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รหัสธุรกิจ ปี
 2552

ประเภทธุรกิจ ค าอธิบายธุรกิจ

1 10293 การผลิตน า้ปลาและผลิตภณัฑ์สตัว์น า้ที่ได้จากการหมกั

2 10307 การผลิตผลิตภณัฑ์จากถั่วเปลือกแข็ง การผลิตอาหารบรรจกุระป๋องและขวด

3 10611 การสีข้าว

4 10713 การผลิตขนมไทยประเภทอบ การผลิตขนมหวาน

5 10732 การผลิตผลิตภณัฑ์ช็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต การผลิตขนมหวาน

6 10752 การผลิตอาหารปรุงส าเร็จบรรจใุนภาชนะปิดสนิทโดยวิธี

สญุญากาศ

การผลิตอาหารบรรจกุระป๋องและขวด

7 10761 การผลิตกาแฟ การผลิตกาแฟผง , การผลิตผลิตภณัฑ์

เคร่ืองดื่มกาแฟ

8 10792 การผลิตขนมไทยและขนมพืน้เมือง (ยกเว้นขนมอบ) การผลิตขนมหวาน

9 10794 การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เนา่เสียงา่ย การผลิตอาหารส าเร็จรูป

10 10799 การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืน การผลิตน า้พริกส าเร็จรูปชนิดตา่งๆ การ

ผลิตสารสกัดจากสตัว์ การผลิตหวัเชือ้

สงัเคราะห์ ผลิตเคร่ืองดื่มรังนก

11 11041 การผลิตน า้ดื่มบริสทุธ์ิและน า้แร่บรรจขุวด

12 14111 การผลิตเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายที่ใช้ในงานอตุสาหกรรมวิชาชีพนกัเรียนและนกัศกึษา (ยกเว้นเคร่ืองแตง่กายจากขนสตัว์)

13 14112 การผลิตเสือ้ผ้าชัน้นอก (ยกเว้นเคร่ืองแตง่กายจากขนสตัว์) รวมถึงเคร่ืองใช้ของสงฆ์

14 14113 การผลิตชดุชัน้ในและชดุนอน (ยกเว้นเคร่ืองแตง่กายจากขนสตัว์)

15 14114 การผลิตเสือ้ผ้าส าหรับเด็กทารก

16 14115 การผลิตชดุกีฬา

17 14116 การผลิตเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายจากหนงั

18 15121 การผลิตผลิตภณัฑ์ประเภทกระเป๋า การผลิตผลิตภณัฑ์หนงัสตัว์ประเภท

กระเป๋า ,         การผลิตกระเป๋าหนงั

19 15129 การผลิตสิ่งของอ่ืนๆ  ที่ท าจากหนงัฟอกหรือหนงัอดั ซึ่งมิได้จดั

ประเภทไว้ในที่อ่ืน

การผลิตผลิตภณัฑ์หนงัสตัว์และหนงั

เทยีมอ่ืนๆ  ยกเว้นรองเท้าและเคร่ืองแตง่

กาย , การผลิตผลิตภณัฑ์หนงัสตัว์ หนงั

เทยีม , การผลิตผลิตภณัฑ์เขาสตัว์ , 

กระดกูสตัว์ , การผลิตเข็มขดัหนงั

20 15201 การผลิตรองเท้าหนงั การผลิตรองเท้าหนงั

รหสัธุรกิจ



21 16101 การเลื่อยไม้ การเลื่อยและไสไม้ (โรงเลื่อย) , การผลิต

ชิน้ไม้ปพืูน้และชิน้ไม้ปาร์เกต์ที่ยงัไม่

ประกอบเข้าด้วยกัน

22 16220 การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเคร่ืองประกอบอาคาร การผลิตบานประต ู- หน้าตา่งด้วยไม้ , 

การผลิตวงกบประต ู- หน้าตา่งด้วยไม้

23 16230 การผลิตภาชนะบรรจทุี่ท าจากไม้ การผลิตภาชนะจากไม้ , การท าแกนม้วน

สายเคเบลิ , การท าแผ่นไม้พาเลท 

(pallet) , การผลิตลงัไม้

24 17020 การผลิตกระดาษลอนลกูฟกูและกระดาษแข็งลอนลกูฟกูและ การผลิตกลอ่งจากกระดาษและกระดาษแข็ง การผลิตกระดาษลอนลกูฟกูและ

กระดาษแข็งลอนลกูฟกูและ การผลิต

กลอ่งจากกระดาษและ      กระดาษแข็ง 

 , การผลิตกลอ่งกระดาษ

25 20121 การผลิตปุ๋ ยเคมี การผลิตปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยเคมีน า้

26 20122 การผลิตสารประกอบไนโตรเจน การผลิตสารประกอบไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส

27 20232 การผลิตเคร่ืองหอมเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ในห้องน า้ การผลิตน า้หอม เคร่ืองส าอางและเคร่ือง

หอมอ่ืนๆ

28 21001 การผลิตเภสชัภณัฑ์และเคมีภณัฑ์ที่ใช้รักษาโรค การผลิตยารักษาโรค , การผลิตสารเคมี 

รวมถึงน า้กลัน่ ที่ใช้ในทางการแพทย์ , 

การผลิตยาส าเร็จรูปแผนปัจจบุนั

29 21002 การผลิตผลิตภณัฑ์จากพืชและสตัว์ที่ใช้รักษาโรค การสกัดสมนุไพร การผลิตผลิตภณัฑ์

สมนุไพร ,      การผลิตยาส าเร็จรูปแผน

โบราณ ไทย - จีน

30 23931 การผลิตผลิตภณัฑ์เซรามิกที่เป็นเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร

31 23932 การผลิตผลิตภณัฑ์ประติมากรรมและของตกแตง่ที่ท าจากเซรา

มิก

32 23933 การผลิตลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ท าจากเซรามิก การผลิตเซรามิค เคร่ืองเคลือบ 

เคร่ืองปัน้ดินเผา ยกเว้นชนิดทนไฟและใช้

ในงานก่อสร้าง

33 23939 การผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองเคลือบปอร์ซเลนและเซรามิกชนิดอ่ืนๆ

  ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืน

ยกเว้นชนิดทนไฟและใช้ในงานก่อสร้าง

34 23952 การผลิตผลิตภณัฑ์ปนูปลาสเตอร์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง การผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  จากคอนกรีต 

ปนูซีเมนต์และปนูปลาสเตอร์



35 23954 การผลิตผลิตภณัฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ การผลิตผลิตภณัฑ์ปนูซีเมนต์แอสเบส

ทอส , การผลิตกระเบือ้งซีเมนต์

36 23959 การผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ที่ท าจากคอนกรีตซีเมนต์และ ปนูปลาสเตอร์ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืนการผลิตของใช้ด้วยปนูซีเมนต์

37 24203 การผลิตสงักะสีตะกั่วดีบกุและผลิตภณัฑ์ของของดงักลา่ว การผลิตสงักะสีตะกั่วดีบกุและผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใช้ที่ท าจากตะกั่ว สงักะสีและดีบกุ 

การผลิตแผ่นฟอยล์ดีบกุ

38 25113 การผลิตประต ูหน้าตา่ง กรอบประต ูหน้าตา่ง ประตใูหญ่ และ

ผลิตภณัฑ์ที่คล้ายกันที่ท าจากโลหะ

ผลิตเหล็กดดั

39 25999 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะประดิษฐ์อ่ืนๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืนการผลิตถงุฟอยล์ กระดาษเคลือบฟอยล์ 

แมเ่หล็กถาวร เหยือก และขวด

สญุญากาศ ป้ายเคร่ืองหมาย ตราประทบั

 ตราผนกึ หรือเคร่ืองหมายโฆษณาสินค้า

 การผลิตเคร่ืองหมายข้าราชการ ที่ม้วน

ผม หวี โครงร่ม ใบพดัเรือ สมอเรือ ระฆงั

 ฆ้อง หวัเข็มขดั ตะขอ อปุกรณ์

ประกอบการติดตัง้รางรถไฟ เหล็กยก

น า้หนกั

40 29101 การผลิตเคร่ืองยนต์ส าหรับยานยนต์

41 29102 การผลิตรถยนต์สว่นบคุคล

42 29104 การผลิตยานยนต์อ่ืนๆ ที่ใช้เพ่ือการโดยสาร การผลิต/ประกอบรถคู้  รถบสั และรถโค้ช

43 30921 การผลิตจกัรยาน การผลิตจกัรยานสองล้อและรถส าหรับ

คนพิการ , การผลิตจกัรยานสองล้อ

44 30922 การผลิตรถส าหรับคนพิการ

45 31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ เคร่ืองเรือน

46 31002 การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ เคร่ืองเรือน

47 31003 การผลิตฐานรองที่นอนและที่นอน เคร่ืองเรือน

48 31009 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากวสัดอ่ืุนๆ  (ยกเว้นหนิคอนกรีตหรือ

เซรามิก)

เคร่ืองเรือน

49 32111 การผลิตเคร่ืองประดบัจากอญัมณีและโลหะมีคา่ การท าเคร่ืองประดบัจากเพชรพลอย 

โลหะมีคา่และไข่มกุ , การผลิตเงิน - ทอง

 - นากรูปพรรณ , การผลิตเคร่ืองประดบั

กายสตรี



50 32120 การผลิตเคร่ืองประดบัที่ท าจากอญัมณีเทยีมและสิ่งของที่

เก่ียวข้อง

การผลิตเคร่ืองประดบัเทยีม

51 32501 การผลิตเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทางทนัตกรรม)การผลิตอปุกรณ์ในการผ่าตดั การผลิต

เคร่ืองมือทางการแพทย์ ศลัยกรรมและ

เคร่ืองใช้ทางศลัยศาสตร์กระดกู

52 32502 การผลิตเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในทางทนัตกรรม การผลิตวสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในงานทนัตก

รรม การผลิตฟันจ าลอง

53 32902 การผลิตอปุกรณ์เคร่ืองเขียน การผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองเขียน ยกเว้น

ผลิตภณัฑ์ประเภทกระดาษ

54 32904 การผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ การผลิตดอกไม้ ต้นไม้ พืช ผกั ผลไม้

ประดิษฐ์

55 32909 การผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืน การผลิตลกูโลก ถงุมือ ร่ม ไม้เท้า วสัดุ

อปุกรณ์ส าหรับใช้ในการตดัเย็บเคร่ือง

แตง่กาย ที่จดุบหุร่ี หวี กล้องยาสบู ผม

ปลอม ขวด ธูปเทยีน ของใช้ในการแสดง 

โลงศพ

56 38213 การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์จากขยะ

57 45101 การขายยานยนต์ใหมช่นิดรถยนต์นั่งสว่นบคุคลรถกระบะรถตู้  และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน

58 45102 การขายยานยนต์ใหมช่นิดรถบรรทกุและยานยนต์หนกัอ่ืนๆ การขายยานยนต์ใหม ่เช่น รถบรรทกุ รถ

พว่ง รถกึ่งรถพว่ง รถพกัแรม รถโรงเรียน 

รถพยาบาล รถโดยสาร รถดบัเพลิง รถหุ้ม

เกราะ รถผสมปนู

59 45103 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งสว่นบคุคลรถกระบะรถตู้

และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน

60 45104 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทกุและยานยนต์หนกัอ่ืนๆ การขายยานยนต์เก่า เช่น รถบรรทกุ รถ

พว่ง รถกึ่งรถพว่ง รถพกัแรม รถโรงเรียน 

รถพยาบาล รถโดยสาร รถดบัเพลิง รถหุ้ม

เกราะ รถผสมปนู

61 45302 การขายปลีกชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมใหมข่องยานยนต์ การขายปลีกอะไหลแ่ละชิน้สว่นอปุกรณ์

ยานยนต์ ยกเว้น ยาง , การขายปลีก

อปุกรณ์ประดบัยนต์

62 45303 การขายสง่และขายปลีกชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์การขายปลีกอปุกรณ์ประดบัยนต์



63 45401 การขายจกัรยานยนต์ การขายปลีกจกัรยานยนต์ อะไหลแ่ละ

ชิน้สว่นอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง , การขาย

ปลีกจกัรยานยนต์

64 45403 การขายปลีกชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมใหมข่องจกัรยานยนต์ อะไหล ่, ชิน้สว่นอปุกรณ์

65 45404 การขายสง่และปลีกชิน้สว่นและอปุกรณ์เสริมเก่าของ

จกัรยานยนต์

อะไหล ่, ชิน้สว่นอปุกรณ์

66 46109 การเป็นนายหน้า หรือตวัแทนค้าตา่ง ซึ่งท าการเก่ียวกับสินค้า นายหน้าขายสินค้า นายหน้าขาย

อสงัหาริมทรัพย์

67 46201 การขายสง่ข้าวเปลือกและธัญพืชอ่ืนๆ ธัญพืชอ่ืนๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าว

บาร์เลย์ ข้าวฟ่าง

68 46202 การขายสง่พืชน า้มนัที่ใช้ในการผลิตน า้มนัพืช

69 46204 การขายสง่สตัว์มีชีวิต การขายสง่สตัว์ที่มีชีวิต , การขายสง่สตัว์

เลีย้งไว้ดเูลน่

70 46205 การขายสง่ดอกไม้ต้นไม้และเมล็ดพนัธุ์พืช

71 46209 การขายสง่วตัถดุิบอ่ืนๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืน

72 46315 การขายสง่ข้าวและผลิตภณัฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว การขายข้าวสาร

73 46413 การขายสง่อปุกรณ์ตดัเย็บ

74 46414 ร้านขายปลีกเสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กาย และสว่นประกอบของ

เคร่ืองแตง่กาย

75 46415 การขายสง่รองเท้า

76 46432 การขายสง่สื่อบนัทกึเสียงและวีดิทศัน์ที่บนัทกึข้อมลูแล้ว การขายสง่แผ่นซีดี แถบบนัทกึ วีดิทศัน์ 

แผ่นวีดิทศัน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทศัน์ระบบ

 ดิจิทลั

77 46433 การขายสง่เคร่ืองกีฬา ขายสง่อปุกรณ์กีฬา

78 46439 การขายสง่สินค้าวฒันธรรมและนนัทนาการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืนการขายสง่ผลิตภณัฑ์ฝีมือคนไทย ของที่

ระลกึ สินค้าหตัถกรรมพืน้บ้าน 

ผลิตภณัฑ์จากงาช้าง

79 46491 การขายสง่อปุกรณ์ถ่ายภาพ

80 46492 การขายสง่นาฬิกา และเคร่ืองประดบั

81 46493 การขายสง่เคร่ืองหนงัและเคร่ืองใช้ส าหรับการเดินทาง

82 46494 การขายสง่เฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน การขายโต๊ะหมู่บชูา การขายกระจก – 

กรอบรูป

83 46495 การขายสง่เคร่ืองดินเผา เคร่ืองแก้วและเคร่ืองครัว



84 46499 การขายสง่สินค้าในครัวเรือนอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืน การขายสง่ เคร่ืองไม้ ผลิตภณัฑ์จากไม้ 

เคร่ืองใช้ครัวเรือนจากพลาสติก ยาง 

เคร่ืองดนตรี ดอกไม้ประดิษฐ์ จกัรเย็บผ้า

 บรรจภุณัฑ์ในครัวเรือน เคมีภณัฑ์ท า

ความสะอาด ขดัเงา

85 46522 การขายสง่โทรศพัท์และอปุกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม การขายสง่อปุกรณ์โทรศพัท์ 

โทรศพัท์เคลื่อนที่        (มือถือ) จาน

ดาวเทยีม วิทยสุื่อสาร

86 46594 การขายสง่เคร่ืองจกัรอปุกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในส านกังานเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส านกังาน

87 46599 การขายสง่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อ่ืนๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ใน

ที่อ่ืน

การขายสง่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ใช้ใน

งานพาณิชยกรรม  การขายสง่เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ในห้องทดลอง

88 46639 การขายสง่วสัดกุ่อสร้างอ่ืนๆ  ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืน การขายสง่เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ

อปุกรณ์ที่ใช้ในงานอาชีพ

89 46691 การขายสง่เคมีภณัฑ์ทางอตุสาหกรรม การขายสง่เคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน การขาย

สง่เคมีภณัฑ์ที่ใช้ในงานอตุสาหกรรม 

การขายสง่หมกึ หมกึพิมพ์ การขายสง่

กาว เจลาติน การขายสง่เคมีเก่ียวกับ

การถ่ายรูป การขายสง่เคมีภณัฑ์ท า

ความสะอาด ขดัเงา การขายน า้ยา

ดบัเพลิง การขายสง่เคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน

อ่ืนๆ

90 46692 การขายสง่ปุ๋ ยและเคมีภณัฑ์ทางการเกษตร การขายสง่ปุ๋ ย เคมีทางการเกษตร การ

ขายน า้ยาฆ่าแมลง

91 46693 การขายสง่ยางพาราและพลาสติกขัน้ต้น การขายสง่พลาสติกในขัน้ต้น และยาง

สงัเคราะห์ การขายยางแผ่น การขายสง่

น า้ยางดิบ

92 46695 การขายสง่ของเสียและเศษวสัดเุพ่ือน ากลบัมาใช้ใหม่ การขายสง่ของที่ไมใ่ช้แล้ว  การขายเศษ

เหล็ก – เศษทองเหลือง การขายสง่ของที่

ไมใ่ช้แล้ว เช่น ขวด กระดาษ พลาสติก 

โลหะ และวสัดทุี่สามารถน ากลบัไปผลิด

ใหม่

93 46696 การขายสง่สินค้าเก่ียวกับอาวธุยทุโธปกรณ์



94 46699 การขายสง่ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืน การขายสง่ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัแปร

รูปขัน้ต้น เส้นใยสิ่งทอ เยื่อกระดาษ หนิมี

คา่ กระดาษแข็ง

95 46900 ขายสง่ทางอินเทอร์เน็ต การขายสง่สินค้า โดยวิธีการใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

96 47111 ซุปเปอร์มาเก็ต (ร้านค้า) ร้านค้าที่ด าเนินการขายปลีกสินค้าอปุโภค

 บริโภคที่จ าเป็นตอ่การด ารง

ชีวิตประจ าวนั ได้แก่อาหารแห้ง อาหาร

สด ตลอดจนสินค้าอปุโภค บริโภคที่

จ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตประจ าวนัที่ไมใ่ช่

อาหาร

97 47114 ร้านขายของช า

98 47190 การขายปลีกสินค้าอ่ืนๆ ในร้านค้าทัว่ไป การปลีกสินค้าหลายชนิด เช่น การขาย

ปลีกสินค้าทัว่ไป รวมทัง้เสือ้ผ้า เคร่ือง

แตง่กาย เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ในบ้าน 

เคร่ืองส าอาง เคร่ืองโลหะ เคร่ืองประดบั 

ของเลน่ อปุกรณ์กีฬา ฯลฯ ทัง้นีร้วมถึง

วิธีการขายทอดตลาดสินค้าดงักลา่ว

99 47211 ร้านขายปลีกเนือ้สตัว์และผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ การขายปลีกเนือ้สตัว์ การขายปลีก

ผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ การขายเนือ้สตัว์

ช าแหละ เนือ้สตัว์แช่แข็ง และเนือ้สตัว์

บรรจกุระป๋อง

100 47213 ร้านขายปลีกผกัและผลไม้ การขายปลีกผกั การขายปลีกผลไม้ การ

ขายปลีกผกัและผลไม้แปรรูป

101 47219 ร้านขายปลีกอาหารอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืน การขายปลีกผลิตภณัฑ์อาหารจ าพวก

แป้ง  การขายปลีกอาหารบ ารุงสขุภาพ 

การขายปลีกเคร่ืองเทศ ซอส เคร่ืองปรุงรส

 การขายปลีกน า้แข็ง การขายขนมหวาน 

การขายน า้ปลา



102 47221 ร้านขายปลีกเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การขายปลีกเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

การขายเบยีร์ไทย การขายสรุาไทย การ

ขายสรุาตา่งประเทศ รวมถึงสรุาแช่ที่ผลิต

จากผลผลิตทางการเกษตร เช่น สาเก อ ุ

สาโท กระแช่ น า้ตาลเมา ไวน์น า้ผึง้

103 47222 ร้านขายปลีกเคร่ืองดื่มที่ไมมี่แอลกอฮอล์ การขายปลีกเคร่ืองดื่มไมมี่แอลกอฮอล์ 

การขายน า้ชา – กาแฟ การขายน า้หวาน

 – โซดา

104 47230 การขายปลีกผลิตภณัฑ์ยาสบูในร้านค้าเฉพาะ การขายปลีกผลิตภณัฑ์ยาสบู การขาย

บหุร่ี

105 47300 การขายปลีกเชือ้เพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ ร้านขายปลีกน า้มนัเชือ้เพลิง รวมน า้มนั

แก๊สและเชือ้เพลิงตา่งๆ การขายปลีก

น า้มนั การขายปลีกยางมะตอย

106 47411 การจ าหนา่ยคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์ตอ่พว่งคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ชนิดตัง้โต๊ะ ชนิดพกพา 

อปุกรณ์ตอ่พว่ง เช่น จอภาพ แป้นพิมพ์ 

เมาท์ ไมร่วมเทปเปลา่

107 47412 การจ าหนา่ยเคร่ืองเลน่วีดิโอเกม และซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป การจ าหนา่ยเคร่ืองเลน่วีดิโอเกม วีดีโอ

เกมคอนโซล และซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเช่น

 ซอฟต์แวร์ระบบปฏบิตัิการ ซอฟต์แวร์เกม

108 47413 ร้านขายปลีกอปุกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม การขายปลีกอปุกรณ์โทรศพัท์ 

โทรศพัท์เคลื่อนที่     (มือถือ) จาน

ดาวเทยีม วิทยสุื่อสาร

109 47420 การขายปลีกอปุกรณ์ที่เก่ียวกับภาพและเสียงในร้านค้าเฉพาะ การขายเคร่ืองเลน่เทป  การขายเคร่ือง

ขยายเสียง ร้านขายปลีกวิทยแุละโทรทศัน์

 การขายปลีกวิทย ุการขายปลีกโทรทศัน์

110 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า การขายปลีกสิ่งทอสิ่งถัก การขายผ้า การ

ขายผ้าไหม การขายผ้าแพร

111 47513 ร้านขายปลีกอปุกรณ์ตดัเย็บ การขายปลีกสว่นประกอบของการเย็บ

เคร่ืองแตง่กาย

112 47521 ร้านขายปลีกเคร่ืองโลหะ การขายของใช้ที่ท าด้วยเหล็ก



113 47522 ร้านขายปลีกสีทาน า้มนัชกัเงาและแลกเกอร์

114 47523 ร้านขายปลีกอปุกรณ์การวางทอ่และเคร่ืองสขุภณัฑ์ ร้านขายปลีกทอ่ เคร่ืองประกอบทอ่ และ

เคร่ืองสขุภณัฑ์

115 47524 ร้านขายปลีกวสัดกุ่อสร้างอ่ืนๆ การขายเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง

 ที่ใช้ในงานอาชีพ การขายวสัดกุ่อสร้าง 

อปุกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ก่อสร้าง

116 47591 ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน การขายปลีกเคร่ืองเรือน และเคร่ือง

ตกแตง่บ้านเรือน การขายปลีกโต๊ะหมู่บชูา

117 47592 ร้านขายปลีกเคร่ืองดินเผาเคร่ืองแก้วและเคร่ืองครัว ร้านขายปลีกเคร่ืองดินเผา เคร่ืองแก้ว 

และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกับการครัว

118 47595 ร้านขายปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน การขายปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

การขายปลีกเคร่ืองใช้ในครัวเรือนที่ไมใ่ช้

ไฟฟ้า การขายปลีกจกัรเย็บผ้า การขาย

เคร่ืองท าความเย็น

119 47599 ร้านขายปลีกของใช้อ่ืนๆ ในครัวเรือนซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่

อ่ืน

การขายปลีกอาวธุปืน อปุกรณ์หรือ

สว่นประกอบของอาวธุปืน การขายปลีก

กระสนุปืน อปุกรณ์หรือสว่นประกอบของ

กระสนุปืน การขายปลีกวตัถรุะเบดิ ดิน

ปืน การขายปลีกศิลปวตัถ ุการขายสง่

ยทุโธปกรณ์อ่ืนที่ใช้ในการรบ อปุกรณ์

หรือสว่นประกอบของยทุโธปกรณ์ การให้

เช่าพระพทุธรูป การขายของใช้ที่ท าด้วย

พลาสติก

120 47611 ร้านขายปลีกหนงัสือหนงัสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร ร้านขายปลีกหนงัสือ หนงัสือพิมพ์ 

นิตยสาร และเคร่ืองเขียน

121 47612 ร้านขายปลีกเคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านกังาน การขายกระดาษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน 

แบบพิมพ์ หนงัสือ อปุกรณ์การเรียนการ

สอน ปากกา ดินสอ การขายปลีกเคร่ือง

เขียน การขายปลีกเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ส านกังาน



122 47620 การขายปลีกเคร่ืองบนัทกึเสียงเพลงและเคร่ืองบนัทกึวีดิทศัน์

ในร้านค้าเฉพาะ

การขายปลีกแผ่นซีดี แถบบนัทกึ วีดิทศัน์

 แผ่นวีดิทศัน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทศัน์ระบบ

 ดิจิทลั การขายเทปบนัทกึเสียง

123 47630 การขายปลีกเคร่ืองกีฬาในร้านค้าเฉพาะ ขายปลีกอปุกรณ์กีฬา

124 47691 ร้านขายปลีกผลิตภณัฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลกึ ร้านขายปลีกผลิตภณัฑ์ฝีมือคนไทย การ

ขายปลีกเคร่ืองเงิน เคร่ืองถม เคร่ืองเขิน 

เคร่ืองทองเหลือง การขายปลีก

เคร่ืองประดบั ของขวญั ของที่ระลกึ การ

ขายปลีกผลิตภณัฑ์จากงาช้าง

125 47711 ร้านขายปลีกเสือ้ผ้า ร้านขายปลีกเสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กาย และ

สว่นประกอบของเคร่ืองแตง่กาย

126 47712 ร้านขายปลีกรองเท้า

127 47713 ร้านขายปลีกเคร่ืองหนงัยกเว้นรองเท้า การขายปลีกกระเป๋า การขายปลีกเคร่ือง

ลากเทยีมสตัว์ การขายเข็มขดัหนงั การ

ขายปลีกผลิตภณัฑ์หนงัอ่ืนๆ  ยกเว้น

รองเท้า

128 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสชัภณัฑ์และทางการแพทย์ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสชักรรม 

เวชภณัฑ์ และสินค้าทางการแพทย์ การ

ขายปลีกยา การขายปลีกสมนุไพร 

เคร่ืองเทศที่ใช้ท ายาไทยแผนโบราณ การ

ขายปลีกเคร่ืองมืออปุกรณ์ทางการแพทย์

129 47722 ร้านขายปลีกเคร่ืองหอม การขายปลีกน า้หอมหรือเคร่ืองหอมอ่ืนๆ

130 47723 ร้านขายปลีกเคร่ืองส าอาง รวมถึงครีมบ ารุงผิว โลชัน่ ยาสีฟัน สบู ่

ผลิตภณัฑ์สปาที่อยู่ในร้านขาย

เคร่ืองส าอาง

131 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแวน่ตาและอปุกรณ์ถ่ายภาพ ร้านขายปลีกนาฬิกา แวน่ตา และ

อปุกรณ์การถ่ายรูป การขายปลีกอปุกรณ์

เก่ียวกับสายตา



132 47732 ร้านขายปลีกเคร่ืองประดบั การขายปลีกเคร่ืองเพชรพลอย  การขาย

ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอญัมณี

อ่ืน การขายเคร่ืองประดบักาย การการ

ขายอญัมณี หรือเคร่ืองประดบัซึ่งประดบั

ด้วยอญัมณี

133 47733 ร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง การขายปลีกดอกไม้ ต้นไม้ดอก ไม้

ประดบั เมล็ดพนัธุ์พืช การขายยาปราบ

ศตัรูพืช และยาบ ารุงพืช การขายปลีกปุ๋ ย

 การขายปลีกเคร่ืองดินเผา (กระถาง

ต้นไม้)

134 47735 ร้านขายปลีกก๊าซและเชือ้เพลิงอ่ืนๆ ส าหรับใช้ในครัวเรือน การขายปลีกแก๊ส การขายปลีกถ่านหนิ 

ถ่านจากไม้

135 47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหมอ่ื่นๆ  ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทื่อ่ืน การขายปลีกผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด

136 47741 ร้านขายปลีกวตัถโุบราณ

137 47749 ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืน การขายปลีกของใช้แล้ว หรือของเก่าใน

ร้านค้า (ยกเว้น กล้องดิจิทลัด์ นาฬิกา)

138 47911 การขายปลีกโดยการรับสัง่สินค้าทางไปรษณีย์โทรทศัน์วิทย ุ

และโทรศพัท์

การขายปลีกโดยการสัง่ซือ้ทางไปรษณีย์ 

การขายปลีกสินค้าทางไปรษณีย์

139 47912 ขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต การขายปลีกสินค้า  โดยวิธีการใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

140 49120 การขนสง่สินค้าทางรถไฟ ทัง้ทางรถไฟ และรถราง

141 49209 การขนสง่ผู้ โดยสารทางรถโดยสารประจ าทางอ่ืนๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืนการขนสง่ผู้ โดยสารทางบกประจ าทาง ที่

มีตารางเวลาและมีการขออนญุาต

สมัปทานเส้นทางเดินรถ

142 50121 การขนสง่สินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝ่ังทะเล การขนสง่สินค้าทางทะเลและตามแนว

ชายฝ่ังทะเล เข่น สินค้าแช่เย็น หรือแช่

แข็ง น า้มนัดิบ ของเหลว ก๊าซ และสินค้า

แห้ง เช่น ธัญพืช แป้ง ปนูซีเมนต์

143 55101 โรงแรมรีสอร์ทและห้องชดุ

144 56101 การบริการด้านอาหารในภตัตาคาร/ร้านอาหาร ภตัตาคาร ร้านขายอาหารและเคร่ืองดื่ม



145 61101 บริการทางอินเทอร์เน็ต (ISP) การบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้

สาย การบริการสญัญาณอินเทอร์เน็ต 

(ISP) รวมทัง้ อินเทอร์เน็ตคา่เฟ่

146 63112 ให้เช่าพืน้ที่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย (Web Hosting) การให้เช่าพืน้ที่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์

แมข่่าย

147 63113 บริการตลาดกลางในการซือ้ขายสินค้าหรือบริการ        (e-Market Place)การบริการเป็นตลาดกลางในการซือ้ขาย

สินค้าหรือบริการโดยวิธีใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

148 64191 การธนาคาร บริษัทมหาชนจ ากัดที่ได้รับอนญุาตให้

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคาร

พาณิชย์เพ่ือรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่

เป็นบริษัทลกู หรือสาขาของธนาคาร

พาณิชย์ตา่งประเทศ ที่ได้รับอนญุาต 

หมายรวมถึง สาขาของธนาคารพาณิชย์

ทัง้ในและตา่งประเทศ ตามกฎหมายวา่

ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน

149 64925 การบริการของโรงรับจ าน า โรงรับจ าน า

150 64929 การให้สินเช่ืออ่ืนๆ ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืน การให้กู้ยืมเงิน นอกระบบธนาคาร การ

รับขายฝาก การให้สินเช่ือ

151 66123 กิจกรรมเก่ียวกับแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ การซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ

152 68101 การซือ้และการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพ่ือการพกัอาศยัการขาย การซือ้และการด าเนินงานด้าน

อสงัหาริมทรัพย์

153 68102 การซือ้และการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไมใ่ช่ เพ่ือ

เป็นที่พกัอาศยั

การขายที่ดิน ขายอสงัหาริมทรัพย์ 

(ยกเว้นการขายที่ดิน)

154 82990 การบริการทางอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบการพิมพ์เอกสาร การพิมพ์

 การประมวลผลค า หรือการจดัพิมพ์

จ าหนา่ยที่หน้าจอคอมพิวเตอร์

155 92001 กิจกรรมการขายสลากกินแบง่ จ าหนา่ยสลากกินแบง่รัฐบาล หวยบนดิน

 รวมถึง หวยออนไลน์

156 93293 กิจกรรมการด าเนินงานร้านเกมและตู้ เกมหยอดเหรียญ การให้บริการเคร่ืองเลน่เกมส์



157 93299 กิจกรรมด้านความบนัเทงิและการนนัทนาการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ จดั

ประเภทไว้ในที่อ่ืน

การให้บริการตู้ เพลง การให้บริการฟัง

เพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ



การผลิตเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายที่ใช้ในงานอตุสาหกรรมวิชาชีพนกัเรียนและนกัศกึษา (ยกเว้นเคร่ืองแตง่กายจากขนสตัว์)


