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รหัสอุตสาหกรรม
ประเภท A :

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

หมวด 01 การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรม
บริการที่เกี่ยวข้อง
หมวด 02 การป่าไม้ และการทาไม้
หมวด 03 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ประเภท B :

การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน

หมวด 05 การทาเหมืองถ่านหินและลิกไนต์
หมวด 06 การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ
หมวด 07 การทาเหมืองสินแร่โลหะ
หมวด 08 การทาเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ
หมวด 09 กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทาเหมืองแร่

ประเภท C :

การผลิต

หมวด 10 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
หมวด 11 การผลิตผลิตเครื่องดื่ม
หมวด 12 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หมวด 13 การผลิตสิ่งทอ
หมวด 14 การผลิตเครื่องแต่งกาย
หมวด 15 การผลิตเครื่องหนัง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หมวด 16 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้น
เฟอร์นิเจอร์)
การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่น ๆ

- 35 หมวด 17 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
หมวด 18 การพิมพ์และการผลิตซ้าสื่อบันทึกข้อมูล
หมวด 19 การผลิตถ่านโค้ก และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น
ปิโตรเลียม
หมวด 20 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
หมวด 21 การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และ
ผลิตภัณฑ์จากพืช
และสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
หมวด 22 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
หมวด 23 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทาจากแร่อโลหะ
หมวด 24 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
หมวด 25 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักร
และอุปกรณ์)
หมวด 26 การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
หมวด 27 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
หมวด 28 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น ๆ
หมวด 29 การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งรถพ่วง
หมวด 30 การผลิตเครื่องอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ
หมวด 31 การผลิตเฟอร์นิเจอร์
หมวด 32 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
หมวด 33 การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
ประเภท D :

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ

หมวด 35 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ
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ประเภท E :

การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย

ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
หมวด 36 การเก็บกักน้า การจัดหาน้า และการจ่ายน้า
หมวด 37 การจัดการน้าเสีย
หมวด 38 การเก็บรวบรวมของเสีย การบาบัด และการกาจัดของ
เสีย รวมถึงการนาของเสีย
กลับมาใช้ใหม่
หมวด 39 กิจกรรมการบาบัดและบริการจัดการของเสียอื่น ๆ
ประเภท F :

การก่อสร้าง

หมวด 41 การก่อสร้างอาคาร
หมวด 42 งานวิศวกรรมโยธา
หมวด 43 งานก่อสร้างเฉพาะทาง
ประเภท G :

การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยาน

ยนต์ และรถจักรยานยนต์
หมวด 45 การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และ
รถจักรยานยนต์
หมวด 46 การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์)
หมวด 47 การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์)
ประเภท H :

การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า

หมวด 49 การขนส่งทางบก และการขนส่งทางท่อลาเลียง
หมวด 50 การขนส่งทางน้า
หมวด 51 การขนส่งทางอากาศ
หมวด 52 กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง
หมวด 53 กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์
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ประเภท I :

กิจกรรมโรงแรมและบริการด้านอาหาร

หมวด 55 ที่พักแรม
หมวด 56 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ประเภท J :

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

หมวด 58 การจัดพิมพ์จาหน่วยหรือเผยแพร่
หมวด 59 การผลิตภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การ
บันทึกเสียงลงบนสื่อและ
การจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
หมวด 60 การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายสียง
หมวด 61 การโทรคมนาคม
หมวด 62 การจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
หมวด 63 การบริการสารสนเทศ

ประเภท K :

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

หมวด 64 กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและ
กองทุนบาเหน็จบานาญ)
หมวด 65 การประกันภัย การประกันภัย และกองทุนบาเหน็จ
บานาญ
(ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ)
หมวด 66 กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการ
ประกันภัย
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ประเภท L :

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

หมวด 68 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

ประเภท M :

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค

หมวด 69 กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี
หมวด 70 กิจกรรมของสานักงานใหญ่และการบริการให้
คาปรึกษาด้านกรบริหารจัดการ
หมวด 71 กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการ
ทดสอบและการวิเคราะห์
ทางเทคนิค
หมวด 72 การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์
หมวด 73 การโฆษณาและการวิจัยตลาด
หมวด 74 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่น ๆ
หมวด 75 การบริการรักษาสัตว์
ประเภท N :

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน

หมวด 77 กิจกรรมการให้เช่า
หมวด 78 กิจกรรมการจ้างงาน
หมวด 79 กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนาเที่ยว
การบริการสารอง และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
หมวด 80 การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน
หมวด 81 กิจกรรมการบริการสาหรับอาคารและภูมิทัศน์

- 39 หมวด 82 การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการ
ดาเนินงานของสานักงาน และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ
ประเภท O :

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ

ประกันสังคมภาคบังคับ
หมวด 84 การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ

ประเภท P :

การศึกษา

หมวด 85 การศึกษา
ประเภท Q :

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

หมวด 86 กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์
หมวด 87 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พัก
หมวด 88 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก

ประเภท R :

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ

หมวด 90 กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง
หมวด 91 กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน
และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมอื่น ๆ
หมวด 92 กิจกรรมการพนัน และการเสี่ยงโชค
หมวด 93 กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิง และการ
นันทนาการ

- 40 ประเภท S :

กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ

หมวด 94 กิจกรรมองค์การสมาชิก
หมวด 95 การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของ
ใช้ในครัวเรือน
หมวด 96 กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ

ประเภท T :

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล

กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการ
ที่ทาขึ้นเอง เพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่
สามารถจาแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
หมวด 97 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
ประเภท U :

กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคี

สมาชิก
หมวด 99* องค์การขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
______________________________________________________
*99001 คือ กิจกรรมของคณะผู้เทนทางการทูตและกงศุลจากประเทศต่างๆ
99009 คือ กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ และภาคีสมาชิกอื่นๆ
99999 คือ ไม่ทราบ

