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รายการและสาขาในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย 
Items Classification and Sector Name for Thailand’s Input-Output Table 

 
สาขา รายการ รายละเอียด 

001 การท านา สาขานีป้ระกอบด้วยการท านาทัง้อาหาร เหนียวและอาหาร เจ้า รวมทัง้
ผลพลอยได้ซึง่ ได้แก่ ฟางอาหาร  

002 การท าไร่อาหาร โพด สาขานีป้ระกอบด้วยการท าไร่อาหาร โพด เช่น อาหาร โพดเลีย้งสตัว์ 
อาหาร โพดหวาน และผลพลอยได้ 

003 อาหาร ฟ่างและธญัญพืชอื่นๆ สาขานีป้ระกอบด้วยการเพาะปลกูอาหาร ฟ่าง อาหาร สาล ีอาหาร 
บาร์เลย์ และผลพลอยได้ตา่งๆ 

004 การท าไร่มนัส าปะหลงั สาขานีป้ระกอบด้วยหวัมนัสด และผลพลอยได้ซึง่ ได้แก่ ต้นมนั และใบ
มนัส าปะหลงั 

005 การเพาะปลกูพืชไร่อื่นๆ สาขานีป้ระกอบด้วยการท าไร่มนัฝร่ัง มนัเทศ เผือก แห้ว กระจบั และ
พืชไร่ที่มิได้จดัประเภทไว้ในสาขาอื่นๆ 

006 การท าไร่พืชตระกลูถัว่ สาขานีป้ระกอบด้วยการเพาะปลกูถัว่เขียว ถัว่เหลอืง เมลด็ละหุง่ งา 
ถัว่ลสิง ถัว่ด า และพืชตระกลูถัว่อืน่ๆ 

007 การท าไร่ผกั สาขานีป้ระกอบด้วยการเพาะปลกูผกัตา่ง ๆ เช่น พริก ขงิ หวัหอม 
กระเทียม กะหล า่ปล ีผกัคะน้า มะเขือเทศ และผกัอื่นๆ ที่มิได้จดั
ประเภทไว้ในสาขาอื่น 

008 การท าสวนผลไม้ สาขานีป้ระกอบด้วยการท าสวนผลไม้ เช่น ส้ม องุ่น ทเุรียน เงาะ 
มะมว่ง สบัปะรด แตงโม กล้วย มงัคดุ ส้มโอ ล าไย ลิน้จ่ี เป็นต้น 

009 การท าไร่อ้อย สาขานีป้ระกอบด้วยการเพาะปลกูอ้อย ทัง้อ้อยทีเ่ข้าโรงงานผลติ
น า้ตาล และอ้อยรับประทาน 

010 การท าสวนมะพร้าว สาขานีป้ระกอบด้วยการเพาะปลกูมะพร้าว รวมทัง้ผลพลอยได้ เชน่ ใบ 
และใยมะพร้าว 

011 การท าสวนปาล์ม สาขานีป้ระกอบด้วยลกูปาล์มสด และลกูหมาก รวมทัง้ผลพลอยได้ 
เช่น ใย และเปลอืก 

012 การท าไร่ปอแก้วและปอกระเจา สาขานีป้ระกอบด้วยการเพาะปลกู ปอแก้ว และปอกระเจา 
013 การเพาะปลกูพืชเส้นใยอื่นๆ สาขานีป้ระกอบด้วยการปลกูฝา้ย นุน่ ป่าน ป่านรามี ฝา้ยลนิิน รวมทัง้

ผลพลอยได้จากพืชเส้นใยตา่งๆ 
014 การท าไร่ยาสบู สาขานีป้ระกอบด้วยการท าไร่ยาสบู ได้แก่ พนัธุ์เวอร์จิเนยี พนัธุ์เบอร์

เลย์ พนัธุ์เตอร์กีช และพนัธุ์พืน้เมอืง รวมทัง้เมลด็ยาสบู 
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สาขา รายการ รายละเอียด 
015 การท าสวนกาแฟ ชา และโกโก้ สาขานีป้ระกอบด้วยการท าสวนชา กาแฟ และโกโก้ 
016 การท าสวนยางพารา สาขานีป้ระกอบด้วยการเพาะปลกูยางพารา น า้ยางดิบ และยางแผน่

ดิบ 
017 ผลติผลทางการเกษตรอื่น ๆ สาขานีป้ระกอบด้วยไม้ดอก ไม้ประดบั พืชประเภทเคร่ืองเทศ พืช

สมนุไพร และเมลด็พนัธุ์พืชตา่ง ๆ รวมทัง้ก่ิงตอน ก่ิงพนัธุ์ 
018 การปศสุตัว์ สาขานีป้ระกอบด้วยการเลีย้งโค กระบือ เพื่อสง่โรงฆา่สตัว์ เพื่อการ

สง่ออก เพื่อท าพนัธุ์ การเลีย้งไว้ใช้งาน รวมทัง้น า้นมสดและผลพลอย
ได้ตา่ง ๆ เช่น มลูสตัว์ เป็นต้น 

019 การเลีย้งสกุร สาขานีป้ระกอบด้วยการเลีย้งสกุรเพื่อสง่โรงฆา่สตัว์ เพื่อการสง่ออก 
เพื่อท าพนัธุ์ และผลพลอยได้ตา่งๆ 

020 การปศสุตัว์อื่นๆ สาขานีป้ระกอบด้วยการเลีย้งสตัว์อื่น ๆ ท่ีไมร่วมอยูใ่นสาขาอื่น เชน่ 
แพะ แกะ ม้า ช้าง กระตา่ย จระเข้ รวมทัง้ผลผลติจากสตัว์และผล
พลอยได้ เช่น น า้ผึง้ และเขาสตัว์ เป็นต้น 

021 การเลีย้งสตัว์ปีก สาขานีป้ระกอบด้วยการเลีย้งสตัว์ปีก ทัง้ที่เลีย้งเพื่อเข้าโรงฆา่ เพือ่การ
สง่ออกและเพื่อท าพนัธุ์ 

022 ผลผลติจากสตัว์ปีก สาขานีป้ระกอบด้วยไขส่ด ทัง้ไขส่ดเพื่อการบริโภคและไขฟั่ก รวมทัง้ผล
พลอยได้อื่นๆ 

023 การเลีย้งไหม สาขานีป้ระกอบด้วยผลติภณัฑ์ไขไ่หม รังไหมดิบ และการปลกูหมอ่น 
024 บริการทางการเกษตร สาขานีป้ระกอบด้วยบริการทางการเกษตร เช่น บริการไถ การนวด การ

ปอ้งกนัและก าจดัแมลง การชลประทาน บริการท าเกือกม้า บริการด้าน
สหกรณ์ บริการสอีาหาร โพด และบริการอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัการเกษตร 

025 การท าไม้ซุง สาขานีป้ระกอบด้วยการท าไม้ซงุทกุประเภท เช่น ไม้สกั ไม้ยาง ไม้เต็ง 
ไม้รัง ไม้ตะเคยีน ไม้แดง ไม้ประดู ่ไม้ตะแบก และไม้อื่นๆ 

026 การเผาถ่านและการท าฟืน สาขานีป้ระกอบด้วยการเผาถา่นและการท าฟืน 
027 ผลติภณัฑ์จากป่าและการลา่สตัว์

อื่นๆ 
สาขานีป้ระกอบด้วยไม้ไผ ่หนอ่ไม้ ไม้รวก หวาย และผลติภณัฑ์จากป่า
อื่นๆ 

028 การประมงทะเล และการประมง
ชายฝ่ัง 

สาขานีป้ระกอบด้วยการประมงทะเล การประมงชายฝ่ัง และการ
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ทะเลทกุชนิด 

029 การประมงน า้จืด สาขานีป้ระกอบด้วยการประมงน า้จืดทัง้การเลีย้งและการจบัสตัว์น า้
ทกุชนิด 

030 การท าเหมืองถ่านหิน สาขานีป้ระกอบด้วยการท าเหมืองถ่านหินและลกิไนต์ 
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สาขา รายการ รายละเอียด 
031 การผลติน า้มนัปิโตรเลยีมและก๊าซ

ธรรมชาต ิ
สาขานีป้ระกอบด้วยกิจกรรมการขดุเจาะน า้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติ 
การล าเลยีงและการด าเนินงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

032 การท าเหมืองแร่เหลก็ สาขานีป้ระกอบด้วยการขดุและแตง่แร่เหลก็ 
033 การท าเหมืองแร่ดีบกุ สาขานีป้ระกอบด้วยการขดุและแตง่แร่ดีบกุ 
034 การท าเหมืองแร่ทงัสเตน สาขานีป้ระกอบด้วยการขดุและแตง่แร่วลุแฟรม และซีไลต์ 
035 การท าเหมืองแร่อื่นท่ีมิใช่แร่เหลก็ สาขานีป้ระกอบด้วยการขดุและแตง่แร่อื่นท่ีมใิช่แร่เหลก็ เช่น พลวง โคร

ไมต์ ทองแดง แมงกานีส โคลมัไบต์ แทนตาไลต์ ซีโนไทท์ สงักะส ีเซอร์
คอน และแร่ตะกัว่ ฯลฯ 

036 การท าเหมืองแร่ฟลอูอไรท์ สาขานีป้ระกอบด้วยการขดุเจาะแร่ฟลอูอไรท์ 
037 การท าเหมืองแร่ที่ใช้ท าเคมีภณัฑ์

และปุ๋ ย 
สาขานีป้ระกอบด้วยการขดุเจาะและการท าเหมืองแร่ที่ใช้ท าเคมีภณัฑ์
และปุ๋ ย เช่น ฟอสเฟต ไพโรฟิลไลต์ แมกนีเซียมคาร์บอเนตและอื่นๆ 

038 การผลติเกลอื สาขานีป้ระกอบด้วยการขดุเจาะเกลอืหิน และผลติภณัฑ์เกลอืทะเล 
039 การท าเหมืองหินปนู สาขานีป้ระกอบด้วยการขดุเจาะหินปนู 
040 การท าเหมืองหินและการยอ่ยหิน สาขานีป้ระกอบด้วยกิจการท่ีเก่ียวกบัหิน ดิน กรวด ทราย ดินเหนียว 

และหินออ่น 
041 การท าเหมืองแร่และเหมืองหินอืน่ๆ สาขานีป้ระกอบด้วยการท าเหมืองแร่และเหมืองหินที่มิได้จดัประเภทไว้

ในสาขา อ่ืน ๆ เช่น แคลไซต์ ไดอาโตไมต์ โดโลไมท์ เฟลด์สปาร์ ยิบซัม่ 
ดินเหนียวปนปนู ดินขาว ทรายละเอียด และหินมคีา่ตา่งๆ 

042 โรงฆา่สตัว์ สาขานีป้ระกอบด้วยกิจกรรมเก่ียวกบัโรงฆา่สตัว์ ได้แก่ เนือ้สกุร เนือ้ไก่ 
เนือ้โค เนือ้กระบือ เนือ้เป็ด รวมทัง้หนงัโค หนงักระบือ ขนไก่ ขนเป็ด 
เขากระบือ และผลพลอยได้อื่น ๆ ของโค กระบือ สกุร ไก่ และเป็ด 

043 การท าเนือ้กระป๋องและผลติภณัฑ์
เนือ้อื่นๆ 

สาขานีป้ระกอบด้วยกิจกรรมเนือ้สกุร เนือ้ไก่ เนือ้โค เนือ้กระบือ เนือ้
เป็ดกระป๋องและการเก็บรักษาเนือ้ เช่น การท าแฮม ไส้กรอก เนือ้เค็ม 
เนือ้แช่เย็นและแช่แข็ง เป็นต้น 

044 ผลติภณัฑ์ที่ได้จากน า้นม สาขานีป้ระกอบด้วยการผลตินมพร้อมดื่ม นมข้น นมผง ครีม เนย มา
การีน ไอศครีม และนมเปรีย้ว ฯลฯ 

045 การท าผลไม้และผกักระป๋องและ
การเก็บรักษาผกัและผลไม้ 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติผลไม้แช่แขง็และผลไม้ตากแห้ง ผกัและ
ผลไม้บรรจกุระป๋อง บรรจขุวด น า้ผลไม้ แยม เยลลี ่ผลไม้ดอง ผกัดอง 
สบัปะรดกระป๋อง การเก็บรักษาผกัและผลไม้อื่นๆ 
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สาขา รายการ รายละเอียด 
046 การท าปลากระป๋อง อาหารทะเล

กระป๋องและการเก็บรักษาอาหาร
ทะเลอื่นๆ 

สาขานีป้ระกอบด้วยการบรรจปุลา กุ้ง ป ูหอย อาหารทะเลอื่น ๆ และ
ผลติภณัฑ์อาหารทะเล ในภาชนะบรรจทุี่ผนกึและอากาศเข้าไมไ่ด้
รวมทัง้อาหารทะเลแช่แขง็และอาหารทะเล ตากแห้งอื่นๆ 

047 การผลติน า้มนัมะพร้าวและน า้มนั
ปาล์ม 

สาขานีป้ระกอบด้วยน า้มนัมะพร้าว น า้มนัปาล์ม กากน า้มนัมะพร้าว
และกากน า้มนัปาล์ม 

048 การผลติน า้มนัสตัว์ ไขสตัว์ น า้มนั
พืช และผลพลอยได้ 

สาขานีป้ระกอบด้วยน า้มนัหม ูไขมนัสตัว์ น า้มนัถัว่เหลอืง น า้มนัสกดั
จากเมลด็ละหุง่ น า้มนัสกดัจากเมลด็ฝา้ย น า้มนัสกดัจากเมลด็นุน่ 
น า้มนัเมลด็ทานตะวนั น า้มนัร าอาหาร  น า้มนัพืชอื่น ๆ และผลพลอย
ได้ของผลติภณัฑ์เหลา่นี ้เช่น กากถัว่เหลอืง เป็นต้น 

049 โรงสอีาหาร  สาขานีป้ระกอบด้วยการสีอาหาร  การขดัอาหาร  การผลติอาหาร นึง่ 
อาหาร หกั และผลพลอยได้ เช่น ร าอาหาร  และแกลบ 

050 การผลติผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงั สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงัทกุชนิด เชน่ แปง้
มนัส าปะหลงั แปง้สาค ูมนัเส้น มนัอดัเม็ด และผลพลอยได้ 

051 การบดอาหาร โพด สาขานีป้ระกอบด้วยการบดอาหาร โพด 
052 การผลติแปง้และการป่นแปง้อื่น ๆ สาขานีป้ระกอบด้วยการท าแปง้และการป่นแปง้ เช่น แปง้อาหาร เจ้า 

แปง้สาล ีแปง้อาหาร โพด แปง้ถัว่ และแปง้อื่นๆ 
053 การผลติขนมปัง สาขานีป้ระกอบด้วยการท าขนมปัง ขนมเคก็ คุ๊กกี ้พาย ขนมปังกรอบ 

ขนมคบเคีย้ว เป็นต้น 
054 การผลติเส้นกว๋ยเตี๋ยวและ

ผลติภณัฑ์ที่คล้ายคลงึกนั 
สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติอาหารเส้นทกุชนิด เช่น บะหมี่ กว๋ยเตี๋ยว 
สปาเก็ตตี ้มกักะโรนี บะหมี่ส าเร็จรูป และวุ้นเส้น 

055 การผลติน า้ตาล สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติน า้ตาลดิบ น า้ตาลทรายขาว น า้ตาลที่ได้
จากมะพร้าวและน า้ตาลที่ได้จากปาล์มตา่ง ๆ กลโูคส น า้หวาน รวมทัง้
น า้ตาลสงัเคราะห์ และผลพลอยได้ เช่น กากอ้อยและกากน า้ตาล 

056 การผลติขนมชนดิตา่งๆ สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติ ขนมตา่ง ๆ เช่น ลกูกวาด ช๊อคโกแลต็ 
หมากฝร่ัง ขนมหวาน และขนมไทยอื่นๆ 

057 การผลติน า้แขง็ สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติน า้แข็งที่ใช้เพื่อการบริโภคและท่ีใช้ใน
โรงงานอตุสาหกรรม 

058 การผลติผงชรูส สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติผงชรูส และผลพลอยได้ 
059 การผลติชา กาแฟ และเคร่ืองดื่มกึ่ง

ส าเร็จรูปตา่งๆ 
สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติชา กาแฟ และเคร่ืองดืม่กึ่งส าเร็จรูปตา่ง 
ๆ เช่น โกโก้ผง เก๊กฮวยผง ขิงผง 
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060 การผลติผลติภณัฑ์อาหารอื่นๆ สาขานีป้ระกอบด้วย ซีอิว้ เต้าหู้  น า้ปลา ไขเ่ค็ม เคร่ืองแกง เกลอื เคร่ือง

ชรูส และเคร่ืองเตรียมอาหารอื่นๆ 
061 การผลติอาหารสตัว์ สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติอาหารสตัว์ส าเร็จรูปทกุชนิด และปลาป่น 
062 การต้ม การกลัน่ และการผสมสรุา สาขานีป้ระกอบด้วยการต้ม การกลัน่เอธิลแอลกอฮอล์และการผสม

สรุา เช่น บร่ันดี วิสกี ้สรุา ไวน์ แชมเปญ และสรุาอื่นๆ 
063 การผลติเบียร์ สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติอาหาร มอลต์และเบียร์ 
064 อตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มที่ไมม่ี

แอลกอฮอล์และน า้อดัลม 
สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ เช่น น า้อดัลม 
น า้โซดา น า้กลัน่ น า้แร่อดัลม และการผลติน า้ดื่มบรรจขุวด 

065 การบม่และอบใบยาสบู สาขานีป้ระกอบด้วยการบม่และอบใบยาสบูและการด าเนินการอืน่ ๆ 
ซึง่เก่ียวเนื่องกบัการเตรียมใบยาดิบเพื่อการผลติตอ่ไป 

066 การผลติผลติภณัฑ์ใบยาสบู สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติ ซิการ์ บหุร่ี ยาจกุ และยาเส้น 
067 การป่ันด้าย การหีบฝา้ย และเส้น

ใยประดษิฐ์ 
สาขานีป้ระกอบด้วยการหีบฝา้ย การป่ันด้ายจากฝา้ย ขนสตัว์ และเส้น
ใยสงัเคราะห์ตา่งๆ 

068 การทอผ้า สาขานีป้ระกอบด้วยการทอผ้าจากฝา้ย ไหม ขนสตัว์ และเส้นใย
ประดิษฐ์ตา่งๆ 

069 การฟอก การพิมพ์ การย้อม และ
การแตง่เสร็จ 

สาขานีป้ระกอบด้วยการพิมพ์ผ้า การฟอกขาว การย้อม และการแตง่
ส าเร็จด้วยด้ายและผ้า 

070 การผลติสนิค้าสิง่ทอถกัส าเร็จรูป 
ยกเว้นเคร่ืองแตง่กาย 

สาขานีป้ระกอบด้วยสิง่ทอท่ีมิได้ระบไุว้ในสาขาอื่น รวมทัง้สิง่ทอถกัที่ใช้
ในครัวเรือน เช่น ผ้าขนหน ูผ้าปทูีน่อน ผ้าหม่ ผ้าสกัหลาดและ
ผลติภณัฑ์สกัหลาด ผ้าส าล ีและผ้ามา่น เป็นต้น 

071 การผลติสิง่ถกั สาขานีป้ระกอบด้วยการด าเนินกิจการเก่ียวกบัการถกัถงุเท้า เคร่ือง
แตง่กายชัน้ใน เคร่ืองแตง่กายชัน้นอก ผ้าถกั ผ้าลกูไม้จากเส้นใย
ธรรมชาติ เส้นใยเทียม ทัง้ที่ถกัด้วยมือและเคร่ืองจกัร เป็นต้น 

072 การผลติเคร่ืองแตง่กาย สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติเคร่ืองแตง่กาย โดยการตดัและเย็บจาก
ผ้า หนงัสตัว์ และวสัดอุื่น ๆ รวมทัง้ผ้าเช็ดหน้า เน็คไท ผ้าคลมุไหล ่ผ้า
คลมุหน้า และสิง่ตดัเย็บส าเร็จรูปทกุชนิด 

073 การผลติพรม และเคร่ืองปลูาด สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติพรม เสือ่ หมอน ที่นอน และเคร่ืองปลูาด
อื่นๆ 

074 การผลติผลติภณัฑ์ป่านและปอ สาขานีป้ระกอบด้วยการอดัปอเบล การผลติผลติภณัฑ์จากปอแก้วและ
ปอกระเจา เช่น การท าเชือก กระสอบ แห อวน และผลติภณัฑ์จาก
ป่านและปออ่ืนๆ 
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075 โรงฟอกหนงัและการแตง่ส าเร็จ

หนงั 
สาขานีป้ระกอบด้วยการฟอกและการแตง่ส าเร็จหนงัสตัว์ เช่น การฟอก 
การแปรงขน การพิมพ์ลาย และการย้อมส ีเป็นต้น 

076 การผลติผลติภณัฑ์หนงัสตัว์ สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติผลติภณัฑ์หนงัสตัว์และหนงัเทียม เช่น 
กระเป๋า ซองใสก่ญุแจ สาย หนงั ถงุมือ สายพาน อปุกรณ์ประกอบ
เชือ้เพลงิ ผลติภณัฑ์ขนสตัว์ และผลติภณัฑ์หนงัสตัว์อื่นๆ 

077 การผลติรองเท้า ยกเว้นรองเท้ายาง สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติรองเท้าที่ท าด้วยหนงั ผ้า และวตัถดุบิ
อื่นๆ ไมร่วมการผลติที่ท าด้วยไม้ ยาง หรือพลาสตกิ 

078 โรงเลือ่ย สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการที่ด าเนินกิจการเก่ียวกบัการ
เลือ่ยไม้ การท าไม้อดั กรอบประต ูหน้าตา่ง ไม้ปาร์เก้ เป็นต้น 

079 การผลติผลติภณัฑ์ไม้และไม้ก๊อก สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติผลติภณัฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก หวาย ไม้ไผ ่ท่ี
มิได้จดัประเภทไว้ในท่ี อ่ืน ๆ เช่น ตะกร้า ลงั ไม้แขวนเสือ้ ไม้จิม้ฟัน 
และหลอดด้าย เป็นต้น 

080 การผลติเคร่ืองเรือนและเคร่ือง
ตกแตง่ท าด้วยไม้ 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติเคร่ืองเรือนและเคร่ืองตกแตง่ทกุชนดิ 

081 การผลติเยื่อกระดาษและกระดาษ
ชนิดตา่งๆ 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติเยื่อกระดาษและกระดาษตา่งๆ เช่น 
กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษหนงัสอืพิมพ์ กระดาษแข็ง กระดาษ
คราฟท์ กระดาษสา และเศษกระดาษ เป็นต้น 

082 การผลติผลติภณัฑ์กระดาษ สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติผลติภณัฑ์กระดาษ เช่น กลอ่งกระดาษ 
กระดาษคอมพิวเตอร์ แฟม้กระดาษ ซองจดหมาย ฉลาก ถงุกระดาษ 
กระดาษช าระ ผ้าอนามยั เป็นต้น 

083 การพิมพ์ การพิมพ์โฆษณา สาขานีป้ระกอบด้วย สถานประกอบการซึง่ด าเนินกิจการเก่ียวกบัการ
พิมพ์ เช่น เลตเตอร์เพรส ลโิธกราฟ ออฟเซท การท าเลม่หนงัสอื การ
พิมพ์หนงัสอืพิมพ์ วารสาร หนงัสอืและแผนท่ี 

084 การผลติเคมีภณัฑ์อตุสาหกรรมขัน้
มลูฐาน 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติเคมภีณัฑ์ขัน้มลูฐาน เช่น ก ามะถนั 
ไฮโดรเจน อ๊อกซเิจน ไนโตรเจน ซลัเฟอร์และเคมีภณัฑ์อื่นๆ อาทิ กรดอ
นินทรีย์ และสารประกอบอื่นๆ เชน่ กรดเกลอื กรดก ามะถนั 
คาร์บอนไดออกไซด์ชนิดแขง็ และโลหะออกไซด์ เป็นต้น 

085 การผลติปุ๋ ยและยาปราบศตัรูพืช สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติปุ๋ ยและยาปราบศตัรูพืช เช่น ปุ๋ ยยเูรีย 
แอมโมเนียมซลัเฟต ฟอสเฟต ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรีย์ ยาปราบศตัรูพืชและ
ยาฆา่แมลงตา่งๆ 

086 การผลติยางสงัเคราะห์ และปิโตร
เคม ี

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติยางสงัเคราะห์ วสัดสุงัเคราะห์ และเม็ด
พลาสติก 
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087 การผลติสทีา น า้มนัชกัเงา และ

แลคเกอร์ 
ผลติภณัฑ์ที่เก่ียวเนื่องกนั เช่น น า้มนัผสมส ีน า้ยาล้างส ีน า้ยาล้าง
แปรง วสัดทุี่ใช้ในการอดุร่องยาแนวและพอกเนือ้ ทัง้นีไ้มร่วมสย้ีอมผม
และสย้ีอมผ้าทกุชนดิ 

088 การผลติยารักษาโรค สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติยารักษาโรคในรูปแบบตา่งๆ เช่น เมด็ 
แคปซูล ผง ไซรัป ยาฉีดและผลติภณัฑ์ที่ท าจากสมนุไพร 

089 การผลติสบูแ่ละผลติภณัฑ์ที่ใช้
ส าหรับรักษาความสะอาด 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติสบู ่ผงซกัฟอก แชมพ ูและสารท าความ
สะอาด เป็นต้น 

090 การผลติเคร่ืองส าอาง สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติน า้หอม เคร่ืองส าอางค์ ครีมแตง่ผม ยาสี
ฟัน แปง้ฝุ่ น และยาระงบักลิน่ตวั เป็นต้น 

091 การผลติไม้ขีดไฟ สาขานีไ้ด้แก่ การผลติไม้ขีดไฟ 
092 การผลติผลติภณัฑ์เคมอีื่นๆ สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติผลติภณัฑ์เคมีอื่นๆ เช่น ฟิล์ม กระดาษ

อดัรูป น า้แข็งแห้ง ขีผ้ึง้ กาว เทียนไข หมกึ ผงถ่านด า เคร่ืองหอมและ
การะบนู ธูป 

093 โรงกลัน่น า้มนัปิโตรเลยีม สาขานีป้ระกอบด้วย โรงกลัน่น า้มนัปิโตรเลยีม ซึง่ผลติน า้มนัเบนซิน 
น า้มนัเคร่ือง น า้มนัเตา น า้มนัก๊าด น า้มนัดเีซล ฯลฯ 

094 การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆ จากน า้มนั
ปิโตรเลยีม 

สาขานีป้ระกอบด้วยผลติภณัฑ์จากน า้มนัปิโตรเลยีม เช่น ยางมะตอย 
น า้มนัเคร่ือง จารบี คาร์บอนแบลค็ ผงถ่านอดั ถ่านโค๊ก ทาร์ เป็นต้น 

095 การผลติยางแผน่รมควนั ยางเครป
และยางแทง่ 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติยางแผน่ดิบรมควนั ยางแทง่ ยางเครป 
รวมทัง้เศษยาง 

096 การผลติยางนอกและยางใน สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติยางนอกและยางในเพื่อใช้กบัยานพาหนะ
ทกุชนิด รวมทัง้การหลอ่ดอกยาง 

097 การผลติผลติภณัฑ์ยางอื่นๆ สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติผลติภณัฑ์จากยาง เช่น รองเท้ายาง ยาง
ยืด ทอ่ยาง สายพานยางที่ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม สายพานอื่น ๆ 
ยางโฟม กระเบือ้งยางปพูืน้ ตลอดจนผลติภณัฑ์ยางอื่นๆ 

098 การผลติผลติภณัฑ์พลาสติก สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติผลติภณัฑ์พลาสติกตา่ง ๆ เช่น ทอ่พีวีซี 
ของเลน่พลาสติก ภาชนะพลาสตกิ ฟองน า้ โฟม แผน่ไฟเบอร์ แห อวน 
รวมทัง้พลาสติกที่ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมและในครัวเรือนอ่ืนๆ 

099 การผลติกระเบือ้งและ
เคร่ืองปัน้ดินเผา 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติเคร่ืองปัน้ดินเผา เซรามิค ผลติภณัฑ์โม
เสค เคร่ืองสขุภณัฑ์ และเคร่ืองปัน้ดินเผาที่ใช้ส าหรับอตุสาหกรรมและ
การก่อสร้างอื่น ๆ เป็นต้น 
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100 การผลติแก้วและผลติภณัฑ์แก้ว สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติกระจกแผน่เรียบ กระจกนิรภยั แทง่แก้ว 

ขวด แก้วน า้ แฟลช ใยแก้ว หลอดแก้วท าหลอดไฟฟา้ รวมทัง้เศษแก้ว 
เป็นต้น 

101 การผลติผลติภณัฑ์จากดินที่ใช้กบั
งานก่อสร้าง 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติอิฐ กระเบือ้งตา่ง ๆ ทอ่ อิฐทนไฟ และ
ผลติภณัฑ์จากดินท่ีใช้กบังานก่อสร้างซึง่คล้ายคลงึกนัอื่นๆ 

102 การผลติซีเมนต์ สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีเมนต์ผสม ซีเมนต์
ขาวและปนูขาว 

103 การผลติผลติภณัฑ์คอนกรีต สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติผลติภณัฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อค 
เสารับอาคารและเสาเข็มคอนกรีต ทอ่คอนกรีตและผลติภณัฑ์คอนกรีต
เสริมเหลก็ ประเภทคอนกรีตหลอ่ส าเร็จและคอนกรีตอดัแรง เพื่อใช้ใน
การก่อสร้างอาคารแบบส าเร็จรูป รวมทัง้คอนกรีตผสมเสร็จ 

104 การผลติผลติภณัฑ์อโลหะอื่นๆ สาขานีป้ระกอบด้วยผลติภณัฑ์ยบิซัม่ ปลาสเตอร์ และผลติภณัฑ์แอส
เบสทอสอื่น ๆ ผลติภณัฑ์หินที่มิได้ท าการผลติเก่ียวเนื่องกบัการท า
เหมืองหิน และผลติภณัฑ์แร่อโลหะอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในสาขา
อื่นๆ 

105 อตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กล้า สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการซึง่ด าเนินกิจการหลกัเก่ียวกบั
การผลติ ผลติภณัฑ์เหลก็และเหลก็กล้าขัน้มลูฐานซึง่ประกอบด้วย
กรรมวิธีทกุขัน้ตอนนบั ตัง้แตก่ารถลงุด้วยเตาถลงุแร่แบบพน่ลม จนถึง
ขัน้กึ่งส าเร็จรูปในโรงรีดและโรงหลอ่ 

106 การผลติผลติภณัฑ์เหลก็กล้า สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติแผน่เหลก็ชุบสงักะส ีแผน่เหลก็ชบุดบีกุ 
แผน่เหลก็รีดร้อน เหลก็เส้น ลวดเหลก็ ทอ่เหลก็ การหลอ่เหลก็กล้า 
และผงเหลก็ เป็นต้น 

107 การผลติผลติภณัฑ์โลหะท่ีมิใช่
เหลก็ 

สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการ ซึง่ด าเนินกิจการหลกัเก่ียวกบั
การผลติผลติภณัฑ์โลหะท่ีมิใชเ่หลก็ อนัประกอบด้วยกรรมวิธีตา่งๆ เร่ิม
ตัง้แตก่ารถลงุขัน้ต้นและขัน้ท่ีสอง การท าโลหะผสม การท าให้บริสทุธ์ิ 
การรีด การดงึ การหลอ่ และการท าเป็นรูปพรรณ กรรมวิธีทีเ่ป็นการ
ผลติโลหะให้เป็นแทง่ ทอ่น ทอ่ เส้น รูปหน้าตดัตา่ง ๆ ผลติภณัฑ์ชนิดที่
ต้องหลอ่และอดับีบเป็นรูปพรรณ รวมทัง้สถานประกอบการซึง่ด าเนิน
กิจการหลกัเก่ียวกบัการแยกดีบกุออกจากเศษ โลหะและการแยกเศษ
โลหะกลบัคืนมาใช้ประโยชน์ 
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สาขา รายการ รายละเอียด 
108 การผลติเคร่ืองตดั เคร่ืองมือและ

เคร่ืองใช้ที่ท าด้วยเหลก็และ
เหลก็กล้าทัว่ไป 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติเคร่ืองตดั เคร่ืองมอื และเคร่ืองใช้ ท่ีท า
ด้วยเหลก็และเหลก็กล้าทัง้ทีใ่ช้ในครัวเรือน ใช้ในการเกษตรกรรม การ
ก่อสร้าง และในการประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น มีด ขวาน มีดตดัหญ้า 
เคียว เสยีม พลัว่ คราด ฆ้อนเหลก็ ไขควง และตะไบ เป็นต้น 

109 การผลติเคร่ืองเรือนและเคร่ือง
ติดตัง้ซึง่ท าด้วยโลหะเป็นสว่นใหญ่ 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติ การดดัแปลงเคร่ืองเรือน และเคร่ือง
ติดตัง้ที่ท าด้วยโลหะเป็นสว่นใหญ่ที่ใช้กบับ้านเรือน อาคารส านกังาน 
ภตัตาคาร ร้านค้า และอปุกรณ์การขนสง่ 

110 การผลติผลติภณัฑ์โลหะ สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติผลติภณัฑ์โลหะท่ีใช้เป็นสว่นประกอบใน
การก่อสร้าง เช่น สะพาน ถงัน า้ ประต ูมุ้งลวด กรอบหน้าตา่ง ราว
บนัได ประตเูหลก็ เคร่ืองโลหะซึง่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม สว่นประกอบ
โลหะส าหรับใช้กบัระบบเคร่ืองระบายอากาศ และเคร่ืองปรับอากาศ 
เป็นต้น 

111 การผลติผลติภณัฑ์โลหะอื่นๆ สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติผลติภณัฑ์โลหะตา่งๆ เช่น กระป๋องซึง่ท า
จากเหลก็วิลาศหรือแผน่โลหะเคลอืบการผลติเคร่ืองล าเลยีงซึง่ท า ด้วย
โลหะ การท าภาชนะบรรจสุิง่ของเพื่อสง่ไปจ าหนา่ย การท าผลติภณัฑ์
โลหะท่ีประดิษฐ์ขึน้ด้วยวิธีปัน้หรือกระแทกขึน้รูป การท าลวดและ
ผลติภณัฑ์จากลวด โดยใช้ลวดซึง่ซือ้มาจากแหลง่ผลติอื่น (แตไ่ม่
รวมถงึการท าลวดและสายเคเบิลชนิดหุ้มฉนวน) การท าเคร่ืองสขุภณัฑ์
และเคร่ืองใช้ทองเหลอืงทีใ่ช้ในการประปา วาล์ว ชิน้สว่นส าหรับ
ประกอบทอ่ และผลติภณัฑ์โลหะชนิดตา่งๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ี
อื่น รวมทัง้การด าเนินกิจการเก่ียวกบัการเคลอืบด้วยแลคเกอร์ การ
อาบ การชบุสงักะส ีการชบุด้วยไฟฟา้ การขดัผวิผลติภณัฑ์โลหะ 

112 การผลติเคร่ืองยนต์และเคร่ือง
กงัหนั 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติและการซอ่มเคร่ืองยนต์ไอน า้ เคร่ืองยนต์
ก๊าซ เคร่ืองกงัหนัไอน า้ เคร่ืองกงัหนัก๊าซ เคร่ืองกงัหนัน า้ เคร่ืองยนต์
เบนซิน เคร่ืองยนต์ดีเซล และเคร่ืองยนต์สนัดาปภายในชนิดอื่นๆ 

113 การผลติเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
ทางการเกษตรกรรม 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติและการซอ่มเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
ทางการเกษตร เช่น อปุกรณ์การหวา่น การเก็บเก่ียว เป็นต้น รวมทัง้
การผลติชิน้สว่นของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ดงักลา่ว 

114 การผลติเคร่ืองจกัรที่ใช้ประดิษฐ์
เคร่ืองไม้และเคร่ืองโลหะ 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติและการซอ่มเคร่ืองจกัรที่ใช้ประดิษฐ์
เคร่ืองไม้และ เคร่ืองโลหะตา่งๆ เช่น เคร่ืองจกัรที่ใช้ส าหรับโรงเลือ่ย 
เคร่ืองกลงึ เคร่ืองคว้าน และเคร่ืองเจาะ เป็นต้น รวมทัง้การผลติ
ชิน้สว่นของเคร่ืองจกัรดงักลา่ว 
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สาขา รายการ รายละเอียด 
115 การผลติเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์

พิเศษ 
สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติและการซอ่มเคร่ืองจกัรชนิดหนกั ส าหรับ
ใช้ในการก่อสร้างเหมืองแร่ และเคร่ืองจกัรทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมที่มไิด้จดั
ประเภทไว้ในสาขาอื่นๆ รวมทัง้การผลติชิน้สว่นเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์
ดงักลา่ว 

116 การผลติเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
ส านกังานและในครัวเรือน 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในส านกังานและใน
ครัวเรือน เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองซกัผ้า ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ท าน า้แข็ง 
จกัรเย็บผ้า พิมพ์ดีด เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ชิน้สว่น
และอปุกรณ์ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ดงักลา่ว เช่น คอมเพรสเซอร์ 
คอนเดนเซอร์ 

117 การผลติเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ
ไฟฟา้ส าหรับงานอตุสาหกรรม 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติและการซอ่มเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมอื
ไฟฟา้ที่ใช้ใน งานอตุสาหกรรม เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ หม้อแปลง
ไฟฟา้ เคร่ืองเช่ือมไฟฟา้ มิเตอร์ไฟฟา้ เป็นต้น รวมทัง้การผลติชิน้สว่น
ของเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือดงักลา่ว 

118 การผลติอปุกรณ์และเคร่ืองมือทาง
วิทย ุโทรทศัน์ และการคมนาคม 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติวิทย ุโทรทศัน์ วีดีโอ เคร่ืองบนัทกึค าบอก 
เคร่ืองเลน่แผน่เสยีง เคร่ืองบนัทกึเสยีงด้วยเทป เคร่ืองกระจายเสยีง
ชนิดตา่งๆ โทรศพัท์ จานดาวเทยีม เคร่ืองมือสือ่สารอื่นๆ รวมทัง้
ชิน้สว่นและสว่นประกอบ เช่น แผงวงจรไฟฟา้ แผน่วงจรพิมพ์ 
หลอดภาพ โทรพิมพ์ส ีเป็นต้น 

119 การผลติเคร่ืองใช้และอปุกรณ์
ไฟฟา้ภายในบ้าน 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ไฟฟา้ในบ้านขนาด
เลก็ เช่น เตาอบไมโครเวฟเตารีด พดัลม หม้อหงุอาหาร  เคร่ืองปิง้ขนม
ปัง เคร่ืองผสมอาหาร และชิน้สว่นประกอบตา่งๆ 

120 การผลติลวดและสายเคเบิลชนิด
หุ้มฉนวน 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติลวดและสายเคเบิลชนดิหุ้มฉนวน 

121 การผลติหม้อเก็บประจไุฟฟา้และ
แบตเตอร่ีตา่งๆ 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติหม้อเก็บประจไุฟฟา้ชนิดดา่งหรือตะกัว่
กรดและเซลไฟฟา้ปฐมภมูิ เช่น แบตเตอร่ี ถา่นไฟฉาย เป็นต้น 

122 การผลติเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไฟฟา้
อื่นๆ 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไฟฟา้ทีม่ิได้จดัประเภท
ไว้ใน สาขาอื่นๆ เช่น โคมไฟฟา้ หลอดไฟฟา้ ฟิวส์ ตวัน าและอปุกรณ์ที่
มีกระแสไฟฟา้ผา่น เป็นต้น 

123 การตอ่และการซอ่มเรือ สาขานีป้ระกอบด้วยการตอ่เรือ การซอ่มเรือชนิดตา่งๆ เช่น เรือเดิน
ทะเล เรือท้องแบน เรือล าเลยีง เรือขนาดเลก็ทกุประเภท เป็นต้น 
รวมทัง้การผลติชิน้สว่นตา่งๆ 
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สาขา รายการ รายละเอียด 
124 การผลติรถไฟ สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติรถไฟโดยสารและบรรทกุสนิค้า การผลติ

ชิน้สว่นและสว่นประกอบตา่งๆ ของรถไฟ รวมทัง้การซอ่มแซมรถไฟ 
125 การผลติยานยนต์ สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติ การประกอบรถยนต์นัง่ รถโดยสาร 

รถบรรทกุ รถจ๊ิบ รถยก แชสซี ชิน้สว่นและสว่นประกอบของรถดงักลา่ว
ด้วย 

126 การผลติรถจกัรยานยนต์และ
รถจกัรยาน 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติรถจกัรยานยนต์ รถจกัรยาน รถสามล้อ 
รถเข็น รวมทัง้ชิน้สว่นและสว่นประกอบของรถดงักลา่วด้วย 

127 การซอ่มแซมยานพาหนะทกุชนิด สาขานีป้ระกอบด้วยการซอ่มแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ เชน่ 
รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถจกัรยาน 

128 การผลติอากาศยาน สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติและการซอ่มแซมอากาศยานตา่งๆ เช่น 
เคร่ืองบิน เคร่ืองร่อน บอลลนู อปุกรณ์กระโดดร่ม รวมทัง้การผลติ
ชิน้สว่นอากาศยานดงักลา่ว 

129 การผลติเคร่ืองมือและอปุกรณ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติเคร่ืองมือและอปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์การแพทย์ เช่น เคร่ืองวดั เคร่ืองมือท าฟัน เขม็ฉีด
ยา รวมทัง้การผลติชิน้สว่นและสว่นประกอบ และการซอ่มแซม
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ดงักลา่วด้วย 

130 การผลติเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกบั
การถา่ยภาพและสายตา 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกบันยัน์ตาหรือ
การวดั สายตา เช่น เลนซ์ แวน่ตา กล้องสอ่งทางไกล อปุกรณ์ส าหรับดู
ดาว กล้องจลุทรรศน์ เคร่ืองฉาย กล้องถ่ายรูป เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการถา่ยภาพ รวมทัง้ชิน้สว่นประกอบของ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ดงักลา่ว 

131 การผลตินาฬิกา สาขานีป้ระกอบด้วยการผลตินาฬิกาตัง้ แขวน นาฬิกาข้อมือ และ
ชิน้สว่นนาฬิกาทกุประเภท 

132 การผลติเคร่ืองประดบัและกิจกรรม
ที่เก่ียวข้อง 

สาขานีป้ระกอบด้วยการเจียรไนและการขดัหินมคีา่ หินกึง่มคีา่ มกุ 
เคร่ืองเงิน เคร่ืองถม เคร่ืองใช้ท าด้วยแผน่เงิน ทอง แผน่โลหะมีคา่อื่นๆ 
รวมทัง้การผลติเคร่ืองประดบัส าเร็จรูป การท าเหรียญกษาปณ์และ
เหรียญตรา เป็นต้น 

133 การผลติเคร่ืองดนตรีและเคร่ือง
กีฬา 

สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติเคร่ืองดนตรีและเคร่ืองกีฬาทกุประเภท 
เช่น กีตาร์ เปียโน ลกูฟตุบอล ลกูกอล์ฟ แบดมินตนั นวมตอ่ยมวย เป็น
ต้น 
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134 การผลติสนิค้าอตุสาหกรรมอื่นๆ สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติสนิค้าอตุสาหกรรมที่มิได้จดัไว้ในสาขา

อืน่ๆ เช่น เคร่ืองเขยีน ของเลน่เดก็ ร่ม ซิป กระดมุ ขอตดิเสือ้ ดอกไม้
ประดิษฐ์ เพชรพลอยเทยีม ภาพวาด เป็นต้น 

135 การไฟฟา้ สาขานีป้ระกอบด้วยการผลติไฟฟา้จากพลงังานตา่งๆ เช่น ผลติจาก
พลงัน า้ น า้มนัเตา ก๊าซธรรมชาต ิเป็นต้น การสง่และการจ าหนา่ยพลงั
ไฟฟา้ให้กบัผู้ใช้ตามครัวเรือน สถานประกอบการอตุสาหกรรม พาณิช
ยกรรม กิจการสาธารณประโยชน์ รวมทัง้โรงผลติไฟฟา้ที่อตุสาหกรรม
ป่ันเอง 

136 การผลติก๊าซธรรมชาต ิ สาขานีป้ระกอบด้วยการแยกก๊าซธรรมชาติ และการขนสง่ทางทอ่ 
137 การประปา สาขานีป้ระกอบด้วยกิจการและโรงงานซึง่ด าเนินกิจการหลกัเก่ียวกบั

การท าน า้ให้ บริสทุธ์ิ การจ่ายหรือจ าหนา่ยให้แก่ผู้ใช้ตามบ้านเรือน 
สถานประกอบการอตุสาหกรรม พาณิชยกรรมและกิจการ 
สาธารณประโยชน์ 

138 การก่อสร้างที่อยูอ่าศยั สาขานีป้ระกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใหมส่ าหรับเป็นท่ีอยูอ่าศยั เช่น 
บ้านพกัอาศยั ตกึแถว อาคารชดุ อพาทเมนต์และหอพกั กิจกรรมที่
เก่ียวกบัการตอ่เติม การซอ่มทาส ีการตกแตง่อาคาร รวมทัง้การเดนิ
สายไฟ ระบบเคร่ืองท าความเย็น มลูคา่การก่อสร้างในสาขานีไ้มร่วม
คา่ที่ดิน 

139 การก่อสร้างอาคารท่ีไมใ่ช่ที่อยู่
อาศยั 

สาขานีป้ระกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใหมท่ี่ไมใ่ช่ที่อยูอ่าศยั เช่น 
อาคารท่ีท าการ โรงงาน เชือ้เพลงิ โรงเรียน โรงพยาบาล และโกดงัเก็บ
สนิค้า รวมทัง้กิจการตอ่เตมิและซอ่มแซมอาคารดงักลา่ว ยกเว้นการ
ก่อสร้างสถานีรถไฟ สถานีพลงังานและอาคารสือ่สาร 

140 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ
ทางด้านเกษตรและป่าไม้ 

สาขานีป้ระกอบด้วยการก่อสร้างและตอ่เตมิงานบริการสาธารณะ
ทางด้านเกษตรและ ป่าไม้ เช่น การก่อสร้างเขื่อนและโครงการ
ชลประทาน เป็นต้น 

141 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะที่
ไมเ่ก่ียวกบังานเกษตร 

สาขานีป้ระกอบด้วยการก่อสร้างและซอ่มแซมทางหลวง ถนน สะพาน 
ทา่เทียบเรือ สนามบิน สถานีรถไฟ ทอ่น า้สายใหญ่และทางระบายสิง่
โสโครก เป็นต้น 

142 การก่อสร้างโรงงานผลติพลงัไฟฟา้
และสาธารณปูโภค 

สาขานีป้ระกอบด้วยการก่อสร้างและซอ่มแซมโรงไฟฟา้และระบบสง่
ไฟสถานียอ่ย 

143 การก่อสร้างอาคารและ
ระบบสือ่สาร 

สาขานีป้ระกอบด้วยการก่อสร้างอาคารและระบบการสือ่สาร เช่น โทร
เลข โทรศพัท์ สถานีวิทยกุระจายเสยีง เป็นต้น 
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144 การก่อสร้างอื่นๆ สาขานีป้ระกอบด้วยการก่อสร้างที่มิได้จดัประเภทไว้ในสาขาอื่น เช่น 

การวางทอ่ก๊าซธรรมชาติ สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สนามกอล์ฟ 
สนามเทนนิส สระวา่ยน า้ และสนามกีฬาทกุชนดิ 

145 การค้าสง่ สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการซึง่ด าเนินกิจการเก่ียวกบัการ
ขายสนิค้าใหม ่และสนิค้าที่ใช้แล้วแก่ผู้ขายปลกี ผู้ใช้ในงาน
อตุสาหกรรม ผู้ใช้ในงานพาณิชย์และในงานวิชาชีพอื่น ผู้ขายสง่รายอื่น 
ผู้ท าหน้าที่เป็นตวัแทนซือ้สนิค้าเพื่อขายให้แก่สถานประกอบการ ธุรกิจ
ประเภทส าคญั ๆ รวมถงึพอ่ค้าขายสง่ซึง่ด าเนินการซือ้และขายสนิค้าที่
เป็นของตนเอง ผู้จ าหนา่ยสนิค้าอตุสาหกรรม ผู้สง่ออก ผู้สัง่สนิค้าเข้า 
และสมาคมสหกรณ์การซือ้ ส านกังานขายของกิจการเหมืองแร่และ
อตุสาหกรรมที่ตัง้ขึน้เพื่อขายผลติผลของตน เอง สมาคมสหกรณ์ซึง่
ด าเนินกิจการเก่ียวกบัการขายผลติผลการเกษตร ผู้ขายเศษโลหะ 
ผู้ขายของเกา่ รวมทัง้เศษวสัดตุา่งๆ ผู้ขายสง่ซึง่จ าแนกและคดัเกรด
สนิค้าจ านวนมาก พอ่ค้าสง่ที่ท าการบรรจหุีบหอ่และบรรจขุวด ทัง้นี ้
ยกเว้นการบรรจขุวดและบรรจหุบีหอ่ในตู้คอนเทนเนอร์ของสนามบิน 

146 การค้าปลกี สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการ ซึง่ด าเนินกิจการเก่ียวกบัการ
ขายปลกีสนิค้าใหม ่และสนิค้าที่ใช้แล้วแก่บคุคลทัว่ไปหรือครัวเรือน 
สถานประกอบการขายปลกี เช่น ห้างสรรพสนิค้า แผงลอย สถานี
บริการขายน า้มนัเบนซิน ผู้จ าหนา่ยปลกีรถยนต์ คนเร่ขายของ สหกรณ์
ผู้บริโภค สถานท่ีประมลูสนิค้า ผู้ขายปลกีสว่นมากมกัด าเนินกิจการซือ้
ขายที่เป็นของตนเอง แตบ่างรายอาจจะเป็นตวัแทนของส านกังานใหญ่ 
และท าหน้าที่ขายให้ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือขายให้โดยได้รับ
คา่ธรรมเนียมตอบแทน สถานประกอบการซึง่ด าเนินกิจการหลกั
เก่ียวกบัการขายสนิค้าที่น ามาแสดงให้แก่ ประชาชนทัว่ไป เช่น เคร่ือง
พิมพ์ดีด เคร่ืองเขียน น า้มนัเบนซนิ ได้จดัไว้ในประเภทนีด้้วย ถงึแม้การ
ขายสิง่ของเหลา่นีอ้าจจะไมใ่ช่เพือ่การบริโภค หรือการใช้ประโยชน์
เฉพาะสว่นบคุคลหรือในครัวเรือน 

147 ภตัตาคารและร้านขายเคร่ืองดื่ม สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการ ซึง่ด าเนินกิจการหลกัเก่ียวกบั
การขายอาหารและเคร่ืองดืม่ที่จดัเตรียมไว้ พร้อมที่จะบริโภคได้ทนัที 
เช่น ไนท์คลบั ภตัตาคาร บาร์ ร้านกาแฟ หาบเร่แผงลอยที่ขายอาหาร
ส าเร็จรูปและกว๋ยเตี๋ยว ทัง้นีร้วมถึงโรงอาหารและสถานท่ีใช้
รับประทานอาหารในโรงงานและสถานท่ีท างาน เป็นต้น 
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148 โรงแรมและท่ีพกัอื่นๆ สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการที่ด าเนินธุรกิจในการจดัหาที่

พกัและคา่ยพกัแรม 
149 การขนสง่ทางรถไฟ สาขานีป้ระกอบด้วยการบริการขนสง่ทางรถไฟ ทัง้การขนสง่ผู้ โดยสาร

และการขนสง่สนิค้า 
150 การขนสง่ทางบก สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการซึง่ให้บริการทางด้าน การขนสง่

ผู้ โดยสารโดยรถแท็กซี่ รถโดยสารประจ าทางระหวา่งจงัหวดั และ
ยานพาหนะอื่น เช่น สามล้อ เป็นต้น 

151 การขนสง่สนิค้าทางบก สาขานีป้ระกอบด้วยบริการขนสง่สนิค้าทางบกโดยรถบรรทกุ 
152 การให้บริการเสริมการขนสง่ทาง

บก 
สาขานีป้ระกอบด้วยการให้บริการเสริมการขนสง่ทางบก เช่น การ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการเก็บคา่ทีจ่อดรถ การเก็บคา่ธรรมเนียมผา่นถนน 
การให้เชา่รถยนต์และรถบรรทกุ เป็นต้น 

153 การขนสง่ทางทะเล สาขานีป้ระกอบด้วยการให้บริการขนสง่สนิค้าทางทะเล 
154 การขนสง่ชายฝ่ังและการขนสง่ทาง

น า้ภายในประเทศ 
สาขานีป้ระกอบด้วยการบริการขนสง่สนิค้าและผู้โดยสารชายฝ่ังและ
การขนสง่ทาง น า้ภายในประเทศ โดยทางแมน่ า้ล าคลอง เช่น เรือข้าม
ฟาก เรือลากจงู เป็นต้น 

155 บริการเสริมการขนสง่ทางน า้ สาขานีป้ระกอบด้วยการให้บริการเสริมการขนสง่ทางน า้ทกุประเภท 
เช่น การบ ารุงรักษา และการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัสะพานเทียบเรือ อูเ่รือ 
อาคารท่ีเก่ียวข้องทัว่ไป สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ การบ ารุงรักษา
และการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัประภาคาร เคร่ืองหมายช่วยการเดินเรือ
อื่นๆ การบรรทกุและขนถา่ยสนิค้าของเรือ การกู้ตวัเรือและสนิค้าในเรือ 
บริการให้เช่าเรือ บริการการทา่เรือแหง่ประเทศไทย เป็นต้น 

156 การขนสง่ทางอากาศ สาขานีป้ระกอบด้วยการขนสง่ผู้ โดยสารและสนิค้าทางอากาศ ทัง้การ
ให้บริการโดยทัว่ไป และบริการเชา่เหมาเฉพาะบคุคล การด าเนินงาน
เก่ียวกบัทา่อากาศยาน สนามบินและเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ เช่น สถานวีิทยกุารบิน ศนูย์ควบคมุการบิน สถานีเรดาร์ 
และการให้เชา่อากาศยาน 

157 บริการเก่ียวเนื่องกบัการขนสง่ สาขานีป้ระกอบด้วยกิจการท่ีตัง้ขึน้เพื่อด าเนินกิจการเก่ียวเนื่องกบัการ
ขน สง่ โดยท าหน้าที่เป็นตวัแทนจดัการเดินทางทอ่งเที่ยวและการขนสง่
สนิค้าและผู้  โดยสาร เช่น ตวัแทนการเดินทาง การให้บริการบรรจหุีบ
หอ่และบรรจลุงั การตรวจสอบ และการชัง่น า้หนกัสนิค้า เป็นต้น 

158 สถานท่ีเก็บสนิค้าและการเก็บ
สนิค้า 

สาขานีป้ระกอบด้วยการด าเนินงานเก่ียวกบัการเก็บสนิค้า คลงัสนิค้า 
และบริการไซโล 
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159 บริการไปรษณีย์โทรเลขและการ

สือ่สาร 
สาขานีป้ระกอบด้วยกิจการไปรษณีย์โทรเลข โทรศพัท์และการสือ่สาร
อื่นๆ 

160 สถาบนัการเงิน สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัด้าน
การเงิน เช่น ธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออม
สนิ โรงรับจ าน า สหกรณ์ทางการเครดิต สถานแลกเปลีย่นเงินตรา และ
สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ 

161 การประกนัชีวิต สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการซึง่ด าเนินกิจการหลกัเก่ียวกบั
การประกนัชีวิต และการบริการท่ีเก่ียวเนื่องกนั 

162 การประกนัวินาศภยั สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการที่ด าเนินกิจการเก่ียวกบัการ
ประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต์ การประกนัภยัทางทะเล เป็นต้น 

163 บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการที่ด าเนินกิจการเก่ียวกบัการ
จดัการด้าน อสงัหาริมทรัพย์โดยท าหน้าที่เป็นตวัแทนหรือนายหน้า เช่น 
การให้บริการ การเชา่ การซือ้ การขาย การจดัการ และการตี ราคา
อสงัหาริมทรัพย์ โดยได้รับคา่ธรรมเนียมเป็นคา่ตอบแทนหรือโดยท า
สญัญาจ้าง เป็นต้น 

164 การบริการทางด้านธุรกิจ สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการซึง่ให้บริการทางด้านการบญัชี 
การตรวจสอบบญัชี กฎหมาย วศิวกรรม สถาปัตยกรรม เทคนิค การ
โฆษณา การเชา่เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร รวมทัง้บริการธุรกิจซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในสาขาอื่นๆ 

165 การบริหารราชการ สาขานีร้วมถึงรัฐบาลกลาง รัฐบาลสว่นภมูิภาคและรัฐบาลสว่นท้องถ่ิน 
รวมถงึพระบรมวงศานวุงศ์ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 
กองทพั ต ารวจ และฝ่ายตลุาการ มลูคา่การผลติใน สาขานี ้
ประกอบด้วยมลูคา่เพิ่มทางด้านคา่จ้างแรงงาน ทัง้ที่เป็นเงินสดและ
เป็นคา่ตอบแทนอยา่งอื่น คา่เสือ่มราคาและรายการอื่นที่เป็นคา่ใช้จ่าย
ของรัฐบาล ยกเว้นคา่ใช้จ่ายในสว่นการรักษาความสะอาดและการ
จดัระบบทอ่ระบายน า้ทิง้ โรงเรียนของรัฐและโรงพยาบาลของรัฐ ซึง่ได้
แยกไว้ในสาขา 166 167 168 และ 169 ตามล าดบั 

166 บริการสขุาภิบาลและบริการท่ี
คล้ายคลงึกนั 

สาขานีป้ระกอบด้วยการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบับริการสขุาภิบาล และ
บริการท่ีคล้ายคลงึกนั เช่นการเก็บการขนและการก าจดัขยะมลูฝอยกบั
สิง่ปฏิกลู การจดัท าระบบทางระบายน า้ ทัง้นีร้วมสถานประกอบการ 
ซึง่ด าเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการท าความสะอาด อาคารส านกังาน 
การก าจดัแมลงและสตัว์น าโรค และบริการอื่นที่คล้ายคลงึกนั 
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167 บริการการศกึษา สาขานีป้ระกอบด้วยสถาบนัการศกึษาทกุประเภทและทกุระดบั

การศกึษาทัง้สายสามญั และสายอาชีพ เช่น อนบุาล ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษา วิทยาลยั มหาวิทยาลยั โรงเรียนเกษตรกรรม โรงเรียน
ฝึกหดัครู วิทยาลยัครู โรงเรียนอาชีวศกึษา โรงเรียนนาฏศิลป์และดนตรี 
โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์พิเศษ เช่น โรงเรียนคนพิการ ตาบอด หหูนวก 
เป็นต้น 

168 สถาบนัวิจยั สาขานีป้ระกอบด้วยสถาบนัซึง่ด าเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการวิจยัขัน้
พืน้ฐาน และการวิจยัทัว่ไปในด้านชีววิทยา ฟิสกิส์ และสงัคมศาสตร์ 
เป็นต้น 

169 บริการทางการแพทย์และบริการ
ทางอนามยัอื่นๆ 

สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการซึง่ด าเนินกิจการหลกัเก่ียวกบั
การให้บริการ การปอ้งกนั การรักษาทางการแพทย์ ทนัตกรรม และการ
อนามยัอื่น ๆ ซึง่รวมถึงโรงพยาบาล สถานพกัฟืน้ สถานพยาบาลและ
สถาบนัท่ีคล้ายคลงึกนั สถานสงเคราะห์มารดาและเดก็ ส านกังานให้
ค าปรึกษาทางแพทย์ ศลัยแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอืน่ๆ 
เช่น ทนัตแพทย์ ผดงุครรภ์ และพยาบาลท่ีท างานสว่นตวั บริการแพทย์
เคลือ่นท่ี ห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ด้านเวชกรรมและทนัตกรรม 
ซึง่บริการเก่ียวกบัการทดสอบ การวินิจฉยัโรคและบริการอื่นๆ แก่
แพทย์และทนัตแพทย์ สถานประกอบการซึง่ด าเนินกิจการหลกัเก่ียวกบั
การท าฟันปลอม เป็นต้น 

170 สถาบนัธุรกิจ สมาคมอาชีพ และ
สมาคมกรรมกร 

สาขานีป้ระกอบด้วยสถาบนัธุรกิจเอกชน เช่น สภาหอการค้าแหง่
ประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมอตุสาหกรรมไทย องค์กรอาชีพตา่ง 
ๆ เช่น วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย สหภาพแรงงานและองค์กร
แรงงานท่ีคล้ายคลงึกนั 

171 บริการชมุชนอื่นๆ สาขานีป้ระกอบด้วยสถาบนัซึง่ด าเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการ
ให้บริการด้าน สงัคมสงเคราะห์ เช่น สภากาชาดและองค์กรอื่นๆ ซึง่ท า
หน้าที่รวบรวมและจดัสรรเงินเร่ียไรหรือเงินอดุหนนุเพื่อการกศุล เช่น
สมาคมสงเคราะห์เด็ก สถานเลีย้งเดก็ตอนกลางวนั โรงเลีย้งเด็กก าพร้า 
สถานสงเคราะห์คนชรา สถานสงเคราะห์คนพิการ สมาคมสงเคราะห์
ครอบครัว องค์กรศาสนา และองค์กรการกศุลอื่นๆ เป็นต้น 

172 การผลติและการจดัจ าหนา่ย
ภาพยนตร์ 

สาขานีป้ระกอบด้วยการสร้างภาพยนตร์ การสร้างฟิล์มภาพนิ่งและ
ภาพสไลด์ รวมทัง้สถานประกอบการซึง่ด าเนินกิจการเก่ียวข้องกนั เช่น 
การล้างและอดัฟิล์มภาพยนตร์ การตดัตอ่และล าดบัภาพ การให้ช่ือหวั
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เร่ืองภาพยนตร์ การท าเทปม้วนใหมแ่ละการจดัจ าหนา่ยภาพยนตร์ 
เป็นต้น 

173 โรงภาพยนตร์ สาขานีป้ระกอบด้วยการด าเนินกิจการโรงภาพยนตร์ทัง้หมด 
174 วิทย ุโทรทศัน์ และบริการท่ี

เก่ียวข้องอื่นๆ 
สาขานีป้ระกอบด้วยสถานีวิทยกุระจายเสยีง สถานีโทรทศัน์ และห้อง
สง่ซึง่ด าเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการจดัรายการวิทยกุระจายเสยีงและ 
โทรทศัน์สง่ออกอากาศที่ถา่ยทอดรายการโทรทศัน์และ
วิทยกุระจายเสยีง 

175 ห้องสมดุและพิพิธภณัฑ์ สาขานีป้ระกอบด้วยการด าเนินงานห้องสมดุ หอจดหมายเหต ุ
โบราณคดี พิพิธภณัฑ์ และหอศิลป์ตา่งๆ 

176 บริการบนัเทิงและบริการสนัทนา
การ 

สาขานีป้ระกอบด้วยการด าเนินงานเก่ียวกบัการให้การบนัเทิงและ
สนัทนาการตา่งๆ เช่น โบว์ลิง่ บิลเลยีด สนุ๊กเกอร์ สนามม้า สนามมวย 
สนามฟตุบอล สนามเทนนิส สนามกอล์ฟ สโมสรกีฬาอื่นๆ 
สวนสาธารณะส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ บริการการกีฬาและการบนัเทิง 
ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ที่อื่น บริการให้เชา่เรือส าราญ จกัรยานยนต์ 
รถเข็นไม้กอล์ฟ ม้า และสิง่ทีใ่ช้เพื่อการบนัเทงิ หรือสนัทนาการท่ี
คล้ายคลงึกนั 

177 การซอ่มแซม สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการซึง่ด าเนินกิจการเก่ียวกบัการ
ซอ่มเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในครัวเรือน อปุกรณ์เคร่ืองตกแตง่ และสนิค้า
ผู้บริโภคอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ที่อื่น เช่น เตาอบ เตาหงุอาหาร  
ตู้ เย็น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองรับโทรทศัน์ รองเท้า เคร่ืองดนตรี เคร่ือง
กีฬา นาฬิกา และ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

178 การบริการสว่นบคุคล สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการซึง่ด าเนินการหลกัเก่ียวกบัการ
ให้บริการสว่น บคุคล เช่น การซกัรีด บริการตดัผม เสริมสวย การ
ถ่ายรูป อาบอบนวด ฌาปนกิจ บริการดแูลและรักษาสสุาน และคนรับ
ใช้ เป็นต้น 

179 การบริการอื่นๆ สาขานีป้ระกอบสถานประกอบการในด้านบริการท่ีมิได้รวมไว้ในสาขา
อื่น 

180 กิจกรรมที่ไมส่ามารถจ าแนกสาขา
การผลติได้ 

สาขานีป้ระกอบด้วยสถานประกอบการที่มิได้จดัไว้ในสาขาอื่นหรือ
กิจกรรมที่ไมส่ามารถจ าแนกไว้ในสาขาการผลติใดๆ 

190 ผลรวมของมลูคา่ปัจจยัการผลติขัน้
กลางทัง้หมด 

เป็นผลรวมของสาขา 001 ถงึ 180 
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201 เงินเดือน คา่จ้าง คา่ตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน คา่จ้าง คา่ตอบแทนที่ผู้ จ้างจา่ยให้แก่ผู้ รับจ้างทัง้ในรูป

ของตวัเงินและสิง่ของ ผู้ รับจ้าง ได้แก่ ลกูจ้างระยะยาว ลกูจ้างชัว่คราว 
ผู้บริหาร เป็นต้น 

202 ผลตอบแทนการผลติ ผลตอบแทนการผลติ ได้แก่ ผลตอบแทนจากปัจจยัการผลติทัง้หมด 
หรือมลูคา่เพิม่ทัง้หมดหกัด้วยคา่ตอบแทนแรงงาน คา่เสือ่มราคา และ
ภาษีทางอ้อมสทุธิ 

203 คา่เสือ่มราคา คา่เสือ่มราคา คือ เงินส ารองคา่สกึหรอของสนิทรัพย์ประเภททนุตา่งๆ 
เช่น คา่เสือ่มของอาคารท่ีท าการของสถานประกอบการ และเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรตา่งๆ 

204 ภาษีทางอ้อมสทุธิ ภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีการค้า ภาษีสง่ออก ภาษีใบอนญุาต ภาษี
คา่บริการในเชือ้เพลงิและภตัตาคาร แสตมป์ และภาษีการขายพเิศษ
อื่นๆ เช่น รถยนต์ เคร่ืองใช้ทางไฟฟา้ เคร่ืองดื่มชนิดมีแอลกอฮอล ์บหุร่ี 
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ภาษีทางอ้อมแตกตา่งจากการค านวณของกอง
บญัชีประชาชาติตรงที่ภาษีขาเข้า และภาษีการค้าจากสนิค้าน าเข้า
ไมไ่ด้รวมอยูด้่วย ภาษีทางอ้อมสทุธิเทา่กบัภาษีทางอ้อมทัง้หมดหกั
ด้วยเงินอดุหนนุ 

209 มลูคา่เพิม่รวม เป็นผลรวมของรายการ 201 ถึง 204 
210 ผลผลติรวมในประเทศ เป็นผลรวมของมลูคา่ปัจจยัการผลติขัน้กลางและมลูคา่เพิ่มทัง้หมด 

(190 + 209) 
301 รายจา่ยเพื่อการอปุโภคบริโภคของ

เอกชน 
หมายถึง รายจ่ายเพื่อการอปุโภคบริโภคของเอกชน เป็นรายจ่ายรวมที่
ครัวเรือนและสถาบนัท่ีไมแ่สวงหาก าไรได้ใช้จา่ยไปในการซือ้ สนิค้า
และบริการ โดยไมค่ านงึถงึอายขุองการใช้งาน ทัง้นี ้มิได้รวมถึง
รายจา่ยลงทนุในรูปตา่ง ๆ เช่น สิง่ก่อสร้าง เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือตา่งๆ 
ซึง่ก่อให้เกิดผลผลติถือวา่เป็นการสะสมทนุ รายจ่ายเพื่ออปุโภคบริโภค
ของเอกชนครอบคลมุถึงการใช้จา่ยของชาวไทยในตา่ง ประเทศในรูป
ของนกัทอ่งเที่ยว และครอบครัวชาวตา่งประเทศที่ท างานให้เอกชน 
หรือองค์กรที่ไมแ่สวงหาก าไรในไทย การซือ้สนิค้าและบริการ ซึง่อาจจะ
เป็นสนิค้าคงทนมีอายกุารใช้งาน เช่น รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ของใช้ที่
บริโภคสิน้เปลอืง คา่บริการ เช่น คา่รักษาพยาบาล สนิค้าและบริการท่ี
ผลติเองและบริโภคเอง ก็ประเมนิคา่ (impute) ขึน้ด้วย เช่น อาหารท่ี
ท าแล้วบริโภคเอง คา่เช่าบ้านท่ีเจ้าของเป็นผู้อยูอ่าศยัเอง การซอ่มแซม
รักษาบ้านเรือนด้วยตนเอง 
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302 รายจา่ยเพื่อการอปุโภคบริโภคของ

รัฐบาล 
ได้แก่ รายจา่ยรวมของรัฐบาลในการซือ้สนิค้าและบริการทัง้นีร้วมถึง
รายจา่ยของทหาร ทัง้หมดและการใช้จ่ายของราชวงศ์ แตไ่มร่วม
รายจา่ยของสถานประกอบการของรัฐที่ประกอบการเพื่อหวงัผลก าไร 

303 การสะสมทนุ การสะสมทนุ ได้แก่ สิง่ก่อสร้าง เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือทัง้ของ
ภาครัฐบาลและเอกชน แตไ่มร่วมสิง่ก่อสร้างทางทหาร 

304 สว่นเปลีย่นของสนิค้าคงเหลอื สว่นเปลีย่นของสนิค้าคงเหลอืประกอบด้วยสนิค้า ดงันี ้

สนิค้าส าเร็จรูปเก็บไว้ในโรงเก็บสนิค้าของผู้ผลติ 

วตัถดุิบที่ยงัไมไ่ด้ใช้จดัซือ้โดยผู้ผลติ 

สนิค้ากึ่งส าเร็จรูปและสนิค้าทีอ่ยูร่ะหวา่งขบวนการผลติ 

สนิค้าที่อยูใ่นมือของผู้ขายสง่และผู้ขายปลกี 
305 การสง่ออก ตารางปัจจยัการผลติและผลผลิตในราคาผู้ซือ้ (Purchaser's price) 

สนิค้าสง่ออกคิดมลูคา่ ตามราคา f.o.b.ส าหรับราคาผู้ผลติ 
(Producer's price) สนิค้าสง่ออกคิดมลูคา่ โดยหกัสว่นเหลือ่มทางการ
ค้าและคา่ขนสง่ออกจากราคา f.o.b. 

306 การสง่ออกพเิศษ ได้แก่ non-merchandised goods และบริการท่ีมิได้รายงานไว้ใน
หนงัสอืรายงานสนิค้าเข้าและออกของประเทศไทย ซึง่จดัท าโดยกรม
ศลุกากร รายการท่ีรวมอยูใ่นนีค้อื คา่ขนสง่และประกนัภยัทีเ่ก่ียวข้อง
กบัการสง่ออก คา่ใช้จ่ายของนกัทอ่งเที่ยวตา่งประเทศในไทย คา่
พาหนะขนสง่ คา่ใช้จ่ายขององค์การรัฐบาลตา่งประเทศ องค์การ
ระหวา่งประเทศ และครอบครัวทตู คา่ใช้จา่ยของฐานทพัตา่งประเทศ 
และบริการอื่นที่จ่ายโดยชาวตา่งประเทศ และการสง่ออกสนิค้าที่ไม่
ผา่นการตรวจค้น (Smuggling) 

309 อปุสงค์ขัน้สดุท้ายรวม เป็นผลรวมของสาขา 301 ถงึ 306 
310 อปุสงค์รวม เป็นผลรวมของสาขา 190 และ 309 
401 สนิค้าน าเข้า ตารางปัจจยัการผลติและผลผลิตในราคาผู้ซือ้ (Purchaser's price) 

สนิค้าน าเข้าคดิมลูคา่ตามราคา c.i.f เช่นเดียวกบัตารางราคาผู้ผลติ 
(Producer's price) 

402 ภาษีศลุกากร ได้แก่ ภาษีศลุกากรของสนิค้าน าเข้าทกุประเภท 
403 ภาษีการค้าน าเข้า ได้แก่ ภาษีการค้าน าเข้ารวมภาษีการขายและภาษีเทศบาล 
404 การน าเข้าพเิศษ ได้แก่ non-merchandised goods และบริการท่ีซึง่มิได้รายงานไว้ใน

หนงัสอืรายงานสนิค้าเข้าและออกของประเทศ ไทย ท่ีจดัท าโดยกรม
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ศลุกากร เช่น การใช้จ่ายของคนไทยในตา่งประเทศ คา่ใช้จ่ายของ
องค์การรัฐบาลไทยและครอบครัวฑตูนอกประเทศไทย การน าเข้าโดย
ไมผ่า่นดา่นศลุกากรของไทย (Smuggling) 

409 การน าเข้ารวม เป็นผลรวมของสาขา 401 ถงึ 404 
501 สว่นเหลือ่มการค้าสง่ เป็นสว่นเหลือ่มการค้าในขัน้ตอนการค้าสง่สนิค้าจากโรงงานไปยงั

พอ่ค้าปลกี หรือสถานประกอบการอื่นๆ 
502 สว่นเหลือ่มการค้าปลกี เป็นสว่นเหลือ่มทางการค้าในขัน้ตอนการค้าปลกีสนิค้าไปยงัผู้บริโภค 

ซึง่หมายถงึครัวเรือนและบคุคลทัว่ไป 
503 คา่ขนสง่ เป็นคา่ขนสง่รวมของคา่ขนสง่จากโรงงานจนถงึผู้บริโภค 
509 ผลรวมของสว่นเหลือ่มการค้าและ

คา่ขนสง่ 
เป็นผลรวมของรายการ 501 ถึง 503 

600 ผลผลติรวมในประเทศ เป็นผลรวมของมลูคา่ปัจจยัการผลติขัน้กลางและอปุสงค์ขัน้สดุท้าย
ทัง้หมดหกั ด้วยมลูคา่การน าเข้า สว่นเหลือ่มทางการค้าและคา่ขนสง่ 
ซึง่ได้แก่รายการ 190 + 309 - 409 - 509 

700 อปุทานรวม เป็นผลรวมของผลผลติรวมในประเทศบวกด้วยมลูคา่การน าเข้า สว่น
เหลือ่มทางการค้าและคา่ขนสง่ ซึง่ได้แก่รายการ 600 + 409 + 509 

 
 


