา
ระงับกลิ่นตัว เป็นต้น 

091 การผลิตไม้ขีดไฟ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตไม้ขีดไฟ  

092 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ เช่น ฟิล์ม กระดาษอัดรูป น้ำแข็งแห้ง 
ขี้ผึ้ง กาว เทียนไข หมึก ผงถ่านดำ เครื่องหอมและการบูร และธูป เป็นต้น 

093 โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม   

 สาขานี้ประกอบด้วยโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งผลิตน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา 
น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล และแก๊สโซฮอล์ เป็นต้น 

094 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากน้ำมันปิโตรเลียม  

 สาขานี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปิโตรเลียม เช่น ยางมะตอย น้ำมันเครื่อง จารบี 
คาร์บอนแบล็ค ผงถ่านอัด ถ่านโค้ก และทาร์ เป็นต้น  

095 การผลิตยางแผ่นรมควัน ยางเครปและยางแท่ง  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตยางแผ่นดิบรมควัน ยางแท่ง ยางเครป และเศษยาง เป็นต้น 



096 การผลิตยางนอกและยางใน  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตยางนอกและยางใน เพ่ือใช้กับยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งการ
หล่อดอกยาง  

097 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น รองเท้ายาง ยางยืด ท่อยาง สายพาน
ยางที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สายพานอื่น ๆ ยางโฟม กระเบื้องยางปู พื ้น ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ   

098 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ เช่น ท่อพีวีซี ของเล่นพลาสติก 
ภาชนะพลาสติก ฟองน้ำ โฟม แผ่นไฟเบอร์ แห อวน รวมทั้งพลาสติกที ่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมและในครัวเรือนอื่น ๆ  

099 การผลิตกระเบื้องและเครื่องปั้นดินเผา  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เซรามิค ผลิตภัณฑ์โมเสค เครื่องสุขภัณฑ์ 
และเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมและการก่อสร้างอ่ืน ๆ เป็นต้น  

100 การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตกระจกแผ่นเรียบ กระจกนิรภัย แท่งแก้ว ขวด แก้วน้ำ ใยแก้ว 
หลอดแก้วทำหลอดไฟฟ้า และเศษแก้ว เป็นต้น 

101 การผลิตผลิตภัณฑ์จากดินที่ใช้กับงานก่อสร้าง  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตอิฐ กระเบื้องต่าง ๆ ท่อ อิฐทนไฟ และผลิตภัณฑ์จากดินที่ใช้
กับงานก่อสร้างซึ่งคล้ายคลึงกันอ่ืน ๆ  

102 การผลิตซีเมนต์  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีเมนต์ผสม ซีเมนต์ขาว และปูนขาว เป็น
ต้น 

103 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต  



 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล็อก เสารับอาคาร และ
เสาเข็มคอนกรีต ท่อคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทคอนกรีตหล่อ
สำเร็จและคอนกรีตอัดแรง เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารแบบสำเร็จรูป รวมทั้งคอนกรีต
ผสมเสร็จ เป็นต้น 

104 การผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะอ่ืน ๆ  

 สาขานี ้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ยิบซัม ปลาสเตอร์ และผลิตภัณฑ์แอสเบสทอสอื่น ๆ 
ผลิตภัณฑ์หินที่มิได้ทำการผลิตเกี่ยวเนื่องกับการทำเหมืองหิน และผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอ่ืน 
ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอ่ืน  

105 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ซึ่งประกอบด้วยกรรมวิธีทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การถลุงด้วยเตา
ถลุงแร่แบบพ่นลม จนถึงขั้นก่ึงสำเร็จรูปในโรงรีดและโรงหล่อ  

106 การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสี แผ่นเหล็กชุบดีบุก แผ่นเหล็กรีดร้อน 
เหล็กเส้น ลวดเหล็ก ท่อเหล็ก การหล่อเหล็กกล้า และผงเหล็ก เป็นต้น  

107 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่มิใช่เหล็ก  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการ ซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะที่มิใช่เหล็ก ประกอบด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การถลุงขั้นต้นและข้ันที่สอง การทำ
โลหะผสม การทำให้บริสุทธิ์ การรีด การดึง การหล่อ และการทำเป็นรูปพรรณ กรรมวิธีที่
เป็นการผลิตโลหะให้เป็นแท่ง ท่อน ท่อ เส้น รูปหน้าตัดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ต้องหล่อ
และอัดบีบเป็นรูปพรรณ รวมทั้งสถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการแยก
ดีบุกออกจากเศษโลหะและการแยกเศษโลหะกลับคืนมาใช้ประโยชน์  

108 การผลิตเครื่องตัด เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กและเหล็กกล้าทั่วไป  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องตัด เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กและเหล็กกล้า
ทั้งท่ีใช้ในครัวเรือน การเกษตร การก่อสร้าง และในการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่น มีด ขวาน 
มีดตัดหญ้า เคียว เสียม พลั่ว คราด ค้อนเหล็ก ไขควง และตะไบ เป็นต้น  



109 การผลิตเครื่องเรือนและเครื่องติดตั้งซ่ึงทำด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตการดัดแปลงเครื่องเรือน และเครื่องติดตั้งที่ทำด้วยโลหะเป็น
ส่วนใหญ่ที่ใช้กับบ้านเรือน อาคารสำนักงาน ภัตตาคาร ร้านค้า และอุปกรณ์การขนส่ง เป็น
ต้น 

110 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการก่อสร้าง เช่น  
สะพาน ถังน้ำ ประตู มุ้งลวด กรอบหน้าต่าง ราวบันได ประตูเหล็ก เครื่องโลหะซึ่งใช้ในงาน
สถาปัตยกรรม ส ่วนประกอบโลหะสำหรับใช ้ก ับระบบเคร ื ่องระบายอากาศ และ
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

111 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอ่ืน ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ เช่น กระป๋องซึ่งทำจากเหล็กวิลาสหรือ
แผ่นโลหะเคลือบ การผลิตเครื่องลำเลียงซึ่งทำด้วยโลหะ การทำภาชนะบรรจุสิ่งของเพ่ือ
ส่งไปจำหน่าย การทำผลิตภัณฑ์โลหะที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยวิธีปั้นหรือกระแทกขึ้นรูป การทำ
ลวดและผลิตภัณฑ์จากลวดโดยใช้ลวดซึ่งซื้อมาจากแหล่งผลิตอื่น (แต่ไม่รวมถึงการทำลวด
และสายเคเบิลชนิดหุ้มฉนวน) การทำเครื่องสุขภัณฑ์และเครื่องใช้ทองเหลืองที่ใช้ในการ
ประปา วาล์ว ชิ ้นส่วนสำหรับประกอบท่อ และผลิตภัณฑ์โลหะชนิดต่าง ๆ ซึ ่งมิ ได้จัด
ประเภทไว้ในที่อ่ืน รวมทั้งการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคลือบด้วยแลคเกอร์ การอาบ การ
ชุบสังกะสี การชุบด้วยไฟฟ้า และการขัดผิวผลิตภัณฑ์โลหะ  

112 การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องยนต์ไอน้ำ เครื่องยนต์ก๊าซ เครื่องกังหันไอ
น้ำ เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดอื่น ๆ เป็นต้น 

113 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร 

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น 
อุปกรณ์การหว่าน และการเก็บเกี่ยว เป็นต้น รวมทั้ งการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ดังกล่าว  

114 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ประดิษฐ์เครื่องไม้และเครื่องโลหะ  



 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ประดิษฐ์เครื่องไม้และเครื่องโลหะ 
ต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรที่ใช้สำหรับโรงเลื่อย เครื่องกลึง เครื่องคว้าน และเครื่องเจาะ เป็นต้น 
รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรดังกล่าว  

115 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์พิเศษ  

 สาขานี ้ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมแซมเครื ่องจักรชนิดหนัก สำหรับใช้ในการ
ก่อสร้าง เหมืองแร่ และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่มิได้จัดประ เภทไว้ในสาขาอื่น ๆ 
รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว  

116 การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานและครัวเรือน  

 สาขานี ้ประกอบด้วยการผลิตเครื ่องมือเครื ่องใช้ในสำนักงานและในครัวเรือน เช่น 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำแข็ง จักรเย็บผ้า พิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข 
เครื ่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งชิ ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื ่องมือเครื ่องใช้ดังกล่าว เช่น 
คอมเพรสเซอร์ และคอนเดนเซอร์ เป็นต้น 

117 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม  

 สาขานี ้ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่ องและเคร ื ่องม ือไฟฟ้าที ่ใช ้ในงาน
อุตสาหกรรม เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และมิเตอร์ไฟฟ้า 
เป็นต้น รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือดังกล่าว  

118 การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์ และการคมนาคม  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตวิทยุ โทรทัศน์ วีดีโอ เครื่องบันทึกคำบอก เครื่องเล่นแผ่นเสียง 
เครื ่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื ่องกระจายเสียงชนิดต่าง ๆ โทรศัพท์ จานดาวเทียม 
เคร ื ่องม ือส ื ่อสารอื ่น ๆ รวมทั ้งช ิ ้นส ่วนและส่วนประกอบ ได ้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า 
แผ่นวงจรพิมพ์ หลอดภาพ และโทรพิมพ์สี เป็นต้น  

119 การผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านขนาดเล็ก เช่น เตาอบ เตา
รีด พัดลม หม้อหุงข้าว เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องผสมอาหาร และชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ  
เป็นต้น 

120 การผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุ้มฉนวน  



 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุ้มฉนวน  

121 การผลิตหม้อเก็บประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่ต่าง ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตหม้อเก็บประจุไฟฟ้าชนิดด่างหรือตะกั่วกรด และเซล ไฟฟ้า
ปฐมภูมิ เช่น แบตเตอรี่ และถ่านไฟฉาย เป็นต้น  

122 การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอ่ืน ๆ เช่น 
โคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ตัวนำ และอุปกรณ์ท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน เป็นต้น  

123 การต่อและการซ่อมเรือ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการต่อเรือ การซ่อมเรือชนิดต่าง ๆ เช่น เรือเดินทะเล เรือท้องแบน 
เรือลำเลียง และเรือขนาดเล็กทุกประเภท เป็นต้น รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ  

124 การผลิตรถไฟ  

 สาขานี ้ประกอบด้วยการผลิตรถไฟโดยสารและบรรทุกสินค้า การผลิ ตชิ ้นส่วนและ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถไฟ รวมทั้งการซ่อมแซมรถไฟ  

125 การผลิตยานยนต์  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิต การประกอบรถยนต์นั่ง รถโดยสาร รถบรรทุก รถจิ๊บ รถยก 
แชสซี ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของรถดังกล่าว  

126 การผลิตรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถสามล้อ รถเข็น รวมทั้งชิ้นส่วน
และส่วนประกอบของรถดังกล่าว  

127 การซ่อมแซมยานพาหนะทุกชนิด  

 สาขานี้ประกอบด้วยการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
และรถจักรยาน เป็นต้น 

128A  การผลิตเครื่องยนต์ และช้ินส่วนอากาศยาน 

 สาขานี ้ประกอบด้วยการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตชิ ้นส่วนเครื่องบินหรือ
อุปกรณ์เสริม อะไหล่ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องบิน เช่น ลำตัว ปีก ประตู ถังเชื้อเพลิง 



เบาะที่นั ่งของผู้โดยสาร ห้องโดยสาร อุปกรณ์เติมน้ำมันบนเครื่องบิน และถังเชื้อเพลิง
ภายนอก เป็นต้น 

128B  การซ่อมบำรุงอากาศยาน 

 สาขานี้ประกอบด้วยการซ่อมแซมและบำรุงเครื่องยนต์ของอากาศยานทุกประเภท รวมถึง
อุปกรณ์ควบเสริมของอากาศยานทุกชนิด เพื่อสร้างสมรรถนะความต่อเนื่องของความ
สมควรเดินอากาศของอากาศยาน (continuing airworthiness of an aircraft) เช่น การ
ยกเครื่อง (overhaul) การตรวจสอบ (inspection) การเปลี่ยน (replacement) การแก้ไข
จุดบกพร่อง (defect rectification) การดัดแปลง (embodiment of a modification) 
และการซ่อม (repair) เป็นต้น 

129 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์
การแพทย์ เช่น เครื่องวัด เครื่องมือทำฟัน และเข็มฉีดยา เป็นต้น รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วน
และส่วนประกอบ และการซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว  

130 การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการถ่ายภาพและสายตา  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เช่น 
เลนส์ แว่นตา กล้องส่องทางไกล อุปกรณ์ดูดาว กล้องจุลทรรศน์ เครื่องฉาย กล้องถ่ายรูป 
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการถ่ายภาพ และชิ้นส่วนประกอบของเครื่องมือ
เครื่องใช้ดังกล่าว  

131 การผลิตนาฬิกา  

 สาขานี ้ประกอบด้วยการผลิตนาฬิกาตั ้ง แขวน นาฬิกาข้อมือ และชิ ้นส่วนนาฬิกาทุก
ประเภท   

132 การผลิตเครื่องประดับและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

 สาขานี้ประกอบด้วยการเจียรไนและการขัดหินมีค่า หินกึ่งมีค่า มุก เครื่องเงิน เครื่องถม 
เครื่องใช้ทำด้วยแผ่นเงิน ทอง แผ่นโลหะมีค่าอื่น ๆ รวมทั้งการผลิตเครื่องประดับสำเรจ็รูป 
การทำเหรียญกษาปณ์ และเหรียญตรา เป็นต้น  

133 การผลิตเครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา  



 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องดนตรีและเครื่องกีฬาทุกประเภท เช่น กีตาร์ เปียโน ลูก
ฟุตบอล ลูกกอล์ฟ แบดมินตัน และนวมต่อยมวย เป็นต้น  

134 การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มิได้จัดไว้ในสาขาอื่น ๆ เช่น เครื่องเขียน 
ของเล่นเด็ก ร่ม ซิป กระดุม ขอติดเสื้อ ดอกไม้ประดิษฐ์ เพชรพลอยเทียม และภาพวาด 
เป็นต้น  

135 การไฟฟ้า  

 สาขานี ้ประกอบด้วยการผล ิตไฟฟ้าจากพลังงานต่าง ๆ เช ่น พลังน ้ำ น ้ำม ันเตา  
และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น การส่งและการจำหน่ายพลังไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ตามครัวเรือน สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม กิจการสาธารณประโยชน์ รวมทั้งโรงผลิตไฟฟ้าที่
อุตสาหกรรมปั่นเอง  

136 การผลิตก๊าซธรรมชาติ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการแยกก๊าซธรรมชาติ และการขนส่งท่อ  

137 การประปา  

 สาขานี้ประกอบด้วยกิจการและโรงงานซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการทำน้ำให้บริสุทธิ์ 
การจ่าย หรือจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ตามบ้านเรือน สถานประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยก
รรม และกิจการสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 

138 การก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย  

 สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใหม่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้านพักอาศัย 
ตึกแถว อาคารชุด อพาร์ทเม้นท์ และหอพัก กิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อเติม การซ่อมทำสี 
การตกแต่งอาคาร รวมทั้งการเดินสายไฟ และระบบเครื่องทำความเย็น โดยที่มูลค่าการ
ก่อสร้างในสาขานี้ไม่รวมค่าที่ดิน  

139 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ท่ีอยู่อาศัย  

 สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใหม่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่น อาคารที่ทำการโรงงาน 
โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล และโกดังเก็บสินค้า เป็นต้น รวมทั้งกิจการต่อเติมและ
ซ่อมแซมอาคารดังกล่าว ยกเว้น การก่อสร้างสถานีรถไฟ สถานีพลังงานและอาคารสื่อสาร  



140 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะทางด้านเกษตรและป่าไม้  

 สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างและต่อเติมงานบริการสาธารณะทางด้านเกษตรและปา่ไม้ 
เช่น การก่อสร้างเข่ือน และโครงการชลประทาน เป็นต้น 

141 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะที่ไม่เกี่ยวกับงานเกษตร  

 สาขานี ้ประกอบด้วยการก่อสร้างและซ่อมแซมทางหลวง ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ 
สนามบิน สถานีรถไฟ ท่อน้ำสายใหญ่ และทางระบายสิ่งโสโครก เป็นต้น  

142 การก่อสร้างโรงงานผลิตพลังไฟฟ้าและสาธารณูปโภค  

 สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างและซ่อมแซมโรงไฟฟ้า และระบบส่งไฟสถานีย่อย เป็นต้น 

143 การก่อสร้างอาคารและระบบสื่อสาร  

 สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคาร และระบบการสื่อสาร เช่น โทรเลข โทรศัพท์ สถานี 
และวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น  

144 การก่อสร้างอ่ืน ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการก่อสร้างที่มิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอื่น ๆ เช่น การวางท่อก๊าซ
ธรรมชาติ สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ และสนาม
กีฬาทุกชนิด เป็นต้น 

145 การค้าส่ง  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขายสินค้าใหม่ และ
สินค้าที่ใช้แล้วแก่ผู้ขายปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม ผู้ใช้ในงานพาณิชย์และในงานวิชาชีพ
อ่ืน ผู้ขายส่งรายอื่น ผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อสินค้าเพ่ือขายให้แก่สถานประกอบการ ธุรกิจ
ประเภทสำคัญ ๆ รวมถึงพ่อค้าขายส่งซึ่งดำเนินการซื้อและขายสินค้าที่เป็นของตนเอง ผู้
จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ผู้ส่งออก ผู้สั่งสินค้าเข้า และสมาคมสหกรณ์การซื้อ สำนักงาน
ขายของกิจการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมที่ตั ้งขึ ้นเพื่อขายผลิตผลของตนเอง สมาคม
สหกรณ์ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขายผลิตผลการเกษตร ผู้ขายเศษโลหะ ผู้ขายของเก่า 
รวมทั้งเศษวัสดุต่าง ๆ ผู้ขายส่งซึ่งจำแนกและคัดเกรดสินค้าจำนวนมาก พ่อค้าส่งที่ทำการ
บรรจุหีบห่อและบรรจุขวด ทั้งนี้ ยกเว้นการบรรจุขวดและบรรจุหีบห่อในตู้คอนเทนเนอร์
ของสนามบิน 



146 การค้าปลีก  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขายปลีกสินค้าใหม่ 
และสินค้าที ่ใช้แล้วแก่บุคคลทั ่วไปหรือครัวเรือน สถานประกอบการขายปลีก เช่น 
ห้างสรรพสินค้า แผงลอย สถานีบริการขายน้ำมันเบนซิน ผู้จำหน่ายปลีกรถยนต์ คนเร่ขาย
ของ สหกรณ์ผู้บริโภค สถานที่ประมูลสินค้า ผู้ขายปลีกส่วนมากมักดำเนินกิจการซื้อขายที่
เป็นของตนเอง แต่บางรายอาจจะเป็นตัวแทนของสำนักงานใหญ่ และทำหน้าที่ขายให้
ตามที่ได้รับมอบหมายหรือขายให้โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทน สถานประกอบการซึ่ง
ดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายสินค้าที่นำมาแสดงให้แก่ ประชาชนทั่วไป เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องเขียน น้ำมันเบนซิน ได้จัดไว้ในประเภทนี้ด้วย ถึงแม้การขายสิ่งของเหล่านี้
อาจจะไม่ใช่เพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน  

147 ภัตตาคารและร้านขายเครื่องดื่ม  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายอาหารและ
เครื่องดื่มที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันที เช่น ไนต์คลับ ภัตตาคาร บาร์ ร้านกาแฟ 
หาบเร่แผงลอยที่ขาย อาหารสำเร็จรูปและก๋วยเตี๋ยว ทั้งนี้ รวมถึงอาหารและสถานที่ใช้
รับประทานอาหารในโรงงาน และสถานที่ทำงาน เป็นต้น  

148 โรงแรมและที่พักอ่ืน ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในการจัดหาที่พักและค่ายพักแรม  

149 การขนส่งทางรถไฟ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการบริการขนส่งทางรถไฟ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า  

150 การขนส่งทางบก  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งให้บริการทางด้านการขนส่งผู้โดยสารโดยรถ
แท็กซี่ รถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด และยานพาหนะอ่ืน ๆ เช่น สามล้อ เป็นต้น 

151 การขนส่งสินค้าทางบก  

 สาขานี้ประกอบด้วยบริการขนส่งสินค้าทางบกโดยรถบรรทุก  

152 การให้บริการเสริมการขนส่งทางบก  



 สาขานี้ประกอบด้วยการให้บริการเสริมการขนส่งทางบก เช่น การดำเนินงานเกี่ยวกับการ
เก็บค่าที่จอดรถ การเก็บค่าธรรมเนียมผ่านถนน การให้เช่ารถยนต์และรถบรรทุก เป็นต้น  

153 การขนส่งทางทะเล  

 สาขานี้ประกอบด้วยการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล  

154 การขนส่งชายฝ่ังและการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารชายฝั ่งและการขนส่งทางน้ำ
ภายในประเทศ โดยทางแม่น้ำลำคลอง เช่น เรือข้ามฟาก เรือลากจูง เป็นต้น  

155 บริการเสริมการขนส่งทางน้ำ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการให้บริการเสริมการขนส่งทางน้ำทุกประเภท เช่น การบำรุงรักษา 
และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสะพานเทียบเรือ อู่เรือ อาคารที่เก่ียวข้องทั่วไป สิ่งอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ การบำรุงรักษาและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับประภาคาร เครื่องหมายช่วยการ
เดินเรืออ่ืน ๆ การบรรทุกและขนถ่ายสินค้าของเรือ การกู้ตัวเรือและสินค้าในเรือ บริการให้
เช่าเรือ และบริการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น  

156A การให้บริการขนส่งทางอากาศ 

 สาขานี้ประกอบด้วยการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ไปรษณียภัณฑ์ และสินค้าทางอากาศ ซึ่ง
มีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องคือสายการบินพาณิชย์ที่มีตารางบิน (scheduled) และที่ไม่มี
ตารางบิน (non-scheduled) เช่น บริการเช่าเหมาลำ (charter air transport) และอื่น ๆ 
เช่น On-demand air transport, Air-taxi, Commercial business aviation เป็นต้น 

156B การบินทั่วไป 

 สาขานี้ประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านการบินทั่วไปครอบคลุมการปฏิบัติการการบินพล
เรือนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกิจการการบินพาณิชย์ทั้งที่มีตารางบินและไม่มีตารางบิน โดยการ
บินทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น การสอนบิน การบินสันทนาการ การบินเพื่อการทำงาน 
(สำรวจ ถ่ายรูป และการเกษตร เป็นต้น) และการบินอ่ืน ๆ เป็นต้น 

156C กิจการท่าอากาศยาน 



 สาขานี้ประกอบด้วยบริการที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการการบิน (aeronautical services) 
และบริการที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการการบิน (non-aeronautical services) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

• บริการที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการการบิน (aeronautical services) คือ บริการที่สนามบิน
จัดให้เพื ่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัต ิการการบิน เช ่น บริการการจราจรทางอากาศ 
(aerodrome services) บริการอุปกรณ์ภาคพื ้น (ground handling services) บริการ
เชื้อเพลิงอากาศยาน (fuel and oil handling) บริการบำรุงรักษาอากาศยานชนิดเบา (light 
aircraft maintenance) บริการปฏิบัติการการบินและธุรการลูกเรือ (flight operations 
and crew administration) และบริการมื้ออาหาร (catering services) เป็นต้น 

• บริการที่ไม่มีความเก่ียวข้องกับกิจการการบิน (non-aeronautical services) คือ บริการที่

สนามบินจัดให้แต่ไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการการบิน เช่น การให้สิทธิหรือสัมปทานให้ใช้

พ้ืนที่ ให้เช่าพ้ืนที่ การให้บริการที่จอดรถ การให้เช่าสิ่งปลูกสร้างในเขตการบินเพื่อการซ่อม 

บำรุงรักษา หรือเก็บอากาศยาน การให้เช่าสายการบิน ผู้ค้าปลีก ผู้ให้บริการอาหาร และ

ให้บริการเช่าพ้ืนที่ในอาคารผู้โดยสาร เป็นต้น 

156D การให้บริการการเดินอากาศ 

 สาขาน ี ้ประกอบด ้วยบร ิการการควบค ุมการจราจรทางอากาศ ( approach and 
aerodrome control services) การบริการจัดการการจราจรทางอากาศ (air traffic 
management) การบริการระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตาม
อากาศยาน (communications, navigation and surveillance systems (CNS)) บริการ
อุต ุน ิยมวิทยาสำหรับการเดินอากาศ (meteorological services for air navigation 
(MET)) การค้นหาและช่วยเหลือ (search and rescue (SAR)) และการบริการข่าวสารการ
เดินอากาศ (aeronautical information services (AIS)) เป็นต้น 

157A การให้บริการทางด้านการบินอื่น ๆ 

  สาขานี้ประกอบด้วยกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน นอกเหนือจากที่
กล่าวมาข้างต้น เช่น การให้บริการทำความสะอาดภายในอาคาร การตกแต่งภายใน
เครื่องบิน การดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของสนามบิน เป็นต้น 

157B บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง  



 สาขานี้ประกอบด้วยกิจการที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง โดยทำหนา้ที่
เป็นตัวแทนจัดการเดินทางท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร เช่น ตัวแทนการ
เดินทางการให้บริการบรรจุหีบห่อและบรรจุลัง การตรวจสอบ และการชั่งน้ำหนักสินค้า 
เป็นต้น  

158 สถานที่เก็บสินค้าและการเก็บสินค้า  

 สาขานี้ประกอบด้วยการดำเนินงานเกี่ยวกับการเก็บสินค้า คลังสินค้า และบริการไซโล เป็น
ต้น    

159 บริการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ และการสื่อสาร  

 สาขานี้ประกอบด้วยกิจการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ และการสื่อสารอื่น ๆ รวมทั้งจาน
ดาวเทียม 

160 สถาบันการเงิน  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านการเงิน เช่น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน โรงรับจำนำ สหกรณ์ทางการเครดิต 
สถานแลกเปลี่ยนเงินตรา และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เป็นต้น 

161 การประกันชีวิต  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการประกันชีวิต และ
การบริการที่เก่ียวเนื่องกัน เป็นต้น 

162 การประกันวินาศ  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเล เป็นต้น  

163 บริการด้านอสังหาริมทรัพย์  

 สาขานี ้ประกอบด้วยสถานประกอบการที ่ดำเนินกิจการเก ี ่ยวกับการจัดการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือนายหน้า เช่น การให้บริการ การเช่า การซื้อ 
การขาย การจัดการและการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้ร ับค่าธรรมเนียมเป็น
ค่าตอบแทนหรือโดยทำสัญญาจ้าง  

164 การบริการทางด้านธุรกิจ  



 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งให้บริการทางด้านการบัญชี การตรวจสอบบัญชี 
กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคนิค การโฆษณา การเช่าเครื่องมือเครื่องจักร การ
บริการด้านอินเตอร์เน็ต รวมทั้งบริการธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอ่ืน ๆ  

165A งานกำกับดูแลทางด้านการบิน 

 สาขานี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เช ่น มาตรฐานความปลอดภัยทางการบิน การเจรจาข้อตกลงการเดินทางอากาศ 
(negotiation of international air service agreements) การส ืบสวนอุบ ัต ิการณ ์ที่
เก ี ่ยวกับความปลอดภัยทางอากาศ และการเก็บรวบรวมข้อมูลที ่ เก ี ่ยวกับการบิน 
(compilation of aviation statistics) เป็นต้น 

165B การบริหารราชการ 

 สาขานี้รวมถึงรัฐบาลกลาง รัฐบาลส่วนภูมิภาค และรัฐบาลส่วนท้องถิ่น รวมถึงพระบรม
วงศานุวงศ์ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม กองทัพ ตำรวจ และฝ่ายตุลาการ 
มูลค่าการผลิตในสาขานี้ประกอบด้วยมูลค่าเพ่ิมทางด้านค่าจ้างแรงงาน ทั้งท่ีเป็นเงินสดและ
เป็นค่าตอบแทนอย่างอ่ืน ค่าเสื่อมราคาและรายการอื่นที่เป็นค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ยกเว้น 
ค่าใช้จ่ายในส่วนการรักษาความสะอาด และการจัดระบบท่อระบายน้ำทิ้ง  โรงเรียนของรัฐ
และโรงพยาบาลของรัฐซึ่งได้แยกไว้ในสาขา 166 167 168 และ 169 ตามลำดับ  

166 บริการสุขาภิบาลและบริการที่คล้ายคลึงกัน   

 สาขานี้ประกอบด้วยการดำเนินงานหลักเกี่ยวกับบริการสุขาภิบาล และบริการที่คล้ายคลึง
กัน เช่น การเก็บ การขน และการกำจัดขยะมูลฝอยกับสิ่งปฏิกูล การจัดทำระบบทาง
ระบายน้ำ รวมทั้งสถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการทำความสะอาด
อาคารสำนักงาน การกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค และบริการอื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น 

167A สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน 

 สาขานี้ประกอบด้วยการฝึกอบรมนักบินโดยสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานทาง
ภาครัฐ หรืออ่ืน ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย 

167B บริการทางการศึกษา  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับการศึกษา ทั้งสายสามัญ
และสายอาชีพ เช่น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงเรียน



เกษตรกรรม โรงเรียนฝึกหัด ครู วิทยาลัยครู โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนนาฏศิลป์และ
ดนตรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พิเศษ เช่น โรงเรียนคนพิการ ตาบอด และหูหนวก เป็นต้น  

168 สถาบันวิจัย  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถาบันซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการวิจัยขั้นพื้นฐาน และการวิจัย
ทั่วไปในด้านชีววิทยา ฟิสิกส์ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น  

169 บริการทางการแพทย์และบริการทางอนามัยอ่ืน ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการให้บริการการ
ป้องกัน การรักษาทางการแพทย์ ทันตกรรม และการอนามัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาล 
สถานพักฟื้น สถานพยาบาลและสถาบันที่คล้ายคลึงกัน สถานสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
สำนักงานให้คำปรึกษาทางแพทย์ ศัลยแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอื่น ๆ เช่น 
ทันตแพทย์ ผดุงครรภ์ และพยาบาลที่ทำงานส่วนตัว บริการแพทย์เคลื่อนที่ ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ด ้านเวชกรรมและทันตกรรม ซึ ่งบริการเกี ่ยวกับการทดสอบ การ
วินิจฉัยโรคและบริการอื่น ๆ แก่แพทย์และทันตแพทย์ และสถานประกอบการซึ่งดำเนิน
กิจการหลักเก่ียวกับการทำฟันปลอม เป็นต้น  

170 สถาบันธุรกิจ สมาคมอาชีพ และสมาคมกรรมกร  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถาบันธุรกิจเอกชน เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้า
ไทย สมาคมอุตสาหกรรมไทย องค์การอาชีพต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
สหภาพแรงงาน และองค์กรแรงงานที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น 

171 บริการชุมชนอื่น ๆ  

 สาขานี ้ประกอบด้วยสถาบันซึ ่งดำเนินกิจการหลักเกี ่ยวกับการให้บริการด้านสังคม
สงเคราะห์ เช่น สภากาชาดและองค์กรอ่ืน ๆ ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมและจัดสรรเงินเรี่ยไรหรือ
เงินอุดหนุนเพื่อการกุศล เช่น สมาคมสงเคราะห์เด็ก สถานเลี้ยงเด็กตอนกลางวัน โรงเลี้ยง
เด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์คนชรา สถานสงเคราะห์คนพิการ สมาคมสงเคราะห์ครอบครัว 
องค์กรศาสนา และองค์กรการกุศลอื่น ๆ เป็นต้น  

172 การผลิตและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์  

 สาขานี้ประกอบด้วยการสร้างภาพยนตร์ การสร้างฟิล์มภาพนิ่งและภาพสไลด์ รวมทั้งสถาน 
ประกอบการซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกัน เช่น การล้างและอัดฟิล์มภาพยนตร์ การตัดต่อ



และลำดับภาพ การให้ชื ่อหัวเรื ่องภาพยนตร์ การทำเทปม้วนใหม่ และการจัดจำหน่าย
ภาพยนตร์  

173 โรงภาพยนตร์  

 สาขานี้ประกอบด้วยการดำเนินกิจการโรงภาพยนตร์ทั้งหมด  

174 วิทยุ โทรทัศน์ และบริการที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ และห้องส่ง ซึ่งดำเนินกิจการ
หลักเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ส่งออกอากาศ สถานีถ่ายทอด
ทางอากาศที่ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงไปสู่ประชาชน รวมทั้งธุรกิจใน
รูปของบริการโทรทัศน์ลักษณะการบอกรับเป็นสมาชิก (เคเบิ้ลทีวี)  

175 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์  

 สาขานี้ประกอบด้วยการดำเนินงานห้องสมุด หอจดหมายเหตุ โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และหอ
ศิลป์  

176 บริการบันเทิงและบริการสันทนาการ  

 สาขานี้ประกอบด้วยการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้การบันเทิงและสันทนาการต่ าง ๆ เช่น 
โบว์ลิ่ง บิลเลียด สนุกเกอร์ สนามม้า สนามมวย สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามกอล์ฟ 
สโมสรกีฬาอ่ืน ๆ สวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ บริการการกีฬาและการบันเทิง ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ที่อ่ืน บริการให้เช่าเรือสำราญ จักรยานยนต์ รถเข็นไม้กอล์ฟ ม้า และสิ่งที่
ใช้เพ่ือการบันเทิงหรือสันทนาการที่คล้ายคลึงกัน  

177 การซ่อมแซม  

 สาขานี ้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ ่งดำเนินกิจการเกี ่ยวกับการซ่อมเครื ่องมือ 
เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์เครื่องตกแต่ง และสินค้าผู้บริโภคอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่
อื่น เช่น เตาอบ เตาหุงข้าว ตู้ เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ รองเท้า เครื่อง
ดนตรี เครื่องกีฬา นาฬิกา และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น  

178 การบริการส่วนบุคคล  



 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งดำเนินการหลักเกี่ยวกับการให้บริการส่วนบคุคล 
เช่น การซักรีด บริการตัดผม เสริมสวย การถ่ายรูป อาบอบนวด ฌาปนกิจ บริการดูแลและ
รักษาสุสาน และคนรับใช้ เป็นต้น  

179 การบริการอ่ืน ๆ  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการในด้านบริการที่มิได้รวมไว้ในสาขาอ่ืน  

180 กิจกรรมที่ไม่สามารถจำแนกสาขาการผลิตได้  

 สาขานี้ประกอบด้วยสถานประกอบการที่มิได้จัดไว้ในสาขาอื่นหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถ
จำแนกไว้ในสาขาการผลิตใด ๆ 

190 ผลรวมของมูลค่าปัจจัยการผลิตขั้นกลางทั้งหมด  

 เป็นผลรวมของสาขา 001 ถึง  180  

201 เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  

  ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ที่ผู้จ้างจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างทั้งในรูปของตัวเงินและ
สิ่งของ ผู้รับจ้าง ได้แก่ ลูกจ้างระยะยาว ลูกจ้างชั่วคราว และผู้บริหาร เป็นต้น  

202 ผลตอบแทนการผลิต  

 ผลตอบแทนการผลิต ได้แก่ ผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิตทั้งหมดหรือมูลค่าเพ่ิมทั้งหมด
หักด้วย ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าเสื่อมราคา และภาษีทางอ้อมสุทธิ  

203 ค่าเสื่อมราคา  

 ค่าเสื่อมราคา คือ เงินสำรองค่าสึกหรอของสินทรัพย์ประเภททุนต่าง ๆ เช่น ค่าเสื่อมของ
อาคารที่ทำการของสถานประกอบการ และเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ  

204 ภาษีทางอ้อมสุทธิ  

 ภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีการค้า ภาษีส่งออก ภาษีใบอนุญาต ภาษีค่าบริการในโรงแรมและ
ภัตตาคาร แสตมป์ และภาษีการขายพิเศษอื่น ๆ เช่น รถยนต์ เครื่องทางไฟฟ้า เครื่องดื่ม 
ชนิดมีแอลกอฮอล์ บุหรี่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ภาษีทางอ้อมแตกต่างจากการคำนวณของ
กองบัญชีประชาชาติตรงที่ภาษีขาเข้า และภาษีการค้าจากสินค้านำเข้าไม่ได้รวมอยู่ด้วย 
ภาษีทางอ้อมสุทธิเท่ากับภาษีทางอ้อมทั้งหมดหักด้วยเงินอุดหนุน  



209 มูลค่าเพิ่มรวม  

 เป็นผลรวมของรายการ 201 ถึง 204  

210 ผลผลิตรวมในประเทศ  

 เป็นผลรวมของมูลค่าปัจจัยการผลิตขั้นกลางและมูลค่าเพ่ิมทั้งหมด (190+209) 

301 รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเอกชน  

 หมายถึง รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเอกชน เป็นรายจ่ายรวมที่ครัวเรือนและสถาบัน
ที่ไม่แสวงหากำไรได้ใช้จ่ายไปในการซื้อสินค้าและบริการ โดยไม่คำนึงถึงอายุของการใช้งาน 
ทั้งนี้ มิได้รวมถึงรายจ่ายลงทุนในรูปต่าง ๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลผลิตถือว่าเป็นการสะสมทุน รายจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคของเอกชนครอบคลุม
ถึงการใช้จ่ายของชาวไทยในต่างประเทศในรูปของนักท่องเที ่ยว และครอบครัวชาว
ต่างประเทศท่ีทำงานให้เอกชนหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรในไทย การซื้อสินค้าและบริการ 
ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าคงทนมีอายุการใช้งาน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ที่บริโภค
สิ้นเปลือง ค่าบริการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล สินค้าและบริการที่ผลิตเองและบริโภคเองก็
ประเมินค่า (impute) ขึ้นด้วย เช่น อาหารที่ทำแล้วบริโภคเอง ค่าเช่าบ้านที่เจ้าของเป็นผู้
อยู่อาศัยเอง การซ่อมแซมรักษาบ้านเรือนด้วยตนเอง  

 

302 รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาล  

 ได้แก่ รายจ่ายรวมของรัฐบาลในการซื้อสินค้าและบริการ ทั้งนี้ รวมถึงรายจ่ายของทหาร
ทั้งหมด และการใช้จ่ายของราชวงศ์ แต่ไม่รวมรายจ่ายของสถานประกอบการของรัฐที่
ประกอบการเพ่ือหวังผลกำไร  

303 การสะสมทุน  

 การสะสมทุน ได้แก่ สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรและเครื่องมือทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน แต่
ไม่รวมสิ่งก่อสร้างทางทหาร 

304 ส่วนเปลี่ยนของสินค้าคงเหลือ  

 ส่วนเปลี่ยนของสินค้าคงเหลือประกอบด้วย  

   -  สินค้าสำเร็จรูปเก็บไว้ในโรงเก็บสินค้าของผู้ผลิต  



   -  วัตถุดิบที่ยังไม่ได้ใช้จัดซื้อโดยผู้ผลิต  

   -  สินค้าก่ึงสำเร็จรูปและสินค้าท่ีอยู่ระหว่างกระบวนการผลิต  

   -  สินค้าท่ีอยู่ในมือของผู้ขายส่งและผู้ขายปลีก  

305 การส่งออก  

 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในราคาผู้ซื้อ (Purchaser’s price) สินค้าส่งออกคิดมูลค่า 
ตามราคา FOB สำหรับราคาผู้ผลิต (Producer’s price) สินค้าส่งออกคิดมูลค่าโดยหักส่วน
เหลื่อมทางการค้า และค่าขนส่งออกจากราคา FOB 

306 การส่งออกพิเศษ  

 ได้แก่ non-merchandised goods และบริการที ่ม ิได ้รายงานไว ้ในหนังส ือรายงาน
สินค้าเข้าและออกของประเทศไทย ซึ่งจัดทำโดยกรมศุลกากร รายการที่รวมอยู่ในนี้ คือ ค่า
ขนส่งและค่าประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างประเทศใน
ประเทศไทย ค่าพาหนะขนส่ง ค่าใช้จ่ายขององค์การรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่าง
ประเทศและครอบครัวทูต ค่าใช้จ่ายของฐานทัพต่างประเทศ และบริการอื่นที่จ่ายโดยชาว
ต่างประเทศ และการส่งออกสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจค้น (Smuggling) 

309 อุปสงค์ขั้นสุดท้ายรวม  

 เป็นผลรวมของสาขา 301 ถึง  306  

310 อุปสงค์รวม  

 เป็นผลรวมของสาขา 190 และ 309 

401 สินค้านำเข้า 

 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตราคาผู้ซื้อ (Purchaser’s price) สินค้านำเข้าคิดมูลค่า
ตามราคา CIF เช่นเดียวกับตารางราคาผู้ผลิต (Producer’s price) 

402 ภาษีศุลกากร 

 ได้แก่ ภาษีศุลกากรของสินค้านำเข้าทุกประเภท  

403 ภาษีการค้านำเข้า  

 ได้แก่ ภาษีการค้านำเข้ารวม ภาษีการขาย และภาษีเทศบาล  



404 การนำเข้าพิเศษ  

 ได้แก่ non-merchandised goods และบริการที่ซึ ่งมิได้รายงานไว้ในหนังสือรายงาน
สินค้าเข้าและออกของประเทศไทย ที่จัดทำโดยกรมศุลกากร เช่น การใช้จ่ายของคนไทยใน
ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายขององค์การรัฐบาลไทยและครอบครัวทูตนอกประเทศไทย การ
นำเข้าโดยไม่ผ่านด่านศุลกากรของไทย (Smuggling)  

409 การนำเข้ารวม 

 เป็นผลรวมของสาขา 401 ถึง  404 

501 ส่วนเหลื่อมการค้าส่ง  

 เป็นส่วนเหลื่อมการค้าในขั้นตอนการค้าส่งสินค้าจากโรงงานไปยังพ่อค้าปลีกหรือสถาน
ประกอบการอ่ืน ๆ  

502 ส่วนเหลื่อมการค้าปลีก  

 เป็นส่วนเหลื่อมทางการค้าในขั้นตอนการค้าปลีกสินค้าไปยังผู้บริโภค ซึ่งหมายถึงครัวเรือน
และบุคคลทั่วไป  

503 ค่าขนส่ง  

 เป็นค่าขนส่งรวมของค่าขนส่งจากโรงงานจนถึงผู้บริโภค  

509  ผลรวมของส่วนเหลื่อมการค้าและค่าขนส่ง  

 เป็นผลรวมของรายการ 501 ถึง 503  

600 ผลผลิตรวมในประเทศ  

 เป็นผลรวมของมูลค่าปัจจัยการผลิตขั้นกลางและอุปสงค์ขั้นสุดท้ายทั้งหมด หักด้วยมูลค่า
การนำเข้า ส่วนเหลื่อมทางการค้าและค่าขนส่ง (190 + 309 -409 – 509) 

700 อุปทานรวม  

 เป็นผลรวมของผลผลิตรวมในประเทศบวกด้วยมูลค่าการนำเข้า ส่วนเหลื่อมทางการค้าและ 
ค่าขนส่ง (600 + 409 + 509) 

 


