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業種ｺｰﾄﾞ English Thai

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01111 Growing of grain maize การปลูกขา้วโพดทีใ่ชเ้มล็ดแก่

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01112 Growing of cereals (except rice and grain maize) การปลูกธญัพชื (ยกเวน้ขา้วและขา้วโพด)

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01113 Growing of leguminous crops การปลูกพชืตระกลูถัว่

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01114 Growing of soya beans การปลูกถัว่เหลอืง

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01115 Growing of oil seeds (except soya beans) การปลูกพชืนํ้ามัน (ยกเวน้ถัว่เหลอืง)

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01121 Growing of non-glutinous rice การปลูกขา้วจา้ว

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01122 Growing of glutinous rice การปลูกขา้วเหนียว

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01131 Growing of leafy and stem vegetables การปลูกพชืผกักนิใบและพชืผกักนิตน้ รวมถงึการเพาะเมล็ดพันธุผ์กั

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01132 Growing of fruit bearing vegetables including melons การปลูกพชืผกักนิผลรวมถงึแตงชนดิต่าง ๆ รวมถงึการเพาะเมล็ดพันธุผ์กั

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01133 Growing of tuberous vegetables การปลูกพชืผกักนิหวั

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01134 Growing of root, bulb or tuberous vegetables (except cassava) การปลูกพชืจําพวกรากและหวั (ยกเวน้มันสําปะหลัง)

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01135 Growing of cassava การปลูกมันสําปะหลัง

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01136 Growing of mushrooms and truffles การเพาะเห็ด

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01139 Growing of other vegetables, not elsewhere classified การปลูกพชืผกัอืน่ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01140 Growing of sugar cane การปลูกออ้ย

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01150 Growing of tobacco การปลูกยาสบู

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01161 Growing of cotton การปลูกฝ้าย

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01169 Growing of other fibre crops, not elsewhere classified การปลูกพชืเสน้ใยอืน่ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01191 Growing of maizes การปลูกขา้วโพดเลีย้งสตัว์

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01192 Growing of forage non-perennial crops (except maize) การปลูกพชืลม้ลุกทีใ่ชเ้ป็นอาหารสตัว ์(ยกเวน้ขา้วโพด เลีย้งสตัว)์

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01193 Growing of orchids การปลูกกลว้ยไม ้

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01194 Growing of other flowers (except orchids) การปลูกไมด้อกอืน่ๆ (ยกเวน้กลว้ยไม)้

A 農林水産業 01 農業 011 農業（野菜・穀類） 01199 Growing of other non-perennial crops, not elsewhere classified การปลูกพชืลม้ลุกชนดิอืน่ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01210 Growing of grapes การทําสวนองุ่น

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01221 Growing of pineapples การปลูกสบัปะรด

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01222 Growing of durians การปลูกทเุรยีน

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01223 Growing of longans การปลูกลําไย

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01224 Growing of mangos การปลูกมะม่วง

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01225 Growing of bananas การปลูกกลว้ย

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01226 Growing of mangoteens การปลูกมังคุด

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01227 Growing of rambutans การปลูกเงาะ

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01228 Growing of lichees การปลูกลิน้จี่

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01229 Growing of other tropical and subtropical fruits, not elsewhere classified การปลูกไมผ้ลเมอืงรอ้นและกึง่รอ้นอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภท ไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01231 Growing of oranges การปลูกสม้

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01239 Growing of other citrus fruits, not elsewhere classified การปลูกไมผ้ลตระกลูสม้อืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01241 Growing of pome fruits การปลูกไมผ้ลตระกลูแอปเปิ้ล

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01249 Growing of other pome fruits and stone fruits, not elsewhere classified การปลูกไมผ้ลเมอืงหนาวอืน่ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01251 Growing of edible nuts การปลูกไมผ้ลเปลอืกแข็งทีก่นิได ้

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01252 Growing of bush fruits การปลูกไมผ้ลทีม่ตีน้เป็นพุ่ม

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01259 Growing of other tree fruits, not elsewhere classified การปลูกไมผ้ลยนืตน้อืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทือ่ืน่

大分類 中分類 小分類
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A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01261 Growing of oil palms การปลูกปาลม์นํ้ามัน

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01262 Growing of coconuts การปลูกมะพรา้ว

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01269 Growing of other oleaginous fruits, not elsewhere classified การปลูกไมย้นืตน้อืน่ๆทีใ่หน้ํ้ามันซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01271 Growing of tea การทําไร่ชา

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01272 Growing of coffee การทําไร่กาแฟ

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01279 Growing of other beverage crops, not elsewhere classified การปลูกพชือืน่ๆทีน่ําไปทําเครือ่งดืม่ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01281 Growing of chilles การปลูกพรกิ

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01282 Growing of pepppers การปลูกพรกิไทย

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01289 Growing of other spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops, not elsewhere classified การปลูกพชือืน่ๆประเภทเครือ่งเทศเครือ่งหอมยารักษาโรค และพชืทางเภสชัภัณฑซ์งึมไิดจ้ัดประเภทไว ้
ในทีอ่ืน่

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01291 Growing of rubber trees การปลูกตน้ยางพารา

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01292 Growing of vegetable materials used primarily for plaiting การปลูกพชืทีใ่ชใ้นการถกัสาน

A 農林水産業 01 農業 012 農業（果物・茶・⾹⾟料・ゴムほか） 01299 Growing of other perennial crops, not elsewhere classified การปลูกพชืยนืตน้ประเภทอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 01 農業 013 農業（樹木栽培） 01301 Growing of plants for planting การทําสวนไมป้ระดับ

A 農林水産業 01 農業 013 農業（樹木栽培） 01302 Plant propagation การปลูกพชืการเพาะพันธุแ์ละการขยายพันธุพ์ชือืน่ๆ

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01411 Raising of dairy and beef cattle การเลีย้งโคนมและโคเนื้อ

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01412 Raising of dairy and beef buffaloes การเลีย้งกระบอืนมและกระบอืเนื้อ

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01419 Raising of cattle and buffaloes for other purposes, not elsewhere classified การเลีย้งโคและกระบอืเพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภท ไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01420 Raising of horses and other equines การเลีย้งมา้ลาล่อมา้ล่อและสตัวอ์ืน่ๆทีค่ลา้ยมา้

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01430 Raising of camels and camelids การเลีย้งอูฐทีม่โีหนกเดยีวและอูฐทีม่สีองโหนก

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01441 Raising of sheep การเลีย้งแกะ

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01442 Raising of goats การเลีย้งแพะ

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01450 Raising of swine/pigs การเลีย้งสกุร

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01461 Raising of layer chicken การเลีย้งไกไ่ข่

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01462 Raising of broiler chicken การเลีย้งไกเ่นื้อ

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01463 Raising of duck การเลีย้งเป็ด

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01469 Raising of other poultry, not elsewhere classified การเลีย้งสตัวป์ีกอืน่ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01491 Raising of ostriches and emus การเลีย้งนกกระจอกเทศและนกอมีู

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01492 Raising of raising of silk worms, butterflies and insects การเลีย้งไหมผเีสือ้และแมลง

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01493 Raising of bees การเลีย้งผึง้

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01494 Raising of swallows การเลีย้งนกนางแอ่น

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01495 Raising of snakes การทําฟารม์งู

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01496 Raising of pets (except aquaculture) การทําฟารม์สตัวเ์ลีย้ง (ยกเวน้สตัวน์ํ้า)

A 農林水産業 01 農業 014 畜産業 01499 Raising of other animals, not elsewhere classified การเลีย้งสตัวป์ระเภทอืน่ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 01 農業 015 混合農業 01500 Mixed farming การทําฟารม์ผสมผสาน

A 農林水産業 01 農業 016 農業サービス業 01611 Operation of pest control การควบคุมแมลงและสตัวศ์ัตรูพชื

A 農林水産業 01 農業 016 農業サービス業 01612 Operation of agricultural irrigation equipment การดําเนนิการเกีย่วกบัอปุกรณ์การใหน้ํ้าและเครือ่งมอืชลประทาน ทางการเกษตร

A 農林水産業 01 農業 016 農業サービス業 01619 Other support activities for crop production, not elsewhere classified กจิกรรมสนับสนุนการผลติพชืผลซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 01 農業 016 農業サービス業 01621 Support activities for propagation of animals กจิกรรมสนับสนุนการแพร่พันธุส์ตัว์

A 農林水産業 01 農業 016 農業サービス業 01629 Other support activities for animal production, not elsewhere classified กจิกรรมสนับสนุนการเลีย้งสตัวอ์ืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 01 農業 016 農業サービス業 01630 Post-harvest crop activities กจิกรรมหลังการเก็บเกีย่วพชืผล
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A 農林水産業 01 農業 016 農業サービス業 01640 Seed processing for propagation กระบวนการจัดการเมล็ดพันธุเ์พือ่การขยายพันธุ์

A 農林水産業 01 農業 017 狩猟 01700 Hunting, trapping and related service activities การล่าสตัวก์ารดักสตัวแ์ละกจิกรรมบรกิารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

A 農林水産業 02 林業 021 林業 02100 Silviculture and other forestry activities วนวัฒนวทิยาและกจิกรรมอืน่ๆทีเ่กีย่วกบัป่าไม ้

A 農林水産業 02 林業 022 林業 02200 Logging การทําไม ้

A 農林水産業 02 林業 023 林業 02300 Gathering of non-wood forest products การเก็บหาของป่า

A 農林水産業 02 林業 024 林業 02400 Support services to forestry บรกิารสนับสนุนการป่าไม ้

A 農林水産業 03 漁業 031 漁業 03111 Marine fish catching การจับปลาทะเล

A 農林水産業 03 漁業 031 漁業 03112 Shrimp catching การจับกุง้ทะเล

A 農林水産業 03 漁業 031 漁業 03113 Sea crab catching การจับปทูะเล

A 農林水産業 03 漁業 031 漁業 03114 Cuttlefish catching การจับหมกึ

A 農林水産業 03 漁業 031 漁業 03115 Sea shell catching การจับหอยทะเล

A 農林水産業 03 漁業 031 漁業 03119 Other marine fishing, not elsewhere classified การประมงทะเลอืน่ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 03 漁業 031 漁業 03121 Freshwater fish fishing การจับปลานํ้าจดื

A 農林水産業 03 漁業 031 漁業 03122 Crayfish fishing การจับกุง้นํ้าจดื

A 農林水産業 03 漁業 031 漁業 03129 Other freshwater fishing, not elsewhere classified การประมงนํ้าจดือืน่ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 03 漁業 032 水産養殖業 03211 Marine fish aquaculture การเพาะเลีย้งปลาทะเล

A 農林水産業 03 漁業 032 水産養殖業 03212 Shrimp aquaculture การเพาะเลีย้งกุง้ทะเล

A 農林水産業 03 漁業 032 水産養殖業 03213 Sea shell aquaculture การเพาะเลีย้งหอยทะเล

A 農林水産業 03 漁業 032 水産養殖業 03214 Ornamental marine aquaculture การเพาะเลีย้งสตัวท์ะเลสวยงาม

A 農林水産業 03 漁業 032 水産養殖業 03219 Other marine aquaculture, not elsewhere classified การเพาะเลีย้งสตัวน์ํ้าทะเลอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

A 農林水産業 03 漁業 032 水産養殖業 03221 Freshwater fish aquaculture การเพาะเลีย้งปลานํ้าจดื

A 農林水産業 03 漁業 032 水産養殖業 03222 Crayfish aquaculture การเพาะเลีย้งกุง้นํ้าจดื

A 農林水産業 03 漁業 032 水産養殖業 03223 Frog aquaculture การเพาะเลีย้งกบ

A 農林水産業 03 漁業 032 水産養殖業 03224 Alligator aquaculture การเพาะเลีย้งจระเข ้

A 農林水産業 03 漁業 032 水産養殖業 03225 Ornamental freshwater aquaculture การเพาะเลีย้งสตัวน์ํ้าจดืสวยงาม

A 農林水産業 03 漁業 032 水産養殖業 03229 Other freshwater aquaculture, not elsewhere classified การเพาะเลีย้งสตัวน์ํ้าจดือืน่ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

B 鉱業 05 鉱業（石炭・亜炭） 051 鉱業（石炭） 05100 Mining of hard coal การทําเหมอืงถา่นหนิคุณภาพสงู

B 鉱業 05 鉱業（石炭・亜炭） 052 鉱業（亜炭） 05200 Mining of lignite การทําเหมอืงลกิไนต์

B 鉱業 06 鉱業（原油・天然ガス） 061 鉱業（原油） 06100 Extraction of crude petroleum การผลตินํ้ามันดบิ

B 鉱業 06 鉱業（原油・天然ガス） 062 鉱業（天然ガス） 06200 Extraction of natural gas การผลติกา๊ซธรรมชาติ

B 鉱業 07 鉱業（鉱石） 071 鉱業（鉄鉱石） 07100 Mining of iron ores การทําเหมอืงสนิแร่เหล็ก

B 鉱業 07 鉱業（鉱石） 072 鉱業（その他鉱石） 07210 Mining of uranium and thorium ores การทําเหมอืงสนิแร่ยูเรเนียมและทอเรยีม

B 鉱業 07 鉱業（鉱石） 072 鉱業（その他鉱石） 07291 Mining of tin ores การทําเหมอืงสนิแร่ดบีกุ

B 鉱業 07 鉱業（鉱石） 072 鉱業（その他鉱石） 07292 Mining of zinc ores การทําเหมอืงสนิแร่สงักะสี

B 鉱業 07 鉱業（鉱石） 072 鉱業（その他鉱石） 07299 Mining of other non-ferrous metal ores, not elsewhere classified การทําเหมอืงสนิแร่โลหะนอกกลุ่มสนิแร่เหล็กอืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัด ประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

B 鉱業 07 鉱業（鉱石） 073 鉱業（貴金属） 07300 Mining of precious metals การทําเหมอืงสนิแร่โลหะมคี่า

B 鉱業 08 砕石・砂利・砂・その他鉱業 081 砕石・砂利・砂 08101 Quarrying of building stone การทําเหมอืงหนิทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้ง

B 鉱業 08 砕石・砂利・砂・その他鉱業 081 砕石・砂利・砂 08102 Quarrying of limestone, gypsum, chalk and unclacined dolomite การทําเหมอืงหนิปนูยปิซมัชอลก์และโดโลไมต์

B 鉱業 08 砕石・砂利・砂・その他鉱業 081 砕石・砂利・砂 08103 Extraction gravel and sand การขุดกรวดและทราย

B 鉱業 08 砕石・砂利・砂・その他鉱業 081 砕石・砂利・砂 08104 Mining of clay การทําเหมอืงดนิ
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B 鉱業 08 砕石・砂利・砂・その他鉱業 089 その他鉱業 08910 Mining of chemical and fertilizer minerals การทําเหมอืงแร่ทีใ่ชท้ําเคมภีัณฑแ์ละปุ๋ ย

B 鉱業 08 砕石・砂利・砂・その他鉱業 089 その他鉱業 08920 Extraction of peat การขุดพตี

B 鉱業 08 砕石・砂利・砂・その他鉱業 089 その他鉱業 08931 Extraction of rock salt การทําเหมอืงเกลอืสนิเธาว์

B 鉱業 08 砕石・砂利・砂・その他鉱業 089 その他鉱業 08932 Extraction of sea salt การทําเหมอืงเกลอืสมุทร

B 鉱業 08 砕石・砂利・砂・その他鉱業 089 その他鉱業 08991 Mining of precious and semi-precious stones การทําเหมอืงแร่รัตนชาตแิละกึง่รัตนชาติ

B 鉱業 08 砕石・砂利・砂・その他鉱業 089 その他鉱業 08999 Other mining and quarrying, not elsewhere classified การทําเหมอืงแร่ เหมอืงแร่อโลหะและเหมอืงหนิอืน่ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

B 鉱業 09 鉱業サービス業 091 原油・天然ガス鉱業サービス業 09100 Support activities for petroleum and natural gas extraction กจิกรรมทีส่นับสนุนการขุดเจาะนํ้ามันดบิและกา๊ซธรรมชาติ

B 鉱業 09 鉱業サービス業 099 その他鉱業サービス業 09900 Support activities for other mining and quarrying กจิกรรมทีส่นับสนุนการทําเหมอืงแร่และเหมอืงหนิอืน่ๆ

C 製造業 10 食品製造業 101 畜産食料品製造業 10111 Slaughtering of meat (except poultry) การฆา่สตัว ์(ยกเวน้สตัวป์ีก)

C 製造業 10 食品製造業 101 畜産食料品製造業 10112 Packing of meat (except poultry) การบรรจุเนื้อสตัวส์ด (ยกเวน้สตัวป์ีก)

C 製造業 10 食品製造業 101 畜産食料品製造業 10120 Slaughtering and packing of meat and poultry meat products การฆา่และการบรรจุเนื้อสตัวป์ีกสด

C 製造業 10 食品製造業 101 畜産食料品製造業 10131 Manufacture of dried, salted or smoked meat and poultry meat การผลติเนื้อสตัวแ์ละเนื้อสตัวป์ีกดว้ยการอบแหง้ การทําเค็มหรอื การรมควัน

C 製造業 10 食品製造業 101 畜産食料品製造業 10132 Manufacture of meat and poultry meat sausages, balls and other similar products การผลติไสก้รอกลูกชิน้และผลติภัณฑอ์ืน่ทีค่ลา้ยกนัทีท่ําจาก เนื้อสตัวแ์ละเนื้อสตัวป์ีก

C 製造業 10 食品製造業 101 畜産食料品製造業 10133 Manufacture of canned meat and poultry meat การผลติเนื้อสตัวแ์ละเนื้อสตัวป์ีกบรรจุกระป๋อง

C 製造業 10 食品製造業 101 畜産食料品製造業 10134 Manufacture of by products from meat and poultry meat การผลติผลติภัณฑพ์ลอยไดจ้ากสตัวแ์ละสตัวป์ีก

C 製造業 10 食品製造業 101 畜産食料品製造業 10139 Processing and preserving other meat and poultry meat products, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑอ์ืน่ ๆ จากเนื้อสตัวแ์ละเนื้อสตัวป์ีกซึง่มไิดจ้ัด ประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 10 食品製造業 102 水産食料品製造業 10211 Manufacture of fish products, fresh, chilled or frozen การผลติปลาและผลติภัณฑจ์ากปลาสดแชเ่ย็น หรอืแชแ่ข็ง

C 製造業 10 食品製造業 102 水産食料品製造業 10212 Manufacture of crustaceans and molluscs products, fresh, chilled or frozen (except fish) การผลติสตัวน์ํ้าและผลติภัณฑส์ตัวน์ํ้าสด (ยกเวน้ปลา) แชเ่ย็นหรอืแชแ่ข็ง

C 製造業 10 食品製造業 102 水産食料品製造業 10221 Manufacture of canned fish การผลติปลาบรรจุกระป๋อง

C 製造業 10 食品製造業 102 水産食料品製造業 10222 Manufacture of canned crustaceans and molluscs (except fish) การผลติสตัวน์ํ้า (ยกเวน้ปลา) บรรจุกระป๋อง

C 製造業 10 食品製造業 102 水産食料品製造業 10291 Manufacture of fish, crustaceans and molluscs: drying, smoking, salting, immersing in brine or 
vinegar การผลติผลติภัณฑส์ตัวน์ํ้าดว้ยการอบแหง้ การรมควัน การทําเค็ม การหมักในนํ้าเกลอื หรอืนํ้าสม้สายชู

C 製造業 10 食品製造業 102 水産食料品製造業 10292 Manufacture of fish, crustaceans and molluscs sausages, ball and other similar products การผลติไสก้รอกลูกชิน้และผลติภัณฑอ์ืน่ทีค่ลา้ยกนัทีท่ําจาก สตัวน์ํ้า

C 製造業 10 食品製造業 102 水産食料品製造業 10293 Manufacture of fishsauce and fermented fish products การผลตินํ้าปลาและผลติภัณฑส์ตัวน์ํ้าทีไ่ดจ้ากการหมัก

C 製造業 10 食品製造業 102 水産食料品製造業 10294 Manufacture of fishmeal for animal feed การผลติปลาป่นสําหรับใชเ้ป็นอาหารสตัว์

C 製造業 10 食品製造業 102 水産食料品製造業 10295 Processing of seaweeds การแปรรูปสาหร่าย

C 製造業 10 食品製造業 102 水産食料品製造業 10299 Manufacture of other fish and marine products, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑอ์ืน่ ๆ จากสตัวน์ํ้าซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 10 食品製造業 103 農産食料品製造業 10301 Manufacture of frozen fruit and vegetables การผลติผลไมแ้ละผกัแชแ่ข็ง

C 製造業 10 食品製造業 103 農産食料品製造業 10302 Manufacture of canned fruit and vegetables การผลติผลไมแ้ละผกับรรจุกระป๋อง

C 製造業 10 食品製造業 103 農産食料品製造業 10303 Manufacture of fruit and vegetable juice การผลตินํ้าผลไมแ้ละนํ้าผกั

C 製造業 10 食品製造業 103 農産食料品製造業 10304 Preserving of fruit or vegetables: drying, salting, immersing in oil or vinegar การถนอมผลไมห้รอืผกัโดยการทําเค็มการอบแหง้การแช ่ในนํ้ามันหรอืในนํ้าสม้สายชู

C 製造業 10 食品製造業 103 農産食料品製造業 10305 Manufacture of jams, marmalades and table jellies การผลติแยมแยมผวิสม้และเยลลี

C 製造業 10 食品製造業 103 農産食料品製造業 10306 Processing and preserving of potatoes การแปรรูปและการถนอมมันฝรั่ง

C 製造業 10 食品製造業 103 農産食料品製造業 10307 Manufacture of nut products การผลติผลติภัณฑจ์ากถัว่เปลอืกแข็ง

C 製造業 10 食品製造業 103 農産食料品製造業 10309 Processing and preserving of other fruit and vegetable products, not elsewhere classified การแปรรูปและการถนอมผลไมแ้ละผกัดว้ยวธิอีืน่ๆซึง่มไิด ้จัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 10 食品製造業 104 動植物油脂製造業 10411 Manufacture of soybean oils การผลตินํ้ามันถัว่เหลอืง

C 製造業 10 食品製造業 104 動植物油脂製造業 10412 Manufacture of rice bran oils การผลตินํ้ามันรําขา้ว

C 製造業 10 食品製造業 104 動植物油脂製造業 10413 Manufacture of corn oils การผลตินํ้ามันขา้วโพด

C 製造業 10 食品製造業 104 動植物油脂製造業 10414 Manufacture of coconut oils การผลตินํ้ามันมะพรา้ว

C 製造業 10 食品製造業 104 動植物油脂製造業 10419 Manufacture of other vegetable oils, not elsewhere classified การผลตินํ้ามันพชืชนดิอืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 10 食品製造業 104 動植物油脂製造業 10420 Manufacture of palm oil การผลตินํ้ามันปาลม์
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C 製造業 10 食品製造業 104 動植物油脂製造業 10491 Manufacture of animal oils and fats การผลตินํ้ามันและไขมันจากสตัว์

C 製造業 10 食品製造業 104 動植物油脂製造業 10499 Manufacture of other vegetable oils and fats, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑอ์ืน่ ๆ ทีไ่ดจ้ากนํ้ามันพชืซึง่มไิดจ้ัด ประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 10 食品製造業 105 乳・乳製品製造業 10501 Manufacture of fresh liquid milk (except raw milk) การผลตินํ้านมสด (ยกเวน้นํ้านมดบิ)

C 製造業 10 食品製造業 105 乳・乳製品製造業 10502 Manufacture of powdered milk and condensed or evaporated milk การผลติผลติภัณฑน์มขน้หรอืนมผง

C 製造業 10 食品製造業 105 乳・乳製品製造業 10503 Manufacture of ice cream and sherbet การผลติไอศกรมีและไอศกรมีหวานเย็น

C 製造業 10 食品製造業 105 乳・乳製品製造業 10504 Manufacture of yoghurt การผลติโยเกริต์และนมเปรีย้ว

C 製造業 10 食品製造業 105 乳・乳製品製造業 10505 Manufacture of butter การผลติเนย

C 製造業 10 食品製造業 105 乳・乳製品製造業 10509 Manufacture of other dairy products, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑน์มอืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 10 食品製造業 106 精穀・製粉業 10611 Rice milling การสขีา้ว

C 製造業 10 食品製造業 106 精穀・製粉業 10612 Manufacture of rice flour การผลติแป้งจากขา้ว

C 製造業 10 食品製造業 106 精穀・製粉業 10613 Manufacture of wheat mill products การผลติแป้งสาลี

C 製造業 10 食品製造業 106 精穀・製粉業 10614 Manufacture of corn mill products การผลติแป้งขา้วโพด

C 製造業 10 食品製造業 106 精穀・製粉業 10615 Manufacture of other grain mill products, not elsewhere classified การผลติแป้งจากเมล็ดธญัพชือืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 10 食品製造業 106 精穀・製粉業 10616 Manufacture of flour mixes and prepared blended flour การผลติแป้งผสมหรอืแป้งสําเร็จรูปสําหรับใชท้ําขนมปังและ ประกอบอาหารอืน่ ๆ

C 製造業 10 食品製造業 106 精穀・製粉業 10617 Manufacture of grain juice การผลตินํ้าธญัพชื

C 製造業 10 食品製造業 106 精穀・製粉業 10619 Manufacture of other grain mill products, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑอ์ืน่ ๆ จากเมล็ดธญัพชืซึง่มไิดจ้ัด ประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 10 食品製造業 106 精穀・製粉業 10621 Manufacture of cassava chip and pellet การผลติมันเสน้และมันอัดเม็ด

C 製造業 10 食品製造業 106 精穀・製粉業 10622 Manufacture of cassava starch การผลติสตารช์มันสําปะหลัง

C 製造業 10 食品製造業 106 精穀・製粉業 10623 Manufacture of starches from maize, grain and other vegetables (except cassava) การผลติสตารช์จากขา้วโพดธญัพชืและพชืผกัอืน่ ๆ (ยกเวน้มันสําปะหลัง)

C 製造業 10 食品製造業 106 精穀・製粉業 10629 Manufacture of other starches and starch products, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑจ์ากสตารช์อืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10711 Manufacture of bread, cake and pastry การผลติขนมปังเคก้และเพสตรี

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10712 Manufacture of biscuits and other dry bakery products การผลติขนมปังกรอบและผลติภัณฑข์นมอบกรอบอืน่ ๆ

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10713 Manufacture of Thai dessert bakery products การผลติขนมไทยประเภทอบ

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10721 Manufacture of raw sugar from sugarcane การผลตินํ้าตาลดบิจากออ้ย

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10722 Manufacture or refining of sugar and sugar substitutes from the juice of cane การผลตินํ้าตาลบรสิทุธิ์

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10723 Manufacture of sugar from crop (except sugarcane) การผลตินํ้าตาลจากพชื (ยกเวน้ออ้ย)

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10731 Manufacture of cocoa and cocoa products การผลติโกโกแ้ละผลติภัณฑจ์ากโกโก ้

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10732 Manufacture of chocolate and chocolate confectionery การผลติผลติภัณฑช์็อกโกแลตและขนมหวานจากช็อกโกแลต

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10733 Manufacture of chewing gum การผลติหมากฝรั่ง

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10734 Preserving in sugar of fruit, nuts, fruit peels and other parts of plants การถนอมผลไมถ้ัว่เปลอืกแข็งเปลอืกผลไมแ้ละสว่นอืน่ๆของพชืโดยใชน้ํ้าตาล

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10739 Manufacture of candy and other sugar confectionery, not elsewhere classified การผลติลูกกวาดและขนมอืน่ ๆ ทีท่ําจากนํ้าตาลซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10741 Manufacture of pastas การผลติพาสตา้

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10742 Manufacture of noodles, meehoon and transpatent vermicelli การผลติเสน้กว๋ยเตี๋ยว บะหมี ่วุน้เสน้

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10743 Manufacture of instant and semi-instant farinaceous products การผลติผลติภัณฑอ์าหารจําพวกแป้งชนดิสําเร็จรูปและ กึง่สําเร็จรูป

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10749 Manufacture of other similar farinaceous products, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑอ์าหารจําพวกแป้งอืน่ ๆ ทีค่ลา้ยกนัซึง่มไิด ้จัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10751 Manufacture of frozen prepared meals and dishes การผลติอาหารปรุงสําเร็จแชแ่ข็ง

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10752 Manufacture of prepared meals and dishes in sealed vacuum containners การผลติอาหารปรุงสําเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนทิโดยวธิสีญุญากาศ

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10761 Manufacture of coffee การผลติกาแฟ

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10762 Manufacture of tea การผลติชา

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10769 Manufacture of herb infusion การผลติสมุนไพรผงสําหรับชงเป็นเครือ่งดืม่
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C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10771 Manufacture of spices and instant curry paste and powder การผลติเครือ่งเทศและเครือ่งแกงสําเร็จรูป

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10772 Manufacture of table sauces and condiments การผลติซอสและเครือ่งปรุงอาหารประจําโต๊ะ

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10773 Manufacture of soy sauces การผลติซอีิ๊ว

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10774 Manufacture of glutamate การผลติผงชรูส

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10775 Manufacture of table salt การผลติเกลอืบรโิภค

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10779 Manufacture of other processed spices, sauces, condiments, and other cooking products, not 
elsewhere classified การผลติเครือ่งปรุงอาหารประจําโต๊ะและเครือ่งประกอบอาหาร อืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10791 Manufacture of snack products การผลติขนมขบเคีย้ว/ขนมกรุบกรอบ

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10792 Manufacture of Thai and traditional dessert (except bakery products) การผลติขนมไทยและขนมพืน้เมอืง (ยกเวน้ขนมอบ)

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10793 Manufacture of soups, broths and special foods การผลติซปุนํ้าซปุและอาหารพเิศษ

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10794 Manufacture of perishable prepared foods การผลติอาหารพรอ้มปรุงและอาหารทีเ่น่าเสยีง่าย

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10795 Manufacture of edible ice การผลตินํ้าแข็งเพือ่การบรโิภค

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10796 Manufacture of egg products การผลติผลติภัณฑจ์ากไข่

C 製造業 10 食品製造業 107 その他食品製造業 10799 Manufacture of other food products, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑอ์าหารอืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 10 食品製造業 108 飼料製造業 10801 Manufacture of prepared feeds for pets การผลติอาหารสําเร็จรูปสําหรับสตัวเ์ลีย้ง

C 製造業 10 食品製造業 108 飼料製造業 10802 Manufacture of prepared feeds for farm animals การผลติอาหารสําเร็จรูปสําหรับเลีย้งปศุสตัวใ์นฟารม์

C 製造業 11 飲料製造業 110 飲料製造業 11011 Manufacture of distilled spirits การผลติสรุากลั่น

C 製造業 11 飲料製造業 110 飲料製造業 11012 Manufacture of blended spirits การผลติสรุาผสม

C 製造業 11 飲料製造業 110 飲料製造業 11021 Manufacture of grape wines การผลติไวน์องุ่น

C 製造業 11 飲料製造業 110 飲料製造業 11022 Manufacture of fruit wines (except grape wine) การผลติไวน์ผลไม ้(ยกเวน้องุ่น)

C 製造業 11 飲料製造業 110 飲料製造業 11029 Manufacture of other wines, not elsewhere classified การผลติสรุาผลไม ้(ไวน์) ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวท้ีอ่ืน่

C 製造業 11 飲料製造業 110 飲料製造業 11030 Manufacture of malt liquors and malt การผลติมอลตแ์ละสรุาทีท่ําจากขา้วมอลต์

C 製造業 11 飲料製造業 110 飲料製造業 11041 Manufacture of bottled drinking water and mineral water การผลตินํ้าดืม่บรสิทุธิแ์ละนํ้าแร่บรรจุขวด

C 製造業 11 飲料製造業 110 飲料製造業 11042 Manufacture of soft drinks and sodas การผลตินํ้าอัดลมและโซดา

C 製造業 11 飲料製造業 110 飲料製造業 11043 Manufacture of coffee, tea and herb infusion beverage การผลติเครือ่งดืม่กาแฟ ชาและชาชงสมุนไพรพรอ้มดืม่

C 製造業 11 飲料製造業 110 飲料製造業 11044 Manufacture of energetic beverage including electrolite beverage การผลติเครือ่งดืม่ใหพ้ลังงานรวมถงึเครือ่งดืม่เกลอืแร่

C 製造業 11 飲料製造業 110 飲料製造業 11049 Manufacture of other soft drinks, not elsewhere classified การผลติเครือ่งดืม่ทีไ่ม่มแีอลกอฮอลอ์ืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 12 タバコ製造業 120 タバコ製造業 12001 Stemming and redrying of tobacco การบม่และการอบใบยาสบู

C 製造業 12 タバコ製造業 120 タバコ製造業 12002 Manufacture of cigarettes and cigars การผลติบหุรีแ่ละซกิาร์

C 製造業 12 タバコ製造業 120 タバコ製造業 12009 Manufacture of tobacco products and products of tobacco substitutes (except cigarettes and 
cigars), not elsewhere classified

การผลติผลติภัณฑจ์ากยาสบูและผลติภัณฑท์ีใ่ชแ้ทนยาสบูอืน่ ๆ ซงึมไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่ (ยกเวน้
บหุรีแ่ละซกิาร)์

C 製造業 13 繊維工業 131 繊維加工業 13111 Preparation of fibres การเตรยีมเสน้ใย

C 製造業 13 繊維工業 131 繊維加工業 13112 Spinning of natural textile fibres การปั่นดา้ยจากเสน้ใยธรรมชาติ

C 製造業 13 繊維工業 131 繊維加工業 13113 Spinning of synthetic textile fibres การปั่นดา้ยจากเสน้ใยสงัเคราะห์

C 製造業 13 繊維工業 131 繊維加工業 13121 Weaving of natural textiles การทอผา้จากเสน้ใยธรรมชาติ

C 製造業 13 繊維工業 131 繊維加工業 13122 Weaving of synthetic textiles การทอผา้จากเสน้ใยสงัเคราะห์

C 製造業 13 繊維工業 131 繊維加工業 13129 Weaving of other textiles, not elsewhere classified การทอผา้จากเสน้ใยอืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 13 繊維工業 131 繊維加工業 13131 Bleaching and dyeing of textile การขจัดไขมันและสิง่สกปรกการฟอกขาวและการยอ้มสี

C 製造業 13 繊維工業 131 繊維加工業 13132 Silk-screen printing การพมิพผ์า้

C 製造業 13 繊維工業 131 繊維加工業 13139 Other finishing of textiles, not elsewhere classified การตกแต่งสําเร็จสิง่ทอดว้ยวธิอีืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 13 繊維工業 139 織物・繊維製造業 13910 Manufacture of knitted and crocheted fabrics การผลติผา้ถกัและผา้ถกัโครเชต์

C 製造業 13 繊維工業 139 織物・繊維製造業 13921 Manufacture of bed, table, toitel and kitchen linens การผลติเครือ่งนอนผา้ทีใ่ชบ้นโต๊ะอาหารหอ้งนํ้าและหอ้งครัว
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C 製造業 13 繊維工業 139 織物・繊維製造業 13922 Manufacture of canvas and similar textile products การผลติผลติภัณฑจ์ากผา้ใบและผา้อืน่ ๆ ทีค่ลา้ยกนั

C 製造業 13 繊維工業 139 織物・繊維製造業 13929 Manufacture of other made-up textile articles (except apparel), not elsewhere classified การผลติวัสดุสิง่ทอสําเร็จรูปอืน่ ๆ ยกเวน้เครือ่งแต่งกายซึง่มไิด ้จัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 13 繊維工業 139 織物・繊維製造業 13930 Manufacture of carpets and rugs การผลติพรมและพรมหนา

C 製造業 13 繊維工業 139 織物・繊維製造業 13940 Manufacture of cordage, rope, twine and netting การผลติเชอืกเชอืกเสน้ใหญต่าข่ายแหและอวน

C 製造業 13 繊維工業 139 織物・繊維製造業 13991 Manufacture of non-woven textiles การผลติผา้ทีไ่ม่ไดท้อ

C 製造業 13 繊維工業 139 織物・繊維製造業 13992 Manufacture of technical and industrial textiles การผลติสิง่ทอชนดิใชใ้นทางอุตสาหกรรม

C 製造業 13 繊維工業 139 織物・繊維製造業 13999 Manufacture of other textiles, not elsewhere classified การผลติสิง่ทออืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 14 繊維製品製造業 141 衣服製造業 14111 Manufacture of work wear including school uniforms การผลติเสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายทีใ่ชใ้นงานอุตสาหกรรมวชิาชพีนักเรยีนและนักศกึษา

C 製造業 14 繊維製品製造業 141 衣服製造業 14112 Manufacture of outerwear การผลติเสือ้ผา้ชัน้นอก

C 製造業 14 繊維製品製造業 141 衣服製造業 14113 Manufacture of underwear and nightwear การผลติชดุชัน้ในและชดุนอน

C 製造業 14 繊維製品製造業 141 衣服製造業 14114 Manufacture of babies’ garments การผลติเสือ้ผา้สําหรับเด็กทารก

C 製造業 14 繊維製品製造業 141 衣服製造業 14115 Manufacture of sportwear การผลติชดุกฬีา

C 製造業 14 繊維製品製造業 141 衣服製造業 14116 Manufacture of wearing apparel made of leather or composition leather การผลติเสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายจากหนัง

C 製造業 14 繊維製品製造業 141 衣服製造業 14120 Custom tailoring and dressmaking การตัดเย็บเสือ้ผา้ตามคําสัง่ของลูกคา้

C 製造業 14 繊維製品製造業 141 衣服製造業 14131 Manufacture of headgear การผลติเครือ่งปกคลุมหรอืสวมศรีษะ

C 製造業 14 繊維製品製造業 141 衣服製造業 14139 Manufacture of other clothing accessories, not elsewhere classified การผลติเครือ่งประกอบเครือ่งแต่งกายอืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 14 繊維製品製造業 142 毛皮製品製造業 14200 Manufacture of articles of fur การผลติสิง่ของต่าง ๆ ทีท่ําจากขนสตัว์

C 製造業 14 繊維製品製造業 143 ニット製品製造業 14301 Manufacture of knitted and crocheted wearing apparel การผลติเสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายดว้ยการถกัและถกัโครเชต์

C 製造業 14 繊維製品製造業 143 ニット製品製造業 14302 Manufacture of hosiery, including socks, tights and pantyhose การผลติถงุเทา้ถงุน่องชดุชัน้ในดว้ยการถกัและถกัโครเชต์

C 製造業 15 皮革製品・靴製造業 151 皮革製品製造業 15110 Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur การฟอกและการตกแต่งเครือ่งหนังการตกแต่งและการยอ้มส ีหนังขนสตัว์

C 製造業 15 皮革製品・靴製造業 151 皮革製品製造業 15121 Manufacture of luggage, handbags and the like การผลติผลติภัณฑป์ระเภทกระเป๋า

C 製造業 15 皮革製品・靴製造業 151 皮革製品製造業 15122 Manufacture of saddlery, harness and pet toys การผลติอานเครือ่งลากเทยีมสตัวแ์ละของเล่นสตัว์

C 製造業 15 皮革製品・靴製造業 151 皮革製品製造業 15129 Manufacture of other leather products, not elsewhere classified การผลติสิง่ของอืน่ๆทีท่ําจากหนังฟอกหรอืหนังอัดซึง่มไิด ้จัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 15 皮革製品・靴製造業 152 靴製造業 15201 Manufacture of leather footwear การผลติรองเทา้หนัง

C 製造業 15 皮革製品・靴製造業 152 靴製造業 15202 Manufacture of rubber footwear การผลติรองเทา้ยาง

C 製造業 15 皮革製品・靴製造業 152 靴製造業 15203 Manufacture of wood footwear การผลติรองเทา้ไม ้

C 製造業 15 皮革製品・靴製造業 152 靴製造業 15204 Manufacture of sport footwear การผลติรองเทา้กฬีา

C 製造業 15 皮革製品・靴製造業 152 靴製造業 15209 Manufacture of other footwear, not elsewhere classified การผลติรองเทา้อืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 16 木材・木製品製造業 161 木材製造業 16101 Sawmilling of wood การเลือ่ยไม ้

C 製造業 16 木材・木製品製造業 161 木材製造業 16102 Drying, impregnation or chemical treatment of wood การอบและการอัดนํ้ายาไม ้

C 製造業 16 木材・木製品製造業 162 木製品製造業 16210 Manufacture of veneer sheets and wood-based panels การผลติแผน่ไมบ้างและผลติภัณฑไ์ม ้

C 製造業 16 木材・木製品製造業 162 木製品製造業 16220 Manufacture of builders' carpentry and joinery การผลติโครงสรา้งทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและเครือ่งประกอบอาคาร

C 製造業 16 木材・木製品製造業 162 木製品製造業 16230 Manufacture of wooden containers การผลติภาชนะบรรจุทีท่ําจากไม ้

C 製造業 16 木材・木製品製造業 162 木製品製造業 16291 Manufacture of household articles of wood and cork การผลติเครือ่งใชใ้นบา้นทีท่ําจากไมแ้ละไมก้อ๊ก

C 製造業 16 木材・木製品製造業 162 木製品製造業 16292 Manufacture of straw and plaiting products การผลติผลติภัณฑท์ีท่ําจากฟางและวัสดุถกัสาน

C 製造業 16 木材・木製品製造業 162 木製品製造業 16299 Manufacture of other products of wood and cork, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑจ์ากไมแ้ละไมก้อ๊กซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 17 紙・紙加工品製造業 170 紙・紙加工品製造業 17011 Manufacture of pulp การผลติเยือ่กระดาษ

C 製造業 17 紙・紙加工品製造業 170 紙・紙加工品製造業 17012 Manufacture of paper and paperboard การผลติกระดาษและกระดาษแข็ง

C 製造業 17 紙・紙加工品製造業 170 紙・紙加工品製造業 17020 Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard การผลติกระดาษลอนลูกฟกูและกระดาษแข็งลอนลูกฟกูและ การผลติกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง

C 製造業 17 紙・紙加工品製造業 170 紙・紙加工品製造業 17091 Manufacture of household and personal hygiene paper การผลติผลติภัณฑท์ีแ่ปรรูปจากกระดาษเพือ่ใชใ้นครัวเรอืนและ สขุอนามัย
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C 製造業 17 紙・紙加工品製造業 170 紙・紙加工品製造業 17092 Manufacture of stationery from paper การผลติอุปกรณ์เครือ่งเขยีนจากกระดาษ

C 製造業 17 紙・紙加工品製造業 170 紙・紙加工品製造業 17099 Manufacture of other articles of paper and paperboard, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑแ์ปรรูปอืน่ ๆ ทีท่ําจากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 18 印刷・印刷関連業 181 印刷・印刷関連業 18111 Printing of newspapers, magazines and periodicals การพมิพห์นังสอืพมิพแ์ละวารสารอืน่ ๆ

C 製造業 18 印刷・印刷関連業 181 印刷・印刷関連業 18112 Printing of labels การพมิพฉ์ลาก

C 製造業 18 印刷・印刷関連業 181 印刷・印刷関連業 18119 Other Printing, not elsewhere classified การพมิพอ์ืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 18 印刷・印刷関連業 181 印刷・印刷関連業 18121 Pre-press printing services การบรกิารกอ่นการพมิพ์

C 製造業 18 印刷・印刷関連業 181 印刷・印刷関連業 18122 Other services activities related to printing การบรกิารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการพมิพ์

C 製造業 18 印刷・印刷関連業 182 記録媒体複製業 18200 Reproduction of recorded media การผลติซํ้าสือ่บนัทกึ

C 製造業 19 石油・石炭製造業 191 コークス炉製造業 19100 Manufacture of coke oven products การผลติผลติภัณฑถ์า่นโคก้

C 製造業 19 石油・石炭製造業 192 石油精製・燃料製造業 19201 Manufacture of refinery petroleum products การผลติผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากโรงกลั่นปิโตรเลยีม

C 製造業 19 石油・石炭製造業 192 石油精製・燃料製造業 19202 Manufacture of bio-fuel products การผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ

C 製造業 19 石油・石炭製造業 192 石油精製・燃料製造業 19209 Manufacture of other petroleum products, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑอ์ืน่ ๆ ทีไ่ดจ้ากการกลั่นปิโตรเลยีมซึง่มไิด ้จัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 20 化学工業 201 有機・無機化学品・化学肥料製造業 20111 Manufacture of industrial gases การผลติกา๊ซทีใ่ชใ้นงานอุตสาหกรรม

C 製造業 20 化学工業 201 有機・無機化学品・化学肥料製造業 20112 Manufacture of dyes and pigments การผลติสยีอ้มผา้และสผีง

C 製造業 20 化学工業 201 有機・無機化学品・化学肥料製造業 20113 Manufacture of other basic inorganic chemicals การผลติเคมภีัณฑอ์นนิทรยีข์ัน้มูลฐานอืน่ ๆ

C 製造業 20 化学工業 201 有機・無機化学品・化学肥料製造業 20114 Manufacture of ethanol and ester การผลติแอลกอฮอลแ์ละเอสเตอร์

C 製造業 20 化学工業 201 有機・無機化学品・化学肥料製造業 20115 Manufacture of other basic organic chemicals การผลติเคมภีัณฑอ์นิทรยีข์ัน้มูลฐานอืน่ ๆ

C 製造業 20 化学工業 201 有機・無機化学品・化学肥料製造業 20121 Manufacture of fertilizers การผลติปุ๋ ยเคมี

C 製造業 20 化学工業 201 有機・無機化学品・化学肥料製造業 20122 Manufacture of nitrogen compounds การผลติสารประกอบไนโตรเจน

C 製造業 20 化学工業 201 有機・無機化学品・化学肥料製造業 20131 Manufacture of plastic pallets and plastics in primary forms การผลติเม็ดพลาสตกิและพลาสตกิขัน้ตน้

C 製造業 20 化学工業 201 有機・無機化学品・化学肥料製造業 20132 Manufacture of synthetic rubber in primary forms การผลติยางสงัเคราะหข์ัน้ตน้

C 製造業 20 化学工業 202 油脂加工製品・その他化学品製造業 20210 Manufacture of pesticides and other agrochemical products การผลติยาปราบศัตรูพชืและเคมภีัณฑอ์ืน่ๆเพือ่การเกษตร

C 製造業 20 化学工業 202 油脂加工製品・その他化学品製造業 20221 Manufacture of paints, varnishes and similar coatings and mastics การผลติสนีํ้ามันชกัเงาและสารเคลอืบประเภทเดยีวกนัและ นํ้ามันทาไม ้

C 製造業 20 化学工業 202 油脂加工製品・その他化学品製造業 20222 Manufacture of printing ink การผลติหมกึพมิพแ์ละผงหมกึ

C 製造業 20 化学工業 202 油脂加工製品・その他化学品製造業 20231 Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations การผลติสบูแ่ละสารซกัฟอกผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการทําความสะอาด และขัดเงา

C 製造業 20 化学工業 202 油脂加工製品・その他化学品製造業 20232 Manufacture of parfumes, cosmetics and toilet preparations การผลติเครือ่งหอม เครือ่งสําอาง และผลติภัณฑใ์นหอ้งนํ้า

C 製造業 20 化学工業 202 油脂加工製品・その他化学品製造業 20291 Manufacture of explosives products การผลติผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วกบัระเบดิ

C 製造業 20 化学工業 202 油脂加工製品・その他化学品製造業 20292 Manufacture of glues and gelatin การผลติกาวและเจลาตนิ

C 製造業 20 化学工業 202 油脂加工製品・その他化学品製造業 20293 Manufacture of essential oils การผลตินํ้ามันหอมระเหย

C 製造業 20 化学工業 202 油脂加工製品・その他化学品製造業 20294 Manufacture of chemical preparations for photographic uses การผลติเคมภีัณฑท์ีใ่ชใ้นการถา่ยรูป

C 製造業 20 化学工業 202 油脂加工製品・その他化学品製造業 20299 Manufacture of other chemical products, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑเ์คมอีืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 20 化学工業 203 合成繊維製造業 20300 Manufacture of man-made fibres การผลติเสน้ใยประดษิฐ์

C 製造業 21 医薬品製造業 210 医薬品製造業 21001 Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical products การผลติเภสชัภัณฑแ์ละเคมภีัณฑท์ีใ่ชร้ักษาโรค

C 製造業 21 医薬品製造業 210 医薬品製造業 21002 Manufacture of medicinal botanical products การผลติผลติภัณฑจ์ากพชืและสตัวท์ีใ่ชร้ักษาโรค

C 製造業 22 ゴム・プラスチック製品製造業 221 ゴム製品製造業 22111 Manufacture of rubber tyres and tubes การผลติยางลอ้และยางใน

C 製造業 22 ゴム・プラスチック製品製造業 221 ゴム製品製造業 22112 Retreading and rebuilding of rubber tyres การหล่อดอกยางและการซอ่มสรา้งยางลอ้

C 製造業 22 ゴム・プラスチック製品製造業 221 ゴム製品製造業 22191 Manufacture of rubber plates, sheets, strip, rods, profile shapes การผลติยางแผน่และยางแทง่

C 製造業 22 ゴム・プラスチック製品製造業 221 ゴム製品製造業 22192 Manufacture of concentrated latex การผลตินํ้ายางขน้

C 製造業 22 ゴム・プラスチック製品製造業 221 ゴム製品製造業 22193 Manufacture of rubber hygienic or pharmaceutical articles การผลติสิง่ของเครือ่งใชด้า้นสขุอนามัยหรอืเภสชักรรมทีท่ํา จากยาง

C 製造業 22 ゴム・プラスチック製品製造業 221 ゴム製品製造業 22199 Manufacture of other rubber products, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑย์างอืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่
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C 製造業 22 ゴム・プラスチック製品製造業 222 プラスチック製品製造業 22210 Manufacture of builders’ plastic wares การผลติผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการกอ่สรา้ง/ประกอบอาคารทีท่ําจากพลาสตกิ

C 製造業 22 ゴム・プラスチック製品製造業 222 プラスチック製品製造業 22220 Manufacture of plastic packaging การผลติบรรจุภัณฑพ์ลาสตกิ

C 製造業 22 ゴム・プラスチック製品製造業 222 プラスチック製品製造業 22230 Manufacture of finished plastics products การผลติผลติภัณฑพ์ลาสตกิสําเร็จรูป

C 製造業 22 ゴム・プラスチック製品製造業 222 プラスチック製品製造業 22291 Manufacture of plastic tableware, kitchenware and toilet articles การผลติเครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหารในครัวและในหอ้งนํ้าทีท่ําจากพลาสตกิ

C 製造業 22 ゴム・プラスチック製品製造業 222 プラスチック製品製造業 22292 Manufacture of fiberglass product การผลติผลติภัณฑไ์ฟเบอรก์ลาส

C 製造業 22 ゴム・プラスチック製品製造業 222 プラスチック製品製造業 22299 Manufacture of other plastics products, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑพ์ลาสตกิอืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 231 ガラス製品製造業 23101 Manufacture of flat glass การผลติแกว้/กระจกแผน่

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 231 ガラス製品製造業 23102 Manufacture of containers and tablewares of glass การผลติภาชนะบรรจุภัณฑแ์ละเครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหารทีท่ําจากแกว้

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 231 ガラス製品製造業 23103 Manufacture of glass fibres การผลติไฟเบอรก์ลาส

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 231 ガラス製品製造業 23109 Manufacture of other glass products การผลติผลติภัณฑแ์กว้อืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23910 Manufacture of refractory products การผลติผลติภัณฑว์ัสดุทนไฟ

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23921 Manufacture of non-refractory bricks การผลติอฐิ

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23922 Manufacture of non-refractory ceramic flooring tiles and mosaic cubes การผลติกระเบือ้งปพูืน้และแผน่เซรามกิ

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23923 Manufacture of ceramic sanitary fixtures การผลติเครือ่งสขุภัณฑเ์ซรามกิ

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23929 Manufacture of other clay building materials, not elsewhere classified การผลติวัสดุทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งอืน่ ๆ ทีท่ําจากดนิเหนียวซึง่มไิด ้จัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23931 Manufacture of ceramic tableware การผลติผลติภัณฑเ์ซรามกิทีเ่ป็นเครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหาร

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23932 Manufacture of statuettes and other ornamental ceramic articles การผลติผลติภัณฑป์ระตมิากรรมและของตกแต่งทีท่ําจากเซรามกิ

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23933 Manufacture of electrical insulators and insulating fittings of ceramics การผลติลูกถว้ยฉนวนไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบลูกถว้ยฉนวนไฟฟ้าทีท่ําจากเซรามกิ

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23939 Manufacture of other porcelain and ceramic products, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑเ์ครือ่งเคลอืบปอรซ์เลนและเซรามกิชนดิอืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23941 Manufacture of cement การผลติปนูซเีมนต์

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23942 Manufacture of lime and plaster การผลติปนูไลม ์(ปนูขาว) และปนูปลาสเตอร์

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23951 Manufacture of articles of concrete for construction การผลติผลติภัณฑค์อนกรตีเพือ่ใชใ้นงานกอ่สรา้ง

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23952 Manufacture of articles of plaster for construction การผลติผลติภัณฑป์นูปลาสเตอรท์ีใ่ชใ้นงานกอ่สรา้ง

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23953 Manufacture of ready-mixe concrete การผลติคอนกรตีผสมเสร็จ

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23954 Manufacture of articles of fiber-cement การผลติผลติภัณฑไ์ฟเบอรซ์เีมนต์

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23959 Manufacture of other articles of concrete, cement and plaster, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑอ์ืน่ ๆ ทีท่ําจากคอนกรตีซเีมนตแ์ละ ปนูปลาสเตอรซ์ ึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23961 Manufacture of stone for construction การผลติผลติภัณฑห์นิทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้ง

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23969 Manufacture of other stone products, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑอ์ืน่ ๆ ทีท่ําจากหนิซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23991 Manufacture of abrasive products การผลติผลติภัณฑข์ัดถู

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23992 Manufacture of mineral insulating materials การผลติวัสดุทีเ่ป็นฉนวนจากแร่

C 製造業 23 窯業・土石製品製造業 239 窯業・土石製品製造業 23999 Manufacture of other non-metallic mineral products, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑอ์ืน่ๆทีท่ําจากแร่อโลหะซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 24 金属製造業 241 製鉄・製鋼業 24101 Manufacture of basic iron and steel in primary and intermediate form การผลติเหล็กและเหล็กกลา้ขัน้มูลฐานขัน้ตน้และขัน้กลาง

C 製造業 24 金属製造業 241 製鉄・製鋼業 24102 Manufacture of iron and steel sheets การผลติเหล็กและเหล็กกลา้แผน่

C 製造業 24 金属製造業 241 製鉄・製鋼業 24103 Manufacture of iron and steel tubes, pipes, hollow profiles and related fixtures การผลติหลอดทอ่ฮอลโลวโ์ฟรไฟลแ์ละอุปกรณ์ตดิตัง้ทีเ่กีย่วขอ้งทีท่ําจากเหล็กกลา้

C 製造業 24 金属製造業 241 製鉄・製鋼業 24109 Manufacture of other basic iron and steel, not elsewhere classified การผลติเหล็กและเหล็กกลา้ขัน้มูลฐานอืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 24 金属製造業 242 非鉄金属製造業 24201 Manufacture of precious metals การผลติโลหะมคี่า

C 製造業 24 金属製造業 242 非鉄金属製造業 24202 Manufacture of aluminium and aluminium products การผลติอะลูมเินียมและผลติภัณฑอ์ะลูมเินียม

C 製造業 24 金属製造業 242 非鉄金属製造業 24203 Manufacture of zinc, lead and tin and their products การผลติสงักะสตีะกัว่ดบีกุและผลติภัณฑข์องของดังกล่าว

C 製造業 24 金属製造業 242 非鉄金属製造業 24204 Manufacture of copper and copper products การผลติทองแดงและผลติภัณฑท์องแดง

C 製造業 24 金属製造業 242 非鉄金属製造業 24209 Manufacture of other non-ferrous metals and non-ferrous products การผลติโลหะสามัญและผลติภัณฑโ์ลหะสามัญอืน่ ๆ ทีม่ใิชเ่หล็ก
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C 製造業 24 金属製造業 243 鋳造業 24311 Casting of iron การหล่อเหล็ก

C 製造業 24 金属製造業 243 鋳造業 24312 Casting of steel การหล่อเหล็กกลา้

C 製造業 24 金属製造業 243 鋳造業 24320 Casting of non-ferrous metals การหล่อโลหะทีไ่ม่ใชเ่หล็กและเหล็กกลา้

C 製造業 25 金属製品製造業 251 金属製建材・暖房器具・容器製造業 25111 Manufacture of metal frameworks for construction การผลติผลติภัณฑท์ีม่โีครงสรา้งเป็นโลหะสําหรับใชใ้นงานกอ่สรา้ง

C 製造業 25 金属製品製造業 251 金属製建材・暖房器具・容器製造業 25112 Manufacture of prefabricated buildings mainly of metal การผลติโลหะทีเ่ป็นโครงสรา้งของการกอ่สรา้งอาคาร

C 製造業 25 金属製品製造業 251 金属製建材・暖房器具・容器製造業 25113 Manufacture of metal doors, windows, shutters, gates and similar products การผลติประตู หนา้ต่าง กรอบประตู หนา้ต่าง ประตูใหญ ่และ ผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยกนัทีท่ําจากโลหะ

C 製造業 25 金属製品製造業 251 金属製建材・暖房器具・容器製造業 25119 Manufacture of other structural metal products, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ทีม่โีครงสรา้งเป็นโลหะ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 25 金属製品製造業 251 金属製建材・暖房器具・容器製造業 25121 Manufacture of central heating boilers and radiators การผลติหมอ้นํ้าสําหรับการทําความรอ้นจากสว่นกลางและเครือ่งระบายความรอ้น

C 製造業 25 金属製品製造業 251 金属製建材・暖房器具・容器製造業 25122 Manufacture of metal containers for compressed or liquefied gas การผลติภาชนะบรรจุสิง่ของทีท่ําจากโลหะ เพือ่เก็บกา๊ซอัดหรอื กา๊ซเหลว

C 製造業 25 金属製品製造業 251 金属製建材・暖房器具・容器製造業 25129 Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal, not elsewhere classified การผลติถงันํ้าขนาดใหญ ่(ทีม่คีวามจุเกนิ 300 ลติร) ทีเ่ก็บกกันํ้าและภาชนะบรรจุทีท่ํา จากโลหะ ซงึมไิด ้
จัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 25 金属製品製造業 251 金属製建材・暖房器具・容器製造業 25130 Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers การผลติเครือ่งกําเนดิไอนํ้ายกเวน้หมอ้ตม้นํ้ารอ้นสําหรับ ทําความรอ้นจากสว่นกลาง

C 製造業 25 金属製品製造業 252 武器製造業 25201 Manufacture of bullets and bombs การผลติกระสนุและวัตถรุะเบดิ

C 製造業 25 金属製品製造業 252 武器製造業 25209 Manufacture of heavy weapons, guns and other ammunition, not elsewhere classified การผลติอาวุธหนัก อาวุธปืน รวมถงึอาวุธอืน่ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 25 金属製品製造業 259 その他金属製品製造業 25910 Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy การผลติผลติภัณฑโ์ลหะโดยวธิกีารต ีการอัด การตอกพมิพแ์ละ การรดี การผสมโลหะผง

C 製造業 25 金属製品製造業 259 その他金属製品製造業 25921 Treatment and coating of metals การตกแต่งและการเคลอืบโลหะ

C 製造業 25 金属製品製造業 259 その他金属製品製造業 25922 Machining การกลงึกดัไสโลหะ

C 製造業 25 金属製品製造業 259 その他金属製品製造業 25931 Manufacture of cutlery การผลติเครือ่งตัด

C 製造業 25 金属製品製造業 259 その他金属製品製造業 25932 Manufacture of locks and hinges การผลติกญุแจและบานพับ

C 製造業 25 金属製品製造業 259 その他金属製品製造業 25939 Manufacture of hand tools and general hardware, not elsewhere classified การผลติเครือ่งมอืทีใ่ชง้านดว้ยมอืและเครือ่งโลหะทัว่ไปซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 25 金属製品製造業 259 その他金属製品製造業 25941 Manufacture of drums and similar containers of metal การผลติถงัถงักลมขนาดใหญ ่(ทีม่คีวามจุไม่เกนิ 300 ลติร) และภาชนะบรรจุทีค่ลา้ยกนัทีท่ําจากโลหะ

C 製造業 25 金属製品製造業 259 その他金属製品製造業 25949 Manufacture of pails, cans and other containers of metal, not elsewhere classified การผลติกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑอ์ืน่ๆทีท่ําจากโลหะซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 25 金属製品製造業 259 その他金属製品製造業 25951 Manufacture of wire, cable and wire products การผลติลวด เคเบลิและของทีท่ําจากลวด

C 製造業 25 金属製品製造業 259 その他金属製品製造業 25952 Manufacture of chain, springs, bolt and screw การผลติโซ ่ลวดสปรงิ สลักเกลยีว และตะปคูวง

C 製造業 25 金属製品製造業 259 その他金属製品製造業 25991 Manufacture of metal sanitary การผลติเครือ่งสขุภัณฑท์ีท่ําจากโลหะ

C 製造業 25 金属製品製造業 259 その他金属製品製造業 25992 Manufacture of metal kitchen appliances and accessories การผลติเครือ่งใชใ้นครัวเรอืนทีท่ําจากโลหะ

C 製造業 25 金属製品製造業 259 その他金属製品製造業 25993 Manufacture of metal safes and stationery (except furniture) การผลติตูน้ริภัยและเครือ่งใชส้ํานักงานทีท่ําจากโลหะ (ยกเวน้ เฟอรน์เิจอร)์

C 製造業 25 金属製品製造業 259 その他金属製品製造業 25999 Manufacture of other fabricated metal products, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑโ์ลหะประดษิฐอ์ืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 261 電子部品・電子回路製造業 26101 Manufacture of display components การผลติชิน้สว่นอุปกรณ์แสดงภาพ

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 261 電子部品・電子回路製造業 26102 Manufacture of electronic capacitors and resistors การผลติตัวเก็บประจุและตัวตา้นทานสําหรับวงจรอเิล็กทรอนกิส์

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 261 電子部品・電子回路製造業 26103 Manufacture of bare printed circuit boards การผลติแผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส์

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 261 電子部品・電子回路製造業 26104 Manufacture of semiconductor and integrated circuits การผลติอุปกรณ์กึง่ตัวนําและวงจรรวม

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 261 電子部品・電子回路製造業 26109 Manufacture of other electronic components, not elsewhere classified การผลติสว่นประกอบอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 262 電子デバイス・記録媒体製造業 26201 Manufacture and/or assembly of electronic computers การผลติคอมพวิเตอรแ์ละ/หรอืการประกอบคอมพวิเตอร์

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 262 電子デバイス・記録媒体製造業 26202 Manufacture of storage devices การผลติอุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูล

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 262 電子デバイス・記録媒体製造業 26203 Manufacture of monitors การผลติจอคอมพวิเตอร์

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 262 電子デバイス・記録媒体製造業 26209 Manufacture of other peripheral equipment, not elsewhere classified การผลติอุปกรณ์ต่อพ่วงอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 263 情報通信機器製造業 26301 Manufacture of wire telephone and facsimile equipment การผลติโทรศัพทแ์ละโทรสารแบบใชส้าย

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 263 情報通信機器製造業 26302 Manufacture of wireless communications equipment การผลติอุปกรณ์สือ่สารแบบไรส้าย

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 263 情報通信機器製造業 26303 Manufacture of radio and television transmitters and receivers การผลติอุปกรณ์สือ่สารขอ้มูลทีใ่ชใ้นการสง่สญัญาณอเิล็กทรอนกิสไ์ปตามสายหรอืออกอากาศ

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 263 情報通信機器製造業 26309 Manufacture of other communication equipment, not elsewhere classified การผลติอุปกรณ์สือ่สารอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่
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C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 264 映像音響機器製造業 26401 Manufacture and/or assembly of televisions การผลติเครือ่งรับโทรทศัน์

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 264 映像音響機器製造業 26402 Manufacture of radio receivers, audio and visual playing, recording and duplicating equipment การผลติเครือ่งรับวทิยุเครือ่งบนัทกึและทําสําเนาเสยีงและภาพ

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 264 映像音響機器製造業 26403 Manufacture of microphone, amplifiers and public address systems การผลติไมโครโฟนลําโพงและเครือ่งขยายเสยีง

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 264 映像音響機器製造業 26409 Manufacture of other consumer electronics, not elsewhere classified การผลติเครือ่งใชอ้เิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆชนดิใชใ้นครัวเรอืน ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 265 精密機器製造業 26511 Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment (except for industrial 
purposes)

การผลติเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวัดการทดสอบการนําร่องและอุปกรณ์การควบคุม (ยกเวน้ ในทาง
อุตสาหกรรม)

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 265 精密機器製造業 26512 Manufacture of measuring, testing, and control equipment for industrial purposes การผลติเครือ่งมอืใชใ้นการวัด การทดสอบ และการควบคุมกระบวนการผลติในทางอุตสาหกรรม

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 265 精密機器製造業 26521 Manufacture of watches and clocks การผลตินาฬกิา

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 265 精密機器製造業 26529 Manufacture of equipment with a watch or clock movement or with synchronous motor การผลติผลติภัณฑอ์ืน่ๆทีม่เีครือ่งนาฬกิาประกอบอยู่

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 266 医療用電気機器製造業 26600 Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment การผลติเครือ่งฉายรังส ีและเครือ่งมอือเิล็กทรอนกิสท์างการแพทยแ์ละทางการบําบดัรักษา

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 267 光学機器・レンズ製造業 26701 Manufacture of optical lenses การผลติเลนส์

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 267 光学機器・レンズ製造業 26702 Manufacture of optical instruments (except optical lenses) การผลติเครือ่งมอืทางทศันศาสตร ์(ยกเวน้ เลนส)์

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 267 光学機器・レンズ製造業 26703 Manufacture of photographic and motion picture equipment การผลติอุปกรณ์เกีย่วกบัการถา่ยภาพและถา่ยภาพยนตร์

C 製造業 26 電子・業務用機器製造業 268 磁気・光学メディア製造業 26800 Manufacture of magnetic and optical media การผลติสือ่แม่เหล็ก และสือ่เชงิแสง

C 製造業 27 電気機器製造業 271 発電用・送電用・配電用電気機器製造業 27101 Manufacture of electric motors and generators การผลติมอเตอรไ์ฟฟ้าและเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า

C 製造業 27 電気機器製造業 271 発電用・送電用・配電用電気機器製造業 27102 Manufacture of electric transformers การผลติหมอ้แปลงไฟฟ้า

C 製造業 27 電気機器製造業 271 発電用・送電用・配電用電気機器製造業 27103 Manufacture of electricity distribution and control apparatus การผลติอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า

C 製造業 27 電気機器製造業 272 電池製造業 27200 Manufacture of batteries and accumulators การผลติแบตเตอรีแ่ละหมอ้สะสมไฟฟ้า

C 製造業 27 電気機器製造業 273 電線・ケーブル製造業 27310 Manufacture of fibre optic cables การผลติเคเบลิเสน้ใยนําแสง

C 製造業 27 電気機器製造業 273 電線・ケーブル製造業 27320 Manufacture of other electronic and electric wires and cables การผลติสายไฟฟ้าและเคเบลิสําหรับงานไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์อืน่ๆ

C 製造業 27 電気機器製造業 273 電線・ケーブル製造業 27330 Manufacture of wiring devices การผลติอุปกรณ์การเดนิสายไฟฟ้า

C 製造業 27 電気機器製造業 274 電球・電気照明器具製造業 27401 Manufacture of electric bulbs การผลติหลอดไฟฟ้า

C 製造業 27 電気機器製造業 274 電球・電気照明器具製造業 27409 Manufacture of other electric lighting equipment การผลติอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆสําหรับใหแ้สงสว่าง

C 製造業 27 電気機器製造業 275 民生用電気機器製造業 27501 Manufacture of domestic electric appliances (except electrothermic appliances) การผลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้าชนดิใชใ้นครัวเรอืน (ยกเวน้ประเภทผลติ ความรอ้นดว้ยไฟฟ้า)

C 製造業 27 電気機器製造業 275 民生用電気機器製造業 27502 Manufacture of domestic electrothermic appliances การผลติเครือ่งใชใ้นครัวเรอืนประเภทผลติความรอ้นดว้ยไฟฟ้า

C 製造業 27 電気機器製造業 275 民生用電気機器製造業 27503 Manufacture of domestic non-electric cooking and heating equipment การผลติเครือ่งใชใ้นครัวเรอืนประเภทผลติความรอ้นทีไ่ม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้า

C 製造業 27 電気機器製造業 279 その他電気機器製造業 27901 Manufacture of power supplies การผลติเครือ่งจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง

C 製造業 27 電気機器製造業 279 その他電気機器製造業 27902 Manufacture of electrical signs การผลติอุปกรณ์ใหส้ญัญาณแบบไฟฟ้า

C 製造業 27 電気機器製造業 279 その他電気機器製造業 27909 Manufacture of other electrical equipment, not elsewhere classified การผลติอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆซงึมไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่ การผลติเครือ่งจักรและเครือ่งมอืซงึมไิดจ้ัด
ประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 28 一般機器製造業 281 汎用機器製造業 28110 Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines การผลติเครือ่งยนตแ์ละเครือ่งกงัหนัยกเวน้เครือ่งยนตท์ีใ่ชก้บัอากาศยานยานยนตแ์ละจักรยานยนต์

C 製造業 28 一般機器製造業 281 汎用機器製造業 28120 Manufacture of fluid power equipment การผลติเครือ่งสบูของไหล

C 製造業 28 一般機器製造業 281 汎用機器製造業 28131 Manufacture of other pumps and compressors การผลติเครือ่งสบูอืน่ๆและคอมเพรสเซอร์

C 製造業 28 一般機器製造業 281 汎用機器製造業 28132 Manufacture of other taps and valves การผลติกอ๊กและวาลว์อืน่ๆ

C 製造業 28 一般機器製造業 281 汎用機器製造業 28140 Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements การผลติตลับลูกปืนเกยีรแ์ละอุปกรณ์ทีใ่ชข้ับเคลือ่น

C 製造業 28 一般機器製造業 281 汎用機器製造業 28150 Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners การผลติเตาอบเตาหลอมและเตาเผา

C 製造業 28 一般機器製造業 281 汎用機器製造業 28160 Manufacture of lifting and handling equipment การผลติอุปกรณ์ทีใ่ชส้ําหรับยกและขนยา้ย

C 製造業 28 一般機器製造業 281 汎用機器製造業 28170 Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) การผลติเครือ่งจักรและเครือ่งใชส้ํานักงาน (ยกเวน้คอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

C 製造業 28 一般機器製造業 281 汎用機器製造業 28180 Manufacture of power-driven hand tools การผลติเครือ่งมอืทีใ่ชพ้ลังงานขับเคลือ่น

C 製造業 28 一般機器製造業 281 汎用機器製造業 28191 Manufacture of industrial refrigerating or freezing equipment การผลติเครือ่งทําความเย็น

C 製造業 28 一般機器製造業 281 汎用機器製造業 28199 Manufacture of other general-purpose machinery, not elsewhere classified การผลติเครือ่งจักรอืน่ๆทีใ่ชง้านทัว่ไปซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 28 一般機器製造業 282 生産用機器製造業 28211 Manufacture of tractors for agriculture and forestry การผลติรถแทรกเตอรท์ีใ่ชใ้นงานเกษตรและงานป่าไม ้
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C 製造業 28 一般機器製造業 282 生産用機器製造業 28219 Manufacture of other agricultural and forestry machinery (except tractors for agriculture and 
forestry)

การผลติเครือ่งจักรอืน่ๆทีใ่ชใ้นทางการเกษตรและการป่าไม ้(ยกเวน้แทรกเตอรท์ีใ่ชใ้นทางการเกษตรและ
งานป่าไม)้

C 製造業 28 一般機器製造業 282 生産用機器製造業 28221 Manufacture of metal forming machinery การผลติเครือ่งจักรทีใ่ชใ้นการขึน้รูปโลหะ

C 製造業 28 一般機器製造業 282 生産用機器製造業 28229 Manufacture of other machine tools, not elsewhere classified การผลติเครือ่งมอืกลอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 28 一般機器製造業 282 生産用機器製造業 28230 Manufacture of machinery for metallurgy การผลติเครือ่งจักรสําหรับงานโลหะกรรม

C 製造業 28 一般機器製造業 282 生産用機器製造業 28240 Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction การผลติเครือ่งจักรสําหรับการทําเหมอืงแร่เหมอืงหนิและ การกอ่สรา้ง

C 製造業 28 一般機器製造業 282 生産用機器製造業 28250 Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing การผลติเครือ่งจักรทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติอาหารเครือ่งดืม่และ ยาสบู

C 製造業 28 一般機器製造業 282 生産用機器製造業 28261 Manufacture of textile preparing, spinning, weaving and knitting machines การผลติเครือ่งจักรทีใ่ชใ้นการเตรยีมปั่นทอและถกันติสิง่ทอ

C 製造業 28 一般機器製造業 282 生産用機器製造業 28269 Manufacture of other machinery for textile, apparel and leather production การผลติเครือ่งจักรอืน่ๆทีใ่ชใ้นการผลติสิง่ทอเครือ่งแต่งกาย และเครือ่งหนัง

C 製造業 28 一般機器製造業 282 生産用機器製造業 28291 Manufacture of paper and paperboard making machinery การผลติเครือ่งจักรเพือ่ใชใ้นการผลติกระดาษและกระดาษแข็ง

C 製造業 28 一般機器製造業 282 生産用機器製造業 28292 Manufacture of rubber or plastics making machinery การผลติเครือ่งจักรเพือ่ใชง้านกบัยางหรอืพลาสตกิ

C 製造業 28 一般機器製造業 282 生産用機器製造業 28299 Manufacture of other special purpose machinery, not elsewhere classified การผลติเครือ่งจักรเพือ่ใชง้านเฉพาะอย่างอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 29 自動車関連製造業 291 自動車製造業 29101 Manufacture of engines of a kind used for motor vehicles การผลติเครือ่งยนตส์ําหรับยานยนต์

C 製造業 29 自動車関連製造業 291 自動車製造業 29102 Manufacture of passenger cars การผลติรถยนตส์ว่นบคุคล

C 製造業 29 自動車関連製造業 291 自動車製造業 29103 Manufacture of pick-up trucks การผลติรถกระบะ1ตัน

C 製造業 29 自動車関連製造業 291 自動車製造業 29104 Manufacture of other motor vehicles for passengers การผลติยานยนตอ์ืน่ๆทีใ่ชเ้พือ่การโดยสาร

C 製造業 29 自動車関連製造業 291 自動車製造業 29109 Manufacture of other motor vehicles, not elsewhere classified การผลติยานยนตอ์ืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 29 自動車関連製造業 292 自動車車体・付随車製造業 29201 Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles การผลติตัวถงัยานยนต์

C 製造業 29 自動車関連製造業 292 自動車車体・付随車製造業 29202 Manufacture of trailer and semitrailer การผลติรถพ่วงและรถกึง่รถพ่วง

C 製造業 29 自動車関連製造業 292 自動車車体・付随車製造業 29203 Manufacture of containers การผลติตูบ้รรทกุสนิคา้

C 製造業 29 自動車関連製造業 293 自動車部品製造業 29301 Manufacture of motor vehicle seats การผลติทีน่ั่งภายในยานยนต์

C 製造業 29 自動車関連製造業 293 自動車部品製造業 29302 Manufacture of electrical equipment for motor vehicles การผลติอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับยานยนต์

C 製造業 29 自動車関連製造業 293 自動車部品製造業 29309 Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles, not elsewhere classified การผลติชิน้สว่นและอุปกรณ์เสรมิอืน่ๆสําหรับยานยนตซ์ึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 30 その他輸送機器製造業 301 船舶製造業 30110 Building of ships and floating structures การต่อเรอืใหญ ่และสิง่กอ่สรา้งลอยนํ้า

C 製造業 30 その他輸送機器製造業 301 船舶製造業 30120 Building of pleasure and sporting boats การต่อเรอืทีใ่ชเ้พือ่ความสําราญและการกฬีา

C 製造業 30 その他輸送機器製造業 302 鉄道車両製造業 30200 Manufacture of railway locomotives and rolling stock การผลติหวัรถจักรและตูส้ําหรับขนสง่ทางรถไฟหรอืรถราง

C 製造業 30 その他輸送機器製造業 303 航空機製造業 30300 Manufacture of air and spacecraft and related machinery การผลติอากาศยานยานอวกาศและเครือ่งจักรทีเ่กีย่วขอ้ง

C 製造業 30 その他輸送機器製造業 304 軍用飛行機製造業 30400 Manufacture of military fighting vehicles การผลติยานยนตท์างการทหารเพือ่ใชใ้นการสูร้บ

C 製造業 30 その他輸送機器製造業 309 その他輸送機器製造業 30911 Manufacture of motorcycles การผลติจักรยานยนต์

C 製造業 30 その他輸送機器製造業 309 その他輸送機器製造業 30912 Manufacture of engines, parts and accessories for motorcycles การผลติเครือ่งยนต ์ชิน้สว่นและอุปกรณ์เสรมิสําหรับจักรยานยนต์

C 製造業 30 その他輸送機器製造業 309 その他輸送機器製造業 30921 Manufacture of bicycles การผลติจักรยาน

C 製造業 30 その他輸送機器製造業 309 その他輸送機器製造業 30922 Manufacture of invalid carriages การผลติรถสําหรับคนพกิาร

C 製造業 30 その他輸送機器製造業 309 その他輸送機器製造業 30990 Manufacture of other transport equipment, not elsewhere classified การผลติอุปกรณ์การขนสง่อืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 31 家具製造業 310 家具製造業 31001 Manufacture of wood furniture การผลติเฟอรน์เิจอรไ์ม ้

C 製造業 31 家具製造業 310 家具製造業 31002 Manufacture of metal furniture การผลติเฟอรน์เิจอรโ์ลหะ

C 製造業 31 家具製造業 310 家具製造業 31003 Manufacture of mattresses and mattress supports การผลติฐานรองทีน่อนและทีน่อน

C 製造業 31 家具製造業 310 家具製造業 31009 Manufacture of other furniture (except stone, concrete or ceramic) การผลติเฟอรน์เิจอรท์ีท่ําจากวัสดุอืน่ๆ (ยกเวน้ หนิ คอนกรตี หรอืเซรามกิ)

C 製造業 32 その他製造業 321 貴金属・宝石関連製造業 32111 Manufacture of jewellery and bijouterie of precious stones and metals การผลติเครือ่งประดับจากอัญมณีและโลหะมคี่า

C 製造業 32 その他製造業 321 貴金属・宝石関連製造業 32112 Manufacture of goldsmiths’ articles of precious stones and metals การผลติสิง่ของเครือ่งใชจ้ากเพชรพลอยและโลหะมคี่า

C 製造業 32 その他製造業 321 貴金属・宝石関連製造業 32113 Cutting, shaping and finishing of diamonds and precious stones การเจยีระไนและการขัดเพชรพลอย

C 製造業 32 その他製造業 321 貴金属・宝石関連製造業 32120 Manufacture of imitation jewellery and related articles การผลติเครือ่งประดับ ทีท่ําจากอัญมณีเทยีมและสิง่ของทีเ่กีย่วขอ้ง
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C 製造業 32 その他製造業 322 楽器製造業 32201 Manufacture of Thai musical instruments การผลติเครือ่งดนตรไีทย

C 製造業 32 その他製造業 322 楽器製造業 32209 Manufacture of other musical instruments, not elsewhere classified การผลติเครือ่งดนตร ีซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 32 その他製造業 323 運動用具製造業 32301 Manufacture of balls using in sports การผลติลูกบอลทีใ่ชใ้นการกฬีา

C 製造業 32 その他製造業 323 運動用具製造業 32302 Manufacture of sailboards and surfboards การผลติกระดานแล่นใบและกระดานโตค้ลืน่และอุปกรณ์สําหรับเล่นกฬีาทางนํ้า

C 製造業 32 その他製造業 323 運動用具製造業 32303 Manufacture of fishing sports equipment การผลติอุปกรณ์สําหรับกฬีาตกปลา

C 製造業 32 その他製造業 323 運動用具製造業 32309 Manufacture of other sports goods, not elsewhere classified การผลติอุปกรณ์กฬีาอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 32 その他製造業 324 玩具製造業 32401 Manufacture of wheeled toys การผลติของเล่นทีม่ลีอ้

C 製造業 32 その他製造業 324 玩具製造業 32402 Manufacture of dolls การผลติตุ๊กตา

C 製造業 32 その他製造業 324 玩具製造業 32409 Manufacture of other games and toys, not elsewhere classified การผลติเกมและของเล่นอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 32 その他製造業 325 医療用機器製造業 32501 Manufacture of medical instruments and supplies (except dental instruments and supplies) การผลติเครือ่งมอืและอปุกรณ์ในทางการแพทย ์(ยกเวน้ทางทนัตกรรม)

C 製造業 32 その他製造業 325 医療用機器製造業 32502 Manufacture of dental instruments and supplies การผลติเครือ่งมอืและอุปกรณ์ในทางทนัตกรรม

C 製造業 32 その他製造業 329 その他製造業 32901 Manufacture of brooms and brushes การผลติไมก้วาดและแปรง

C 製造業 32 その他製造業 329 その他製造業 32902 Manufacture of stationery การผลติอุปกรณ์เครือ่งเขยีน

C 製造業 32 その他製造業 329 その他製造業 32903 Manufacture of protective safety equipment การผลติเครือ่งอุปกรณ์ดา้นความปลอดภัย

C 製造業 32 その他製造業 329 その他製造業 32904 Manufacture of artificial flowers and plants การผลติดอกไมแ้ละตน้ไมป้ระดษิฐ์

C 製造業 32 その他製造業 329 その他製造業 32909 Other manufacturing, not elsewhere classified การผลติผลติภัณฑอ์ืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 33 産業機器修理・設置業 331 産業機器修理業 33110 Repair of fabricated metal products การซอ่มผลติภัณฑโ์ลหะประดษิฐ์

C 製造業 33 産業機器修理・設置業 331 産業機器修理業 33121 Repair of general-purpose machinery การซอ่มเครือ่งจักรทีใ่ชง้านทัว่ไป

C 製造業 33 産業機器修理・設置業 331 産業機器修理業 33122 Repair of special-purpose machinery การซอ่มเครือ่งจักรทีใ่ชง้านเฉพาะอย่าง

C 製造業 33 産業機器修理・設置業 331 産業機器修理業 33131 Repair of measuring, testing, navigating and control equipment การซอ่มและบํารุงรักษาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวัดการทดสอบการนําร่องและอุปกรณ์การควบคุม

C 製造業 33 産業機器修理・設置業 331 産業機器修理業 33132 Repair of irradiation, electromedical and electrotherapeutic การซอ่มและบํารุงรักษาเครือ่งฉายรังสแีละเครือ่งมอือเิล็กทรอนกิสท์างการแพทยแ์ละทางการบําบดัรักษา

C 製造業 33 産業機器修理・設置業 331 産業機器修理業 33133 Repair of optical instruments and photographic equipment การซอ่มและบํารุงรักษาเครือ่งมอืทางทศันศาสตรแ์ละอุปกรณ์ทางถา่ยภาพ

C 製造業 33 産業機器修理・設置業 331 産業機器修理業 33141 Repair of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control 
apparatus การซอ่มมอเตอรไ์ฟฟ้าเครือ่งกําเนดิไฟฟ้าหมอ้แปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า

C 製造業 33 産業機器修理・設置業 331 産業機器修理業 33142 Repair of accumulators and batteries การซอ่มแบตเตอรีแ่ละหมอ้สะสมไฟฟ้า

C 製造業 33 産業機器修理・設置業 331 産業機器修理業 33149 Repair of other electrical equipment, not elsewhere classified การซอ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

C 製造業 33 産業機器修理・設置業 331 産業機器修理業 33151 Repair of ships and boats การซอ่มเรอื

C 製造業 33 産業機器修理・設置業 331 産業機器修理業 33152 Repair of air and spacecraft การซอ่มอากาศยาน

C 製造業 33 産業機器修理・設置業 331 産業機器修理業 33159 Repair of other transport equipment (except motor vehicles), not elsewhere classified การซอ่มอุปกรณ์ขนสง่อืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่ (ยกเวน้ ยานยนต)์

C 製造業 33 産業機器修理・設置業 331 産業機器修理業 33190 Repair of other equipment การซอ่มอุปกรณ์อืน่ๆ

C 製造業 33 産業機器修理・設置業 332 産業機器設置業 33200 Installation of industrial machinery and equipment การตดิตัง้เครือ่งจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์

D 電気・ガス・熱供給業 35 電気・ガス・熱供給業 351 電気業 35101 Electric power generation and transmission การผลติและการสง่ไฟฟ้า

D 電気・ガス・熱供給業 35 電気・ガス・熱供給業 351 電気業 35102 Electric power distribution การจ่ายไฟฟ้า

D 電気・ガス・熱供給業 35 電気・ガス・熱供給業 352 ガス業 35201 Manufacture of gas การผลติกา๊ซ

D 電気・ガス・熱供給業 35 電気・ガス・熱供給業 352 ガス業 35202 Distribution of gaseous fuels through mains การจ่ายเชือ้เพลงิกา๊ซผา่นทอ่หลัก

D 電気・ガス・熱供給業 35 電気・ガス・熱供給業 353 空調材料供給業 35301 Production of inedible ice การผลตินํ้าแข็งชนดิไม่ใชเ้พือ่การบรโิภค

D 電気・ガス・熱供給業 35 電気・ガス・熱供給業 353 空調材料供給業 35302 Steam and air conditioning supply (except production of inedible ice) การจัดหาไอนํ้าและระบบการปรับอากาศ (ยกเวน้การผลตินํ้าแข็ง ชนดิไม่ใชเ้พือ่การบรโิภค)

E 水道業・廃棄物処理業 36 上水道業 360 上水道業 36001 Water collection การเก็บกกันํ้า

E 水道業・廃棄物処理業 36 上水道業 360 上水道業 36002 Treatment and supply services of water for household and industrial purposes การจัดหานํ้าและการจ่ายนํ้าสําหรับใชใ้นครัวเรอืนและอุตสาหกรรม ผา่นระบบประปา

E 水道業・廃棄物処理業 36 上水道業 360 上水道業 36003 Treatment and supply services of water for agricultural purposes การจัดหานํ้าและการจ่ายนํ้าสําหรับใชใ้นการเกษตร

E 水道業・廃棄物処理業 36 上水道業 360 上水道業 36009 Treatment and supply services of water for other purposes, not elsewhere classified การจัดหาและการจ่ายนํ้าอืน่ๆซืง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่
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E 水道業・廃棄物処理業 37 下水道業 370 下水道業 37000 Sewerage การจัดการนํ้าเสยี

E 水道業・廃棄物処理業 38 廃棄物処理業 381 廃棄物収集業 38110 Collection of non-hazardous waste การเก็บรวบรวมของเสยีทีไ่ม่เป็นอันตราย

E 水道業・廃棄物処理業 38 廃棄物処理業 381 廃棄物収集業 38120 Collection of hazardous waste การเก็บรวบรวมของเสยีทีเ่ป็นอันตราย

E 水道業・廃棄物処理業 38 廃棄物処理業 382 廃棄物処理業 38211 Treatment and disposal of non-hazardous waste by sanitary landfill การบําบดัและการกําจัดของเสยีทีไ่ม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ อย่างถกูสขุอนามัย

E 水道業・廃棄物処理業 38 廃棄物処理業 382 廃棄物処理業 38212 Treatment and disposal of non-hazardous waste by incineration การบําบดัและการกําจัดของเสยีทีไ่ม่เป็นอันตรายโดยการเผาดว้ยเตาเผาขยะ

E 水道業・廃棄物処理業 38 廃棄物処理業 382 廃棄物処理業 38213 Treatment and disposal of non-hazardous waste by biological reduction การบําบดัและการกําจัดของเสยีทีไ่ม่เป็นอันตรายโดยวธิชีวีภาพ

E 水道業・廃棄物処理業 38 廃棄物処理業 382 廃棄物処理業 38219 Treatment and disposal of non-hazardous waste by other treatments, not elsewhere classified การบําบดัและการกําจัดของเสยีทีไ่ม่เป็นอันตรายโดยวธิอีืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

E 水道業・廃棄物処理業 38 廃棄物処理業 382 廃棄物処理業 38221 Treatment and disposal of radioactive nuclear waste การบําบดัและการกําจัดกากสารกมัมันตรังสี

E 水道業・廃棄物処理業 38 廃棄物処理業 382 廃棄物処理業 38222 Treatment and disposal of hazardous waste (except radioactive nuclear waste) การบําบดัและการกําจัดของเสยีทีเ่ป็นอันตรายยกเวน้กากสารกมัมันตรังสี

E 水道業・廃棄物処理業 38 廃棄物処理業 383 資源回収業 38300 Materials recovery การนําวัสดุทีใ่ชแ้ลว้กลับมาใชใ้หม่

E 水道業・廃棄物処理業 39 その他廃棄物管理業 390 その他廃棄物管理業 39000 Remediation activities and other waste management services กจิกรรมการบําบดัและการจัดบรกิารเก็บของเสยีอืน่ๆ

F 建設業 41 建築工事業 410 建築工事業 41001 Construction of residential buildings การกอ่สรา้งอาคารทีพ่ักอาศัย

F 建設業 41 建築工事業 410 建築工事業 41002 Construction of non-residential buildings การกอ่สรา้งอาคารทีไ่ม่ใชท่ีพ่ักอาศัย

F 建設業 42 土木工事業 421 舗装工事・鉄道工事業 42101 Construction of streets, roads, bridges or tunnels การกอ่สรา้งถนนสะพานและอุโมงค์

F 建設業 42 土木工事業 421 舗装工事・鉄道工事業 42102 Construction of railways and subways การกอ่สรา้งทางรถไฟและรถใตด้นิ

F 建設業 42 土木工事業 422 公共土木事業 42201 Construction of utility projects for water, oil, and gas การกอ่สรา้งโครงการสาธารณูปโภคเกีย่วกบันํ้านํ้ามันและกา๊ซ

F 建設業 42 土木工事業 422 公共土木事業 42202 Construction of utility projects for electricity and telecommunications การกอ่สรา้งโครงการสาธารณูปโภคเกีย่วกบัสายสง่ไฟฟ้ากําลังและสายสญัญาณสือ่สาร

F 建設業 42 土木工事業 429 その他土木工事業 42901 Construction of utility projects and other civil engineering projects related to water การกอ่สรา้งระบบสาธารณูปโภคสงิอํานวยความสะดวก (ยกเวน้ตัวอาคารของโรงงานอุตสาหกรรม) และ
โครงการวศิวกรรมโยธาอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งในนํ้า

F 建設業 42 土木工事業 429 その他土木工事業 42909 Construction of other civil engineering projects, not elsewhere classified การกอ่สรา้งโครงการวศิวกรรมโยธาอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

F 建設業 43 その他工事業 431 土地整備 43110 Demolition การรือ้ถอน

F 建設業 43 その他工事業 431 土地整備 43120 Site preparation การเตรยีมสถานทีก่อ่สรา้ง

F 建設業 43 その他工事業 432 設備工事業 43210 Electrical installation การตดิตัง้ไฟฟ้า

F 建設業 43 その他工事業 432 設備工事業 43221 Water plumbing and drain laying installation การตดิตัง้ระบบประปาและระบายนํ้า

F 建設業 43 その他工事業 432 設備工事業 43222 Heating installation การตดิตัง้ระบบทําความรอ้น

F 建設業 43 その他工事業 432 設備工事業 43223 Air conditioning and ventilation installation การตดิตัง้ระบบระบายอากาศ

F 建設業 43 その他工事業 432 設備工事業 43291 Insulation installation การตดิตัง้ฉนวน

F 建設業 43 その他工事業 432 設備工事業 43299 Other construction installation, not elsewhere classified การตดิตัง้สิง่กอ่สรา้งอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

F 建設業 43 その他工事業 433 内装・外装工事業 43301 Joinery installation and interior completion การตดิตัง้สว่นประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน

F 建設業 43 その他工事業 433 内装・外装工事業 43302 Floor and wall covering การปพูืน้และผนัง

F 建設業 43 その他工事業 433 内装・外装工事業 43303 Painting การทาสี

F 建設業 43 その他工事業 433 内装・外装工事業 43309 Other building completion and finishing, not elsewhere classified การตกแต่งอาคารใหเ้สร็จสมบรูณ์อืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

F 建設業 43 その他工事業 439 基礎工事ほか工事業 43901 Construction of foundations, including pile driving การกอ่สรา้งฐานรากรวมถงึการตอกเสาเข็ม

F 建設業 43 その他工事業 439 基礎工事ほか工事業 43909 Other specialized construction activities, not elsewhere classified กจิกรรมการกอ่สรา้งเฉพาะดา้นอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

G 卸・⼩売業 45 自動車・自動二輪車関連卸・小売業 451 自動車販売業 45101 Sale of new passenger motor vehicles, pick-up truck, van and similar light motor vehicles การขายยานยนตใ์หมช่นดิรถยนตน์ั่งสว่นบคุคลรถกระบะรถตู ้และรถขนาดเล็กทีค่ลา้ยกนั

G 卸・⼩売業 45 自動車・自動二輪車関連卸・小売業 451 自動車販売業 45102 Sale of new trucks and other heavy motor vehicles การขายยานยนตใ์หม่ชนดิรถบรรทกุและยานยนตห์นักอืน่ๆ

G 卸・⼩売業 45 自動車・自動二輪車関連卸・小売業 451 自動車販売業 45103 Sale of used passenger motor vehicles, pick-up truck, van and similar light motor vehicles การขายยานยนตเ์กา่ชนดิรถยนตน์ั่งสว่นบคุคลรถกระบะรถตูแ้ละรถขนาดเล็กทีค่ลา้ยกนั

G 卸・⼩売業 45 自動車・自動二輪車関連卸・小売業 451 自動車販売業 45104 Sale of used trucks and other heavy motor vehicles การขายยานยนตเ์กา่ชนดิรถบรรทกุและยานยนตห์นักอืน่ๆ

G 卸・⼩売業 45 自動車・自動二輪車関連卸・小売業 452 自動車修理・保守業 45201 Maintenance and repair of motor vehicle engines and other parts การบํารุงรักษาและการซอ่มระบบเครือ่งยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนต์

G 卸・⼩売業 45 自動車・自動二輪車関連卸・小売業 452 自動車修理・保守業 45202 Repair of motor vehicle bodys, doors, windows and other similar services การบํารุงรักษาและการซอ่มตัวถงัประตูหนา้ต่างและอืน่ๆทีค่ลา้ยกนั

G 卸・⼩売業 45 自動車・自動二輪車関連卸・小売業 452 自動車修理・保守業 45203 Car-washing, polishing and similar services การบํารุงรักษายานยนตท์ัว่ไป
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G 卸・⼩売業 45 自動車・自動二輪車関連卸・小売業 453 自動車部品販売業 45301 Wholesale of new motor vehicle parts and accessories การขายสง่ชิน้สว่นและอุปกรณ์เสรมิใหม่ของยานยนต์

G 卸・⼩売業 45 自動車・自動二輪車関連卸・小売業 453 自動車部品販売業 45302 Retail of new motor vehicle parts and accessories การขายปลกีชิน้สว่นและอุปกรณ์เสรมิใหม่ของยานยนต์

G 卸・⼩売業 45 自動車・自動二輪車関連卸・小売業 453 自動車部品販売業 45303 Wholesale and retail of used motor vehicle parts and accessories การขายสง่และขายปลกีชิน้สว่นและอุปกรณ์เสรมิเกา่ของยานยนต์

G 卸・⼩売業 45 自動車・自動二輪車関連卸・小売業 454 自動二輪車・部品販売関連業 45401 Sale of motorcycles การขายจักรยานยนต์

G 卸・⼩売業 45 自動車・自動二輪車関連卸・小売業 454 自動二輪車・部品販売関連業 45402 Wholesale of new motorcycle parts and accessories การขายสง่ชิน้สว่นและอุปกรณ์เสรมิใหม่ของจักรยานยนต์

G 卸・⼩売業 45 自動車・自動二輪車関連卸・小売業 454 自動二輪車・部品販売関連業 45403 Retail of new motorcycle parts and accessories การขายปลกีชิน้สว่นและอุปกรณ์เสรมิใหม่ของจักรยานยนต์

G 卸・⼩売業 45 自動車・自動二輪車関連卸・小売業 454 自動二輪車・部品販売関連業 45404 Wholesale and retail of used motorcycle parts and accessories การขายสง่และปลกีชิน้สว่นและอุปกรณ์เสรมิเกา่ของจักรยานยนต์

G 卸・⼩売業 45 自動車・自動二輪車関連卸・小売業 454 自動二輪車・部品販売関連業 45405 Maintenance and repair of motorcycles การบํารุงรักษาและการซอ่มจักรยานยนต์

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 461 商社 46101 Wholesale on a fee or contract basis of agricultural raw materials and live animals การขายสง่วัตถดุบิทางการเกษตรและสตัวม์ชีวีติโดยไดร้ับค่าตอบแทนหรอืตามสญัญาจา้ง

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 461 商社 46102 Wholesale on a fee or contract basis of food, beverages and tobacco การขายสง่อาหารเครือ่งดืม่และยาสบูโดยไดร้ับค่าตอบแทนหรอืตามสญัญาจา้ง

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 461 商社 46103 Wholesale on a fee or contract basis of textiles, clothing, footwear, leather goods and 
household articles

การขายสง่สงิทอเสอืผา้รองเทา้เครือ่งหนังและของใชใ้นครัวเรอืนโดยไดร้ับค่าตอบแทนหรอืตามสญัญา
จา้ง

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 461 商社 46104 Wholesale on a fee or contract basis of computers and software, electronic and 
telecommunications equipment

การขายสง่คอมพวิเตอรแ์ละซอฟตแ์วรอ์ุปกรณ์อเิล็กทรอนกิสแ์ละเครือ่งมอืสอืสารโดยไดร้ับค่าตอบแทน
หรอืตามสญัญาจา้ง

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 461 商社 46105 Wholesale on a fee or contract basis of industrial machinery การขายสง่เครือ่งจักรอุตสาหกรรมโดยไดร้ับค่าตอบแทนหรอืตามสญัญาจา้ง

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 461 商社 46106 Wholesale on a fee or contract basis of fuels, ores and metals การขายสง่เชือ้เพลงิสนิแร่โลหะโดยไดร้ับค่าตอบแทนหรอืตามสญัญาจา้ง

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 461 商社 46107 Wholesale on a fee or contract basis of construction materials, hardware and plumbing 
equipment and supplies

การขายสง่วัสดุทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งผลติภัณฑโ์ลหะอุปกรณ์ระบบทอ่โดยไดร้ับค่าตอบแทนหรอืตาม
สญัญาจา้ง

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 461 商社 46108 Wholesale on a fee or contract basis of other particular products, not elsewhere classified การขายสง่สนิคา้เฉพาะอย่างอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่โดยไดร้ับค่าตอบแทนหรอืตามสญัญาจา้ง

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 461 商社 46109 Wholesale on a fee or contract basis of a variety of goods การขายสง่สนิคา้ทัว่ไปโดยไดร้ับค่าตอบแทนหรอืตามสญัญาจา้ง

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 462 農畜産物・水産物卸売業 46201 Wholesale of rice in the husk and other grains การขายสง่ขา้วเปลอืกและธญัพชือืน่ๆ

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 462 農畜産物・水産物卸売業 46202 Wholesale of oil seeds and oleaginous fruits การขายสง่พชืนํ้ามันทีใ่ชใ้นการผลตินํ้ามันพชื

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 462 農畜産物・水産物卸売業 46203 Wholesale of unmanufactured tobacco การขายสง่ยาสบูทีย่ังไม่เป็นผลติภัณฑส์ําเร็จรูป

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 462 農畜産物・水産物卸売業 46204 Wholesale of live animals การขายสง่สตัวม์ชีวีติ

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 462 農畜産物・水産物卸売業 46205 Wholesale of flowers, plants and seeds การขายสง่ดอกไมต้น้ไมแ้ละเมล็ดพันธุพ์ชื

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 462 農畜産物・水産物卸売業 46206 Wholesale of animal feeds การขายสง่อาหารสตัว์

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 462 農畜産物・水産物卸売業 46209 Wholesale of other agricultural raw materials การขายสง่วัตถดุบิอืน่ๆทางการเกษตรซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 463 食料・飲料卸売業 46311 Wholesale of meat and meat products การขายสง่เนื้อสตัวแ์ละผลติภัณฑเ์นื้อสตัว์

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 463 食料・飲料卸売業 46312 Wholesale of fish and aqua-marine animals การขายสง่ปลาและผลติภัณฑส์ตัวน์ํ้า

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 463 食料・飲料卸売業 46313 Wholesale of fruits and vegetables การขายสง่ผกัและผลไม ้

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 463 食料・飲料卸売業 46314 Wholesale of dairy products การขายสง่ผลติภณัฑน์ม

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 463 食料・飲料卸売業 46315 Wholesale of rice and rice milling products การขายสง่ขา้วและผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากการโรงสขีา้ว

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 463 食料・飲料卸売業 46316 Wholesale of bakery products, eggs and edible oils and fats of animal or vegetable origin การขายสง่ผลติภัณฑข์นมอบไข่นํ้ามันและไขมันทีใ่ชใ้นการบรโิภค

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 463 食料・飲料卸売業 46317 Wholesale of sugar, chocolate, candy and sugar confectionery การขายสง่นํ้าตาลช็อกโกแลตและลูกกวาด

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 463 食料・飲料卸売業 46318 Wholesale of coffee, tea and cocoa การขายสง่กาแฟชาโกโก ้

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 463 食料・飲料卸売業 46319 Wholesale of other food products, not elsewhere classified การขายสง่ผลติภัณฑอ์าหารอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 463 食料・飲料卸売業 46321 Wholesale of alcohol beverages การขายสง่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 463 食料・飲料卸売業 46322 Wholesale of non-alcohol beverages การขายสง่เครือ่งดืม่ทีไ่ม่มแีอลกอฮอล์

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 463 食料・飲料卸売業 46323 Wholesale of tobacco การขายสง่ผลติภัณฑย์าสบู

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46411 Wholesale of yarn and fabrics การขายสง่ดา้ยและผา้

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46412 Wholesale of household goods of textile การขายสง่ของใชใ้นครัวเรอืนทีท่ําจากสิง่ทอ

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46413 Wholesale of haberdashery การขายสง่อุปกรณ์ตัดเย็บ

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46414 Wholesale of clothing การขายสง่เสือ้ผา้
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G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46415 Wholesale of footwear การขายสง่รองเทา้

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46421 Wholesale of electric household appliances and consumer electronics การขายสง่เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสช์นดิใชใ้นครัวเรอืน

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46422 Wholesale of lighting equipment การขายสง่อุปกรณ์สําหรับใหแ้สงสว่าง

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46431 Wholesale of books, newspapers and stationery การขายสง่หนังสอืหนังสอืพมิพแ์ละเครือ่งเขยีน

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46432 Wholesale of recorded visual and audio media การขายสง่สือ่บนัทกึเสยีงและวดีทิศัน์ทีบ่นัทกึขอ้มูลแลว้

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46433 Wholesale of sports goods การขายสง่เครือ่งกฬีา

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46434 Wholesale of games and toys การขายสง่เกมและของเล่น

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46439 Wholesale of other cultural and recreation goods, not elsewhere classified การขายสง่สนิคา้วัฒนธรรมและนันทนาการอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46441 Wholesale of pharmaceutical and medical goods การขายสง่สนิคา้ทางเภสชัภัณฑแ์ละทางการแพทย์

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46442 Wholesale of perfumeries การขายสง่เครือ่งหอม

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46443 Wholesale of cosmetics การขายสง่เครือ่งสําอาง

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46491 Wholesale of photographic and optical goods การขายสง่อุปกรณ์ถา่ยภาพและทศันศาสตร์

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46492 Wholesale of watches, clocks and jewellery การขายสง่นาฬกิาและเครือ่งประดับ

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46493 Wholesale of leather goods and travel accessories การขายสง่เครือ่งหนังและเครือ่งใชส้ําหรับการเดนิทาง

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46494 Wholesale of household furniture การขายสง่เฟอรน์เิจอรช์นดิใชใ้นครัวเรอืน

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46495 Wholesale of chinaware, glassware and kitchenware การขายสง่เครือ่งดนิเผาเครือ่งแกว้และเครือ่งครัว

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 464 繊維・衣服・日用品卸売業 46499 Wholesale of other household goods, not elsewhere classified การขายสง่สนิคา้ในครัวเรอืนอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 465 機械器具卸売業 46510 Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software การขายสง่คอมพวิเตอรอ์ุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพวิเตอรแ์ละซอฟตแ์วร์

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 465 機械器具卸売業 46521 Wholesale of electronic equipment and parts การขายสง่อุปกรณ์และชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส์

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 465 機械器具卸売業 46522 Wholesale of telephone and telecommunications equipment การขายสง่โทรศัพทแ์ละอุปกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคม

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 465 機械器具卸売業 46530 Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies การขายสง่เครือ่งจักรอุปกรณ์และเครือ่งใชท้างการเกษตร

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 465 機械器具卸売業 46591 Wholesale of transport equipment (except motor vehicles, motorcycles and bicycles) การขายสง่อุปกรณ์ขนสง่ (ยกเวน้ยานยนตจ์ักรยานยนตแ์ละจักรยาน)

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 465 機械器具卸売業 46592 Wholesale of civil engineering, mining and construction machinery การขายสง่เครือ่งจักรและอุปกรณ์งานวศิวกรรมโยธางานเหมอืงแร่และงานกอ่สรา้ง

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 465 機械器具卸売業 46593 Wholesale of industrial machinery and equipment การขายสง่เครือ่งจักรและอุปกรณ์เพือ่ใชใ้นงานอุตสาหกรรม

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 465 機械器具卸売業 46594 Wholesale of office machinery, equipment and furniture การขายสง่เครือ่งจักรอุปกรณ์และเฟอรน์เิจอรช์นดิใชใ้นสํานักงาน

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 465 機械器具卸売業 46599 Wholesale of other machinery and equipment, not elsewhere classified การขายสง่เครือ่งจักรและอุปกรณ์อืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46611 Wholesale of solid fuels การขายสง่เชือ้เพลงิแข็ง

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46612 Wholesale of liquid fuels การขายสง่เชือ้เพลงิเหลว

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46613 Wholesale of gaseous fuels การขายสง่เชือ้เพลงิกา๊ซ

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46614 Wholesale of refined petroleum products การขายสง่ผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากการกลั่นปิโตรเลยีม

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46621 Wholesale of ferrous and non-ferrous metal ores การขายสง่แร่โลหะทีเ่ป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46622 Wholesale of iron, steel and non-ferrous metal in primary forms การขายสง่เหล็กเหล็กกลา้และโลหะทีน่อกกลุ่มเหล็กขัน้มูลฐาน

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46631 Wholesale of bricks, stone, cement, sand and concreat products การขายสง่อฐิหนิปนูทรายและผลติภัณฑค์อนกรตี

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46632 Wholesale of wood in the rough and products of primary processing of wood การขายสง่ไมแ้ละผลติภัณฑจ์ากไมแ้ปรรูปขัน้ตน้

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46633 Wholesale of paints, varnishes and lacquers การขายสง่สทีานํ้ามันชกัเงาและแลกเกอร์

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46634 Wholesale of plumbing and heating equipment and supplies and sanitary equipment การขายสง่อุปกรณ์การวางทอ่และเครือ่งสขุภัณฑ์

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46639 Wholesale of other construction materials, not elsewhere classified การขายสง่วัสดุกอ่สรา้งอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46691 Wholesale of industrial chemicals การขายสง่เคมภีัณฑท์างอุตสาหกรรม

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46692 Wholesale of fertilizers and agrochemical products การขายสง่ปุ๋ ยและเคมภีัณฑท์างการเกษตร

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46693 Wholesale of rubber and plastic materials in primary forms การขายสง่ยางพาราและพลาสตกิขัน้ตน้
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G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46694 Wholesale of industrial or commercial containers การขายสง่บรรจุภัณฑช์นดิใชใ้นทางอุตสาหกรรม

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46695 Wholesale of waste and scrap and materials for recycling การขายสง่ของเสยีและเศษวัสดุเพือ่นํากลับมาใชใ้หม่

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46696 Wholesale of armament การขายสง่สนิคา้เกีย่วกบัอาวุธยุทโธปกรณ์

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 466 燃料・金属・建材・化学品・卸売業 46699 Wholesale of other products, not elsewhere classified การขายสง่ผลติภัณฑอ์ืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

G 卸・⼩売業 46 卸売業（自動車・自動二輪車関連を除 469 その他卸売業 46900 Non-specialized wholesale trade การขายสง่สนิคา้ทัว่ไป

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 471 各種商品小売業 47111 Supermarkets ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 471 各種商品小売業 47112 Discountstores/Supercenters/Hypermarkets ดสิเคาทส์โตร/์ซปุเปอรเ์ซ็นเตอร/์ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 471 各種商品小売業 47113 Convenience stores/Minimarts รา้นสะดวกซือ้/มนิมิารท์

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 471 各種商品小売業 47114 Grocery stores รา้นขายของชํา

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 471 各種商品小売業 47190 Other retail sale in non-specialized stores การขายปลกีสนิคา้อืน่ๆในรา้นคา้ทัว่ไป

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 472 食料・飲料小売業 47211 Retail sale of meat and meat products in specialized stores รา้นขายปลกีเนื้อสตัวแ์ละผลติภัณฑเ์นื้อสตัว์

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 472 食料・飲料小売業 47212 Retail sale of fish and fish products in specialized stores รา้นขายปลกีปลาและผลติภัณฑส์ตัวน์ํ้า

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 472 食料・飲料小売業 47213 Retail sale of fruit and vetgetables in specialized stores รา้นขายปลกีผกัและผลไม ้

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 472 食料・飲料小売業 47214 Retail sale of rice in specialized stores รา้นขายปลกีขา้วและผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากการสขีา้ว

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 472 食料・飲料小売業 47215 Retail sale of bakery products in specialized stores รา้นขายปลกีผลติภัณฑข์นมอบ

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 472 食料・飲料小売業 47219 Retail sale of other food products in specialized stores, not elsewhere classified รา้นขายปลกีอาหารอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 472 食料・飲料小売業 47221 Retail sale of alcohol beverages in specialized stores รา้นขายปลกีเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 472 食料・飲料小売業 47222 Retail sale of non-alcohol beverages in specialized stores รา้นขายปลกีเครือ่งดืม่ทีไ่ม่มแีอลกอฮอล์

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 472 食料・飲料小売業 47230 Retail sale of tobacco products in specialized stores การขายปลกีผลติภัณฑย์าสบูในรา้นคา้เฉพาะ

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 473 ガソリンスタンド 47300 Retail sale of automotive fuel in specialized stores การขายปลกีเชือ้เพลงิยานยนตใ์นรา้นคา้เฉพาะ สถานี ปั๊ม

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 474 機械器具小売業 47411 Retail sale of computers and peripheral units in specialized stores รา้นขายปลกีคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพวิเตอร์

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 474 機械器具小売業 47412 Retail sale of video game consoles and software in specialized stores รา้นขายปลกีเครือ่งเล่นวดีโิอเกมและซอฟตแ์วรส์ําเร็จรูป

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 474 機械器具小売業 47413 Retail sale of telecommunications equipment in specialized stores รา้นขายปลกีอุปกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคม

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 474 機械器具小売業 47420 Retail sale of audio and video equipment in specialized stores การขายปลกีอุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัภาพและเสยีงในรา้นเฉพาะ

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 475 繊維・建材・家庭用品小売業 47511 Retail sale of yarn and fabrics in specialized stores การขายปลกีดา้ยและผา้

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 475 繊維・建材・家庭用品小売業 47512 Retail sale of household articles of textiles in specialized stores รา้นขายปลกีของใชใ้นครัวเรอืนทีท่ําจากสิง่ทอ

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 475 繊維・建材・家庭用品小売業 47513 Retail sale of haberdashery in specialized stores รา้นขายปลกีอุปกรณ์ตัดเย็บ

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 475 繊維・建材・家庭用品小売業 47521 Retail sale of metal products รา้นขายปลกีเครือ่งโลหะ

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 475 繊維・建材・家庭用品小売業 47522 Retail sale of paints, varnishes and lacquers in specialized stores รา้นขายปลกีสทีานํ้ามันชกัเงาและแลกเกอร์

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 475 繊維・建材・家庭用品小売業 47523 Retail sale of plumbing, heating and sanitary equipment and supplies in specialized stores รา้นขายปลกีอุปกรณ์การวางทอ่และเครือ่งสขุภัณฑ์

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 475 繊維・建材・家庭用品小売業 47524 Retail sale of other construction materials in specialized stores รา้นขายปลกีวัสดุกอ่สรา้งอืน่ๆ

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 475 繊維・建材・家庭用品小売業 47525 Retail sale of a variety of construction materials including do-it-yourself material and 
equipment in specialized stores รา้นขายปลกีวัสดุกอ่สรา้งหลายชนดิรวมถงึวัสดุอุปกรณ์และเครือ่งมอืชนดินําไปใชท้ํางานไดด้ว้ยตัวเอง

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 475 繊維・建材・家庭用品小売業 47530 Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialized stores การขายปลกีพรมพรมหนาวัสดุปิดฝาผนังและปพูืน้ในรา้นคา้เฉพาะ

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 475 繊維・建材・家庭用品小売業 47591 Retail sale of household furniture in specialized stores รา้นขายปลกีเฟอรน์เิจอรช์นดิใชใ้นครัวเรอืน

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 475 繊維・建材・家庭用品小売業 47592 Retail sale of chinaware, glassware and kitchenware in specialized stores รา้นขายปลกีเครือ่งดนิเผาเครือ่งแกว้และเครือ่งครัว

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 475 繊維・建材・家庭用品小売業 47593 Retail sale of lighting equipment in specialized stores รา้นขายปลกีอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใหแ้สงสว่าง

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 475 繊維・建材・家庭用品小売業 47594 Retail sale of musical instruments and related equipment in specialized stores รา้นขายปลกีอุปกรณ์เกีย่วกบัเครือ่งดนตรี

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 475 繊維・建材・家庭用品小売業 47595 Retail sale of electrical household appliances in specialized stores รา้นขายปลกีเครือ่งใชไ้ฟฟ้าชนดิในครัวเรอืน

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 475 繊維・建材・家庭用品小売業 47599 Retail sale of other household articles, not elsewhere classified in specialized stores รา้นขายปลกีของใชอ้ืน่ๆในครัวเรอืนซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 476 書籍・娯楽用品小売業 47611 Retail sale of books, newspapers, periodicals and magazines in specialized stores รา้นขายปลกีหนังสอืหนังสอืพมิพว์ารสารและนติยสาร
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G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 476 書籍・娯楽用品小売業 47612 Retail sale of stationary and office supplies in specialized stores รา้นขายปลกีเครือ่งเขยีนและเครือ่งใชส้ํานักงาน

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 476 書籍・娯楽用品小売業 47620 Retail sale of music and video recordings in specialized stores การขายปลกีสือ่บนัทกึเสยีงเพลงและสือ่บนัทกึวดีทิศัน์ในรา้นคา้เฉพาะ

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 476 書籍・娯楽用品小売業 47630 Retail sale of sporting equipment in specialized stores การขายปลกีเครือ่งกฬีาในรา้นคา้เฉพาะ

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 476 書籍・娯楽用品小売業 47640 Retail sale of games and toys in specialized stores การขายปลกีเกมและของเล่นในรา้นคา้เฉพาะ

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 476 書籍・娯楽用品小売業 47691 Retail sale of Thai handicrafts and souvenirs in specialized stores รา้นขายปลกีผลติภัณฑง์านฝีมอืคนไทยและของทีร่ะลกึ

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 476 書籍・娯楽用品小売業 47699 Retail sale of other cultural and recreation goods, not elsewhere classified in specialized stores รา้นขายปลกีสนิคา้ทางวัฒนธรรมและนันทนาการอืน่ๆซึง่มไิด ้จัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47711 Retail sale of clothing in specialized stores รา้นขายปลกีเสือ้ผา้

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47712 Retail sale of footwear in specialized stores รา้นขายปลกีรองเทา้

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47713 Retail sale of leather articles in specialized stores, except footwear รา้นขายปลกีเครือ่งหนังยกเวน้รองเทา้

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47721 Retail sale of pharmaceutical and medical goods in specialized stores รา้นขายปลกีสนิคา้ทางเภสชัภัณฑแ์ละเวชภัณฑ์

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47722 Retail sale of perfumeries in specialized stores รา้นขายปลกีเครือ่งหอม

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47723 Retail sale of cosmetics and toilet preparations in specialized stores รา้นขายปลกีเครือ่งสําอาง

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47731 Retail sale of watches, eyeglasses and photographic equipment in specialized stores รา้นขายปลกีนาฬกิาแว่นตาและอุปกรณ์ถา่ยภาพ

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47732 Retail sale of jewellery in specialized stores รา้นขายปลกีเครือ่งประดับ

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47733 Retail sale of flowers, plants and related equipment in specialized stores รา้นขายปลกีดอกไมต้น้ไมแ้ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47734 Retail sale of pet animals and related equipment in specialized stores รา้นขายปลกีสตัวเ์ลีย้งและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47735 Retail sale of household fuel oil and other fuel in specialized stores รา้นขายปลกีกา๊ซและเชือ้เพลงิอืน่ๆสําหรับใชใ้นครัวเรอืน

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47739 Other retail sale of new goods, not elsewhere classified in specialized stores รา้นขายปลกีสนิคา้ใหม่อืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทือ่ืน่

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47741 Retail sale of antiques รา้นขายปลกีวัตถโุบราณ

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47742 Retail sale of second hand clothing, footwear and leather articles รา้นขายปลกีเครือ่งแต่งกายรองเทา้และเครือ่งหนังทีใ่ชแ้ลว้

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47743 Retail sale of second hand computer and telecommunication equipment รา้นขายปลกีคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมทีใ่ชแ้ลว้

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47744 Retail sale of second hand electric household appliances and consumer electronics รา้นขายปลกีเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสช์นดิใชใ้นครัวเรอืนทีใ่ชแ้ลว้

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47745 Retail sale of second hand books, newspapers, periodicals and magazines รา้นขายปลกีหนังสอืหนังสอืพมิพว์ารสารและนติยสารทีใ่ชแ้ลว้

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 477 衣料品・薬品・宝飾品・中古品小売業 47749 Retail sale of other second-hand goods, not elsewhere classified รา้นขายปลกีสนิคา้ใชแ้ลว้อืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 478 屋台・市場小売業 47811 Retail sale via stalls and markets of food การขายปลกีผลติภัณฑอ์าหารบนแผงลอยและตลาด

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 478 屋台・市場小売業 47812 Retail sale via stalls and markets of beverages การขายปลกีเครือ่งดืม่บนแผงลอยและตลาด

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 478 屋台・市場小売業 47813 Retail sale via stalls and markets of tobacco products การขายปลกีผลติภัณฑย์าสบูบนแผงลอยและตลาด

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 478 屋台・市場小売業 47821 Retail sale via stalls and markets of textiles การขายปลกีสิง่ทอบนแผงลอยและตลาด

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 478 屋台・市場小売業 47822 Retail sale via stalls and markets of clothing, footwear and leather articles การขายปลกีเสือ้ผา้รองเทา้และเครือ่งหนังบนแผงลอยและตลาด

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 478 屋台・市場小売業 47891 Retail sale via stalls and markets of computer and telecommunication equipment การขายปลกีคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม บนแผงลอยและตลาด

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 478 屋台・市場小売業 47892 Retail sale via stalls and markets of electric household appliances and consumer electronics การขายปลกีเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสช์นดิใชใ้นครัวเรอืนบนแผงลอยและตลาด

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 478 屋台・市場小売業 47893 Retail sale via stalls and markets of books, newspapers, periodicals and magazines การขายปลกีหนังสอืหนังสอืพมิพว์ารสารและนติยสาร บนแผงลอยและตลาด

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 478 屋台・市場小売業 47894 Retail sale via stalls and markets of music and video recordings การขายปลกีสือ่บนัทกึเสยีงและภาพบนแผงลอยและตลาด

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 478 屋台・市場小売業 47895 Retail sale via stalls and markets of pharmaceutical and medical goods, perfumeries and toilet 
preparations การขายปลกีสนิคา้ทางเภสชัภัณฑแ์ละเวชภัณฑ ์เครือ่งหอมและเครือ่งสําอางบนแผงลอยและตลาด

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 478 屋台・市場小売業 47896 Retail sale via stalls and markets of watches, eyeglasses and jewellery การขายปลกีนาฬกิาแว่นตาเครือ่งเพชรพลอยบนแผงลอย และตลาด

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 478 屋台・市場小売業 47897 Retail sale via stalls and markets of flowers, plants, pet animals and pet food การขายปลกีดอกไมต้น้ไมส้ตัวเ์ลีย้งและอาหารสําหรับสตัวเ์ลีย้งบนแผงลอยและตลาด

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 478 屋台・市場小売業 47899 Retail sale via stalls and markets of other goods, not elsewhere classified การขายปลกีสนิคา้อืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่บนแผงลอยและตลาด

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 479 無店舗小売業 47911 Retail sale via mail order houses การขายปลกีโดยการรับสัง่สนิคา้ทางไปรษณียโ์ทรทศัน์วทิยุ และโทรศัพท์

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 479 無店舗小売業 47912 Retail sale via internet การขายปลกีทางอนิเทอรเ์น็ต

G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 479 無店舗小売業 47991 Retail sale by direct sales การขายตรง
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G 卸・⼩売業 47 小売業（自動車・自動二輪車関連を除 479 無店舗小売業 47999 Other retail sale not in stores, stalls or markets, not elsewhere classified การขายปลกีโดยไม่มรีา้นซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

H 運輸業 49 陸運業 491 鉄道業 49110 Passenger rail transport, interurban การขนสง่ผูโ้ดยสารทางรถไฟระหว่างเมอืง

H 運輸業 49 陸運業 491 鉄道業 49120 Freight rail transport การขนสง่สนิคา้ทางรถไฟ

H 運輸業 49 陸運業 492 バス運行業 49201 Transport via buses within Bangkok and vicinities การขนสง่ผูโ้ดยสารดว้ยรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล

H 運輸業 49 陸運業 492 バス運行業 49202 Transport via buses between Bangkok and other provinces การขนสง่ผูโ้ดยสารทางรถโดยสารประจําทางระหว่างกรุงเทพฯ กบัจังหวัดอืน่

H 運輸業 49 陸運業 492 バス運行業 49203 Transport via buses between provinces การขนสง่ผูโ้ดยสารทางรถโดยสารประจําทางระหว่างจังหวัด

H 運輸業 49 陸運業 492 バス運行業 49204 Transport via buses in rural areas การขนสง่ผูโ้ดยสารทางรถโดยสารประจําทางในชนบท

H 運輸業 49 陸運業 492 バス運行業 49209 Transport via other buses, not elsewhere classified การขนสง่ผูโ้ดยสารทางรถโดยสารประจําทางอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

H 運輸業 49 陸運業 493 道路旅客・貨物運送業 49310 Urban and suburban passenger land transport except via bus transit การขนสง่ผูโ้ดยสารในเขตเมอืงและปรมิณฑลยกเวน้ทางรถโดยสารประจําทาง

H 運輸業 49 陸運業 493 道路旅客・貨物運送業 49321 Passenger land transport by taxi การขนสง่ผูโ้ดยสารโดยรถยนตร์ับจา้ง/แท็กซี่

H 運輸業 49 陸運業 493 道路旅客・貨物運送業 49322 Passenger land transport by wheeler tuk tuk and motorcycles การขนสง่ผูโ้ดยสารโดยรถสามลอ้เครือ่งและจักรยานยนตร์ับจา้ง

H 運輸業 49 陸運業 493 道路旅客・貨物運送業 49323 Transportation, goods transportation and passenger การขนสง่และขนถา่ยสนิคา้ รวมถงึคนโดยสาร

H 運輸業 49 陸運業 493 道路旅客・貨物運送業 49329 Other passenger land transport, not elsewhere classified การขนสง่ผูโ้ดยสารทางบกอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

H 運輸業 49 陸運業 493 道路旅客・貨物運送業 49331 Road transport services of freight by refrigerator vehicles การขนสง่สนิคา้แชเ่ย็นหรอืแชแ่ข็งทางถนน

H 運輸業 49 陸運業 493 道路旅客・貨物運送業 49332 Road transport services of freight by tank trucks or semi-trailers, petroleum products การขนสง่ผลติภัณฑป์ิโตรเลยีมทางถนน

H 運輸業 49 陸運業 493 道路旅客・貨物運送業 49333 Road transport services of freight by tank trucks or semi-trailers, other bulk liquids or gases การขนสง่ของเหลวหรอืกา๊ซ (ยกเวน้กา๊ซธรรมชาต)ิ ทางถนน

H 運輸業 49 陸運業 493 道路旅客・貨物運送業 49334 Road transport services of intermodal containers การขนสง่สนิคา้ทีบ่รรจุในตูค้อนเทนเนอรท์างถนน

H 運輸業 49 陸運業 493 道路旅客・貨物運送業 49339 Road transport services of freight by other goods, not elsewhere classified การขนสง่สนิคา้อืน่ๆทางถนนซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

H 運輸業 49 陸運業 494 パイプライン運送業 49400 Transport via pipelines การขนสง่ทางระบบทอ่ลําเลยีง

H 運輸業 50 水運業 501 沿岸旅客・貨物運送業 50111 Sea and coastal passenger water transport by ferries การขนสง่ผูโ้ดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรอืโดยสารขา้มฟาก

H 運輸業 50 水運業 501 沿岸旅客・貨物運送業 50112 Sea and coastal passenger water transport by excursion boat and cruise ships การขนสง่ผูโ้ดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรอืทอ่งเทีย่วหรอืเรอืโดยสารทศันาจรขนาด
ใหญ่

H 運輸業 50 水運業 501 沿岸旅客・貨物運送業 50119 Sea and coastal passenger water transport by other boats, not elsewhere classified การขนสง่ผูโ้ดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรอือืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

H 運輸業 50 水運業 501 沿岸旅客・貨物運送業 50121 Sea and coastal freight water transport การขนสง่สนิคา้ทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล

H 運輸業 50 水運業 501 沿岸旅客・貨物運送業 50122 Towing and pushing services on sea and coastal waters การบรกิารลากจูงและดัน เรอืลําเลยีง/สิง่กอ่สรา้งลอยนํ้า ทีด่ําเนนิการทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล

H 運輸業 50 水運業 502 内陸旅客・貨物運送業 50211 Inland passenger water transport by ferries การขนสง่ผูโ้ดยสารทางนํ้าภายในประเทศโดยเรอืโดยสารขา้มฟาก

H 運輸業 50 水運業 502 内陸旅客・貨物運送業 50212 Inland passenger water transport by excursion boat and cruise ships การขนสง่ผูโ้ดยสารทางนํ้าภายในประเทศโดยเรอืทศันาจรหรอืเรอืสําราญกฬีา

H 運輸業 50 水運業 502 内陸旅客・貨物運送業 50219 Inland passenger water transport by other boats, not elsewhere classified การขนสง่ผูโ้ดยสารทางนํ้าภายในประเทศโดยเรอือืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

H 運輸業 50 水運業 502 内陸旅客・貨物運送業 50221 Inland water transport การขนสง่ทางนํ้าภายในประเทศ

H 運輸業 50 水運業 502 内陸旅客・貨物運送業 50222 Towing and pushing services on inland waters การบรกิารลากจูงหรอืการดัน เรอืลําเลยีง และสิง่กอ่สรา้งลอยนํ้าทีด่ําเนนิการทางนํ้าภายในประเทศ

H 運輸業 51 航空運輸業 511 航空旅客・貨物運送業 51101 Scheduled passenger air transport การขนสง่ผูโ้ดยสารทางอากาศทีม่ตีารางเวลา

H 運輸業 51 航空運輸業 511 航空旅客・貨物運送業 51102 Non-scheduled passenger air transport การขนสง่ผูโ้ดยสารทางอากาศทีไ่ม่มตีารางเวลา

H 運輸業 51 航空運輸業 512 航空旅客・貨物運送業 51201 Scheduled freight air transport การขนสง่สนิคา้ทางอากาศทีม่ตีารางเวลา

H 運輸業 51 航空運輸業 512 航空旅客・貨物運送業 51202 Non-scheduled freight air transport การขนสง่สนิคา้ทางอากาศทีไ่ม่มตีารางเวลา

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 521 倉庫業 52101 Refrigerated storage activities กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัคลังสนิคา้และการจัดเก็บสนิคา้แชเ่ย็นหรอืแชแ่ข็ง

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 521 倉庫業 52102 Grain storage activities กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัคลังสนิคา้และการจัดเก็บสนิคา้ธญัพชื

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 521 倉庫業 52109 Other warehousing and storage activities, not elsewhere classified กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัคลังสนิคา้และการจัดเก็บสนิคา้อืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 522 運輸関連サービス業 52211 Service activities incidental to railway transportation กจิกรรมการบรกิารสําหรับการขนสง่ทางรถไฟ

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 522 運輸関連サービス業 52212 Bus station activities กจิกรรมการบรกิารสถานีรถโดยสาร

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 522 運輸関連サービス業 52213 Parking lot activities กจิกรรมการบรกิารสถานทีจ่อดยานพาหนะ

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 522 運輸関連サービス業 52214 Towing activities กจิกรรมการบรกิารรถยก
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H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 522 運輸関連サービス業 52219 Other service activities incidental to land transportation, not elsewhere classified กจิกรรมการบรกิารอืน่ๆทีส่นับสนุนการขนสง่ทางบก ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 522 運輸関連サービス業 52221 Operation of harbours and piers (except cargo handling) กจิกรรมการดําเนนิงานเกีย่วกบัสิง่อํานวยความสะดวกของทา่เรอื (ยกเวน้การขนถา่ยสนิคา้)

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 522 運輸関連サービス業 52229 Other service activities incidental to water transportation, not elsewhere classified กจิกรรมการบรกิารต่าง ๆ สําหรับการขนสง่ทางนํ้า ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 522 運輸関連サービス業 52231 Operation of airports (except cargo handling) กจิกรรมการดําเนนิงานของสนามบนิ (ยกเวน้การขนถา่ยสนิคา้)

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 522 運輸関連サービス業 52239 Other service activities incidental to air transportation, not elsewhere classified กจิกรรมการบรกิารอืน่ๆทีส่นับสนุนการขนสง่ทางอากาศซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 522 運輸関連サービス業 52241 Cargo handling การขนถา่ยสนิคา้

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 522 運輸関連サービス業 52242 Passengers’ luggage handling การขนถา่ยสมัภาระ

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 522 運輸関連サービス業 52291 Logistics activities กจิกรรมการบรหิารจัดการดา้นการขนสง่และสถานทีเ่ก็บสนิคา้

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 522 運輸関連サービス業 52292 Freight forwarding and customs agent activities กจิกรรมของตัวแทนผูร้ับจัดการขนสง่สนิคา้และตัวแทนออกของ (ตัวแทนดําเนนิพธิกีารศุลกากร)

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 522 運輸関連サービス業 52293 Packing goods for shipping activities กจิกรรมบรกิารบรรจุหบีหอ่เพือ่การขนสง่

H 運輸業 52 倉庫・運輸関連サービス業 522 運輸関連サービス業 52299 Other transportation support activities, not elsewhere classified กจิกรรมอืน่ ๆ ทีส่นับสนุนการขนสง่ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

H 運輸業 53 郵便業 531 郵便業 53100 Postal activities กจิกรรมไปรษณีย์

H 運輸業 53 郵便業 532 宅配業 53200 Courier activities กจิกรรมการรับสง่เอกสาร/สิง่ของ

I 宿泊業・飲食業 55 宿泊業 551 宿泊施設 55101 Hotels and resort hotels โรงแรม รสีอรท์และหอ้งชดุ

I 宿泊業・飲食業 55 宿泊業 551 宿泊施設 55102 Guesthouse เกสตเ์ฮา้ส์

I 宿泊業・飲食業 55 宿泊業 551 宿泊施設 55103 Home stay ทีพ่ักสมัผสัวัฒนธรรมชนบท

I 宿泊業・飲食業 55 宿泊業 551 宿泊施設 55109 Other short term accommodation activities, not elsewhere classified กจิกรรมทีพ่ักแรมระยะสัน้อืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

I 宿泊業・飲食業 55 宿泊業 552 キャンプ場 55200 Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks ลานตัง้ค่ายพักแรม ทีจ่อดรถพ่วงและทีต่ัง้ทีพ่ักแบบเคลือ่นที่

I 宿泊業・飲食業 55 宿泊業 559 その他宿泊業 55901 Accommodation for students การบรกิารหอ้งพักหรอืทีพ่ักอาศัยสําหรับนักเรยีน/นักศกึษา

I 宿泊業・飲食業 55 宿泊業 559 その他宿泊業 55909 Other accommodation, not elsewhere classified การบรกิารทีพ่ักแรมประเภทอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

I 宿泊業・飲食業 56 飲食業 561 飲食店 56101 Restaurants activities การบรกิารดา้นอาหารในภัตตาคาร/รา้นอาหาร

I 宿泊業・飲食業 56 飲食業 561 飲食店 56102 Food service activities via stalls and markets การบรกิารดา้นอาหารบนแผงลอยและตลาด

I 宿泊業・飲食業 56 飲食業 561 飲食店 56103 Mobile food service activities การบรกิารดา้นอาหารโดยรา้นอาหารแบบเคลือ่นที่

I 宿泊業・飲食業 56 飲食業 562 飲食関連サービス業 56210 Event catering การบรกิารดา้นการจัดเลีย้ง

I 宿泊業・飲食業 56 飲食業 562 飲食関連サービス業 56291 Contract food services for transportation operators การบรกิารอาหารสําหรับกจิการขนสง่

I 宿泊業・飲食業 56 飲食業 562 飲食関連サービス業 56292 Operation of canteen การดําเนนิงานของโรงอาหาร

I 宿泊業・飲食業 56 飲食業 562 飲食関連サービス業 56299 Other food service activities, not elsewhere classified การบรกิารดา้นอาหารอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

I 宿泊業・飲食業 56 飲食業 563 飲料供給業 56301 Beverage serving activities in store, of mostly alcoholic beverages การบรกิารดา้นเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลเ์ป็นหลักในรา้น

I 宿泊業・飲食業 56 飲食業 563 飲料供給業 56302 Beverage serving activities in store, of mostly non-alcoholic beverages การบรกิารดา้นเครือ่งดืม่ทีไ่ม่มแีอลกอฮอลเ์ป็นหลักในรา้น

I 宿泊業・飲食業 56 飲食業 563 飲料供給業 56303 Beverage serving activities via stalls and markets การบรกิารดา้นเครือ่งดืม่บนแผงลอยและตลาด

I 宿泊業・飲食業 56 飲食業 563 飲料供給業 56304 Mobile beverage serving activities การบรกิารดา้นเครือ่งดืม่โดยรา้นเคลือ่นที่

J 出版・情報通信業 58 出版・ソフトウェア業 581 出版業 58111 Publishing of textbooks, dictionaries and encyclopedias activities (except on-line) การจัดพมิพจ์ําหน่ายหรอืเผยแพร่ตําราเรยีนพจนานุกรมและสารานุกรมลงบนสอืต่างๆ (ยกเวน้ทาง
ออนไลน์)

J 出版・情報通信業 58 出版・ソフトウェア業 581 出版業 58112 Publishing of brochures, leaflets and similar publications activities (except on-line) การจัดพมิพจ์ําหน่ายหรอืเผยแพร่โบรชวัรใ์บปลวิและสงิพมิพอ์ืน่ๆทีค่ลา้ยกนัลงบนสอืต่างๆ (ยกเวน้ทาง
ออนไลน์)

J 出版・情報通信業 58 出版・ソフトウェア業 581 出版業 58113 On-line book publishing การจัดพมิพจ์ําหน่ายหรอืเผยแพร่หนังสอืออนไลน์

J 出版・情報通信業 58 出版・ソフトウェア業 581 出版業 58114 Licensing activities for books กจิกรรมการดูแลสทิธใินการผลติซํ้าหนังสอืเพือ่จําหน่ายหรอืเผยแพร่

J 出版・情報通信業 58 出版・ソフトウェア業 581 出版業 58121 Publishing of directories and mailing lists (except on-line) การจัดพมิพจ์ําหน่ายหรอืเผยแพร่นามานุกรมและทีอ่ยู่ทางไปรษณียล์งบนสือ่ต่างๆ (ยกเวน้ทางออนไลน์)

J 出版・情報通信業 58 出版・ソフトウェア業 581 出版業 58122 On-line publishing of directories and mailing lists การจัดพมิพจ์ําหน่ายหรอืเผยแพร่นามานุกรมและทีอ่ยู่ ทางไปรษณียผ์า่นทางออนไลน์

J 出版・情報通信業 58 出版・ソフトウェア業 581 出版業 58131 Publishing of newspapers (except on-line) การจัดพมิพจ์ําหน่ายหรอืเผยแพร่หนังสอืพมิพล์งบนสือ่ต่างๆ (ยกเวน้ทางออนไลน์)

J 出版・情報通信業 58 出版・ソフトウェア業 581 出版業 58132 Publishing of journals and periodicals (except on-line) การจัดพมิพจ์ําหน่ายหรอืเผยแพร่วารสารและนติยสารลงบนสือ่ต่างๆ (ยกเวน้ทางออนไลน์)

J 出版・情報通信業 58 出版・ソフトウェア業 581 出版業 58133 On-line publishing of newspapers, journals and periodicals การจัดพมิพจ์ําหน่ายหรอืเผยแพร่หนังสอืพมิพว์ารสารและนติยสารออนไลน์

All rights reserved. Copyright (C) 2014. Datamax Co., Ltd. 20 of 28



タイ国商務省業種コードTSIC2552

業種ｺｰﾄﾞ English Thai大分類 中分類 小分類

J 出版・情報通信業 58 出版・ソフトウェア業 581 出版業 58134 Licensing activities for newspapers, journals and periodicals กจิกรรมการดูแลสทิธใินการผลติซํ้าหนังสอืพมิพว์ารสารและนติยสารเพือ่จําหน่ายหรอืเผยแพร่

J 出版・情報通信業 58 出版・ソフトウェア業 581 出版業 58191 Other publishing activities (except on-line) การจัดพมิพจ์ําหน่ายหรอืเผยแพร่งานอืน่ๆลงบนสือ่ต่างๆ (ยกเวน้ทางออนไลน์)

J 出版・情報通信業 58 出版・ソフトウェア業 581 出版業 58192 On-line other publishing activities การจัดพมิพจ์ําหน่ายหรอืเผยแพร่งานอืน่ๆผา่นทางออนไลน์

J 出版・情報通信業 58 出版・ソフトウェア業 581 出版業 58193 Licensing activities for other publishing กจิกรรมการดูแลสทิธใินการผลติซํ้างานอืน่ๆเพือ่จําหน่ายหรอืเผยแพร่

J 出版・情報通信業 58 出版・ソフトウェア業 582 ソフトウェア業 58201 Software game publishing การจัดทําซอฟตแ์วรเ์กมสําเร็จรูป

J 出版・情報通信業 58 出版・ソフトウェア業 582 ソフトウェア業 58202 Software publishing (except software games) การจัดทําซอฟตแ์วรส์ําเร็จรูป (ยกเวน้ซอฟตแ์วรเ์กมสําเร็จรูป)

J 出版・情報通信業 58 出版・ソフトウェア業 582 ソフトウェア業 58203 Licensing activities for the right to use software กจิกรรมการดูแลสทิธใินการผลติซํ้าซอฟตแ์วรส์ําเร็จรูป เพือ่จําหน่ายหรอืเผยแพร่

J 出版・情報通信業 59 映像・音楽制作業 591 映像制作業 59111 Motion picture and video production activities กจิกรรมการผลติภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์

J 出版・情報通信業 59 映像・音楽制作業 591 映像制作業 59112 Television programme production activities กจิกรรมการผลติรายการโทรทศัน์

J 出版・情報通信業 59 映像・音楽制作業 591 映像制作業 59121 Audio-visual editing activities การบรกิารตัดต่อภาพและเสยีง

J 出版・情報通信業 59 映像・音楽制作業 591 映像制作業 59122 Computer graphics, animations and visual effects activities การบรกิารทําคอมพวิเตอรก์ราฟฟิกแอนเิมชัน่และเทคนคิพเิศษ

J 出版・情報通信業 59 映像・音楽制作業 591 映像制作業 59129 Other motion picture, video and television programme post-production activities, not 
elsewhere classified กจิกรรมภายหลังการผลติภาพยนตรว์ดิทีศัน์และรายการโทรทศัน์อืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

J 出版・情報通信業 59 映像・音楽制作業 591 映像制作業 59131 Motion picture, video and television programme distribution activities กจิกรรมการเผยแพร่ภาพยนตรว์ดีทิศัน์และรายการโทรทศัน์

J 出版・情報通信業 59 映像・音楽制作業 591 映像制作業 59132 Licensing activities for film rights and their revenues กจิกรรมการดูแลสทิธใินการผลติซํ้าภาพยนตรว์ดีทิศัน์และรายการโทรทศัน์เพือ่จําหน่ายหรอืเผยแพร่

J 出版・情報通信業 59 映像・音楽制作業 591 映像制作業 59140 Motion picture projection activities กจิกรรมดา้นการจัดฉายภาพยนตร์

J 出版・情報通信業 59 映像・音楽制作業 592 音楽制作業 59201 Sound recording activities กจิกรรมการบนัทกึเสยีงลงบนสือ่

J 出版・情報通信業 59 映像・音楽制作業 592 音楽制作業 59202 Music publishing activities กจิกรรมการจัดพมิพจ์ําหน่ายหรอืเผยแพร่ดนตรี

J 出版・情報通信業 59 映像・音楽制作業 592 音楽制作業 59203 Licensing activities for the right to use acoustic originals กจิกรรมการดูแลสทิธใินการผลติซํ้าดนตรเีพือ่จําหน่ายหรอืเผยแพร่

J 出版・情報通信業 60 放送業 601 ラジオ放送業 60101 Radio broadcasting (except on-line) การออกอากาศทางวทิยุกระจายเสยีง (ยกเวน้ทางออนไลน์)

J 出版・情報通信業 60 放送業 601 ラジオ放送業 60102 On-line radio broadcasting การออกอากาศทางวทิยุกระจายเสยีงผา่นทางออนไลน์

J 出版・情報通信業 60 放送業 602 テレビ放送業 60201 Unsubscription television programming and broadcasting activities (except on-line) การจัดผงัรายการและการออกอากาศทางโทรทศัน์โดยไม่ตอ้งสมัครสมาชกิ (ยกเวน้ทางออนไลน์)

J 出版・情報通信業 60 放送業 602 テレビ放送業 60202 Subscription television programming and broadcasting activities (except on-line) การจัดผงัรายการและการออกอากาศทางโทรทศัน์โดยสมัครสมาชกิ (ยกเวน้ทางออนไลน์)

J 出版・情報通信業 60 放送業 602 テレビ放送業 60203 On-line television programming and broadcasting activities การจัดผงัรายการและการออกอากาศทางโทรทศัน์ผา่นทางออนไลน์

J 出版・情報通信業 61 情報通信業 611 インターネット通信業 61101 Internet access activities over wired networks การบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบใชส้ายและไรส้าย

J 出版・情報通信業 61 情報通信業 611 インターネット通信業 61102 Home programme distribution activities over wired infrastructure การบรกิารจัดสง่สญัญาณโทรทศัน์/วทิยุผา่นสายเคเบลิ

J 出版・情報通信業 61 情報通信業 611 インターネット通信業 61109 Other wired telecommunications activities, not elsewhere classified กจิกรรมการโทรคมนาคมแบบใชส้ายอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

J 出版・情報通信業 61 情報通信業 612 モバイル通信業 61201 Mobile telecommunications activities การบรกิารระบบโทรศัพทเ์คลือ่นที่

J 出版・情報通信業 61 情報通信業 612 モバイル通信業 61202 Internet access activities over wireless networks การบรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้าย

J 出版・情報通信業 61 情報通信業 612 モバイル通信業 61209 Other wireless telecommunications activities, not elsewhere classified กจิกรรมการโทรคมนาคมแบบไรส้ายอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

J 出版・情報通信業 61 情報通信業 613 その他情報通信業 61301 Home programme distribution activities via satellite การบรกิารจัดสง่สญัญาณรายการโทรทศัน์/วทิยุผา่นดาวเทยีม

J 出版・情報通信業 61 情報通信業 613 その他情報通信業 61302 Satellite telecommunications activities (except home programme distribution activities via 
satellite)

กจิกรรมการโทรคมนาคมผา่นดาวเทยีม (ยกเวน้การบรกิารจัดสง่สญัญาณรายการโทรทศัน์/วทิยุผา่น
ดาวเทยีม)

J 出版・情報通信業 61 情報通信業 619 その他情報通信業 61900 Other telecommunications activities กจิกรรมการโทรคมนาคมดา้นอืน่ๆ

J 出版・情報通信業 62 コンピュータ関連業 620 コンピュータ関連業 62011 Web pages and networks programming activities กจิกรรมการจัดทําโปรแกรมเว็บเพจและเครอืข่ายตามวัตถปุระสงคข์องผูใ้ช ้

J 出版・情報通信業 62 コンピュータ関連業 620 コンピュータ関連業 62012 Computer programming activities (except web pages and networks programming activities) กจิกรรมการจัดทําโปรแกรมคอมพวิเตอรต์ามวัตถปุระสงคข์องผูใ้ช ้(ยกเวน้โปรแกรมเว็บเพจและเครอืข่าย)

J 出版・情報通信業 62 コンピュータ関連業 620 コンピュータ関連業 62021 Hardware consultancy activities กจิกรรมการใหค้ําปรกึษาทางดา้นฮารด์แวร์

J 出版・情報通信業 62 コンピュータ関連業 620 コンピュータ関連業 62022 Software consultancy activities กจิกรรมการใหค้ําปรกึษาทางดา้นซอฟตแ์วร์

J 出版・情報通信業 62 コンピュータ関連業 620 コンピュータ関連業 62023 Computer facilities management activities กจิกรรมการจัดการสิง่อํานวยความสะดวกดา้นคอมพวิเตอร์

J 出版・情報通信業 62 コンピュータ関連業 620 コンピュータ関連業 62090 Other information technology and computer service activities กจิกรรมการบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอรอ์ืน่ๆ

J 出版・情報通信業 63 情報提供業 631 インターネット情報提供業 63111 Data processing activities กจิกรรมการบรหิารจัดการและประมวลผลขอ้มูล

J 出版・情報通信業 63 情報提供業 631 インターネット情報提供業 63112 Web hosting กจิกรรมการสรา้งแม่ข่าย
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J 出版・情報通信業 63 情報提供業 631 インターネット情報提供業 63113 E-marketplace การบรกิารเป็นตลาดกลางในการซอืขายสนิคา้หรอืบรกิาร โดยวธิใีชส้อือเิล็กทรอนกิสผ์า่นระบบเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ต

J 出版・情報通信業 63 情報提供業 631 インターネット情報提供業 63120 Web portals เวบทา่

J 出版・情報通信業 63 情報提供業 639 その他情報提供業 63911 News agency activities to newspapers and periodicals กจิกรรมสํานักข่าวสือ่สิง่พมิพ์

J 出版・情報通信業 63 情報提供業 639 その他情報提供業 63912 News agency activities to audio-visual media กจิกรรมสํานักข่าวสือ่โสตทศัน์

J 出版・情報通信業 63 情報提供業 639 その他情報提供業 63990 Other information service activities, not elsewhere classified กจิกรรมบรกิารสารสนเทศอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 641 銀行業 64110 Central banking ธนาคารกลาง

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 641 銀行業 64191 Commercial Bank ธนาคารพาณชิย์

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 641 銀行業 64192 Finance companies บรษิัทเงนิทนุ

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 641 銀行業 64193 Credit foncier companies บรษิัทเครดติฟองซเิอร์

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 641 銀行業 64194 Special Financial Institution ธนาคารเฉพาะกจิ

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 641 銀行業 64195 Monetary intermediation cooperations สหกรณ์ทีเ่ป็นตัวกลางทางการเงนิ

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 642 持株会社 64201 Activities of holding companies, of mostly investing in financial sectors กจิกรรมของบรษิัทโฮลดิง้ทีล่งทนุในธรุกจิการเงนิเป็นหลัก

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 642 持株会社 64202 Activities of holding companies, of mostly investing in non-financial sectors กจิกรรมของบรษิัทโฮลดิง้ทีไ่ม่ไดล้งทนุในธรุกจิการเงนิเป็นหลัก

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 643 金融会社 64301 Funds entities กองทนุ

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 643 金融会社 64302 Trusts entities ทรัสต์

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 643 金融会社 64309 Financial entities similar to trusts and funds กจิกรรมทางการเงนิอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 649 リース・貸金業・クレジットカード業 64911 Financial leasing for motor vehicles สญัญาเชา่ทางการเงนิสําหรับยานยนต์

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 649 リース・貸金業・クレジットカード業 64912 Financial leasing for commercial machines and equipment สญัญาเชา่ทางการเงนิสําหรับเครือ่งจักรและอุปกรณ์เพือ่ การดําเนนิธรุกจิ

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 649 リース・貸金業・クレジットカード業 64913 Financial leasing for comsumer goods (except motor vehicles and motorcycles) สญัญาเชา่ทางการเงนิสําหรับสนิคา้อุปโภค (ยกเวน้ยานยนตแ์ละ จักรยานยนต)์

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 649 リース・貸金業・クレジットカード業 64921 Inter-industry credit granting การใหส้นิเชือ่เพือ่การคา้และการลงทนุ

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 649 リース・貸金業・クレジットカード業 64922 Consumer credit granting การใหส้นิเชือ่เพือ่การอุปโภคบรโิภค

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 649 リース・貸金業・クレジットカード業 64923 Residential mortgage credit granting การใหส้นิเชือ่เพือ่การซือ้ทีอ่ยู่อาศัย

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 649 リース・貸金業・クレジットカード業 64924 Credit card services การใหส้นิเชือ่บตัรเครดติ

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 649 リース・貸金業・クレジットカード業 64925 Pawnshop services การบรกิารของโรงรับจํานํา

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 649 リース・貸金業・クレジットカード業 64929 Other credit granting, not elsewhere classified การใหส้นิเชือ่อืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 649 リース・貸金業・クレジットカード業 64991 Distributing funds other than by making loans กจิกรรมการใหเ้งนิทนุนอกเหนือจากการใหกู้ย้มืเงนิ

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 649 リース・貸金業・クレジットカード業 64992 Own-account investment activities กจิกรรมการลงทนุทีเ่ป็นกจิกรรมของตนเอง

K ⾦融・保険業 64 金融機関（保険業・年金基金を除く） 649 リース・貸金業・クレジットカード業 64999 Other financial service activities (except insurance and pension funding activities), not 
elsewhere classified

กจิกรรมบรกิารทางการเงนิอืน่ๆ (ยกเวน้กจิกรรมการประกนัภัย และกองทนุบําเหน็จบํานาญ) ซงึมไิดจ้ัด
ประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

K ⾦融・保険業 65 保険業・年金基金 651 保険業 65110 Life insurance การประกนัชวีติ

K ⾦融・保険業 65 保険業・年金基金 651 保険業 65120 Non-life insurance การประกนัวนิาศภัย

K ⾦融・保険業 65 保険業・年金基金 652 再保険業 65200 Reinsurance การประกนัภัยต่อ

K ⾦融・保険業 65 保険業・年金基金 653 年金基金 65300 Pension funding กองทนุบําเหน็จบํานาญ (ผลประโยชน์ ตอบแทนเพือ่การเกษียณอายุหรอืการชราภาพ)

K ⾦融・保険業 66 その他金融機関 661 金融商品取引業・関連サービス業 66111 Administration of financial and capital market การบรหิารงานตลาดเงนิและตลาดทนุ

K ⾦融・保険業 66 その他金融機関 661 金融商品取引業・関連サービス業 66112 Administration of derivative market การบรหิารงานตลาดอนุพันธ์

K ⾦融・保険業 66 その他金融機関 661 金融商品取引業・関連サービス業 66113 Financial market regulatory services การบรกิารควบคุมดูแลการบรหิารงานตลาดการเงนิ

K ⾦融・保険業 66 その他金融機関 661 金融商品取引業・関連サービス業 66121 Securities brokerage activities กจิกรรมนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย์

K ⾦融・保険業 66 その他金融機関 661 金融商品取引業・関連サービス業 66122 Derivative brokerage activities กจิกรรมนายหนา้ซือ้ขายตราสารอนุพันธ์

K ⾦融・保険業 66 その他金融機関 661 金融商品取引業・関連サービス業 66123 Activities of bureaux de change กจิกรรมเกีย่วกบัแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

K ⾦融・保険業 66 その他金融機関 661 金融商品取引業・関連サービス業 66191 Financial consultancy services บรกิารทีป่รกึษาการลงทนุ

K ⾦融・保険業 66 その他金融機関 661 金融商品取引業・関連サービス業 66192 Financial transaction processing and settlement activities กจิกรรมการประมวลผลและการเรยีกชําระเงนิสําหรับธรุกรรม ทางการเงนิ
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K ⾦融・保険業 66 その他金融機関 661 金融商品取引業・関連サービス業 66193 Custody services บรกิารดูแลและรักษาหลักทรัพย์

K ⾦融・保険業 66 その他金融機関 661 金融商品取引業・関連サービス業 66199 Other activities auxiliary to financial service activities, not elsewhere classified กจิกรรมอืน่ๆทีช่ว่ยเสรมิกจิกรรมการใหบ้รกิารทางการเงนิ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

K ⾦融・保険業 66 その他金融機関 662 保険代理業・関連サービス業 66210 Risk and damage evaluation การประเมนิความเสีย่งภัยและมูลค่าความเสยีหาย

K ⾦融・保険業 66 その他金融機関 662 保険代理業・関連サービス業 66221 Activities of life insurance agents and brokers กจิกรรมของตัวแทนและนายหนา้ประกนัชวีติ

K ⾦融・保険業 66 その他金融機関 662 保険代理業・関連サービス業 66222 Activities of non-life insurance agents and brokers กจิกรรมของตัวแทนและนายหนา้ประกนัวนิาศภัย

K ⾦融・保険業 66 その他金融機関 662 保険代理業・関連サービス業 66290 Other activities auxiliary to insurance and pension funding กจิกรรมอืน่ๆทีส่นับสนุนการประกนัภัยและกองทนุบําเหน็จ บํานาญ

K ⾦融・保険業 66 その他金融機関 663 資産管理業 66301 Portfolio and fund management activities (except management of pension funds) กจิกรรมการจัดการหลักทรัพยก์ารลงทนุและกองทนุ (ยกเวน้ กองทนุบําเหน็จบํานาญ)

K ⾦融・保険業 66 その他金融機関 663 資産管理業 66302 Management of pension funds กจิกรรมการจัดการกองทนุบําเหน็จบํานาญ

L 不動産業 68 不動産業 681 不動産売買・賃貸管理業 68101 Buying and selling of on own account of residential buildings การซือ้และการขายอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ป็นของตนเอง เพือ่การพักอาศัย

L 不動産業 68 不動産業 681 不動産売買・賃貸管理業 68102 Buying and selling of on own account of non-residential buildings การซือ้และการขายอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ป็นของตนเองทีไ่ม่ใช ่เพือ่เป็นทีพ่ักอาศัย

L 不動産業 68 不動産業 681 不動産売買・賃貸管理業 68103 Renting and operating of self-owned or leased of residential buildings การเชา่และการดําเนนิการเกีย่วกบัอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ป็น ของตนเองหรอืเชา่จากผูอ้ืน่เพือ่เป็นทีพ่กัอาศัย

L 不動産業 68 不動産業 681 不動産売買・賃貸管理業 68104 Renting and operating of self-owned or leased of non-residential buildings การเชา่และการดําเนนิการเกีย่วกบัอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ป็นของ ตนเองหรอืเชา่จากผูอ้ืน่ทีไ่ม่ใชเ่พือ่เป็นที่
พักอาศัย

L 不動産業 68 不動産業 682 不動産取引業 68201 Activities of real estate agents and brokers on a fee or contract basis กจิกรรมของตัวแทนและนายหนา้อสงัหารมิทรัพยโ์ดยไดร้ับ ค่าตอบแทนหรอืตามสญัญาจา้ง

L 不動産業 68 不動産業 682 不動産取引業 68202 Other real estate activities on a fee or contract basis กจิกรรมบรกิารอืน่ๆทีเ่กีย่วกบัอสงัหารมิทรัพยโ์ดยไดร้ับ ค่าตอบแทนหรอืตามสญัญาจา้ง

M 専門サービス業 69 法律・会計事務所 691 法律事務所 69100 Legal activities กจิกรรมทางกฎหมาย

M 専門サービス業 69 法律・会計事務所 692 会計事務所 69200 Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy กจิกรรมเกีย่วกบับญัชกีารทําบญัชแีละการตรวจสอบบญัช ีการใหค้ําปรกึษาดา้นภาษี

M 専門サービス業 70 外国企業・経営コンサルタント業 701 外国企業事務所 70100 Activities of head offices กจิกรรมของสํานักงานใหญ่

M 専門サービス業 70 外国企業・経営コンサルタント業 701 外国企業事務所 70101 International Juristic Bureau สํานักงานผูแ้ทนนติบิคุคลระหว่างประเทศ

M 専門サービス業 70 外国企業・経営コンサルタント業 701 外国企業事務所 70102 Immigration Bureau สํานักงานภูมภิาคของบรษิัทขา้มชาติ

M 専門サービス業 70 外国企業・経営コンサルタント業 701 外国企業事務所 70103 Regional operating headquaters สํานักงานปฏบิตักิารภูมภิาค

M 専門サービス業 70 外国企業・経営コンサルタント業 702 経営コンサルタント業 70201 Public relations and communication management consultancy activities กจิกรรมใหค้ําปรกึษาดา้นการสือ่สารประชาสมัพันธ์

M 専門サービス業 70 外国企業・経営コンサルタント業 702 経営コンサルタント業 70202 Financial management consultancy activities กจิกรรมใหค้ําปรกึษาดา้นการบรหิารจัดการการเงนิ

M 専門サービス業 70 外国企業・経営コンサルタント業 702 経営コンサルタント業 70209 Other management consultancy activities, not elsewhere classified กจิกรรมใหค้ําปรกึษาดา้นการบรหิารจัดการอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัด ประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

M 専門サービス業 71 技術コンサルタント・研究機関 711 技術コンサルタント業 71101 Architectural activities and related technical consultancy กจิกรรมงานสถาปัตยกรรมและการใหค้ําปรกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง

M 専門サービス業 71 技術コンサルタント・研究機関 711 技術コンサルタント業 71102 Engineering activities and related technical consultancy กจิกรรมงานวศิวกรรมและการใหค้ําปรกึษาทางดา้นเทคนคิ ทีเ่กีย่วขอ้ง

M 専門サービス業 71 技術コンサルタント・研究機関 711 技術コンサルタント業 71103 Geophysical, geologic activities and related technical consultancy กจิกรรมงานธรณีฟิสกิสธ์รณีวทิยาและการใหค้ําปรกึษาที ่เกีย่วขอ้ง

M 専門サービス業 71 技術コンサルタント・研究機関 712 技術研究機関 71201 Testing and analysis services for the physical and chemical properties การทดสอบและวเิคราะหก์ารปฏบิตักิารทางกายภาพและเคมี

M 専門サービス業 71 技術コンサルタント・研究機関 712 技術研究機関 71202 Technical inspection services of motor vehicles การตรวจสภาพยานยนตท์างเทคนคิ

M 専門サービス業 71 技術コンサルタント・研究機関 712 技術研究機関 71209 Other technical testing and analysis, not elsewhere classified การทดสอบและวเิคราะหท์างเทคนคิอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภท ไวใ้นทีอ่ืน่

M 専門サービス業 72 学術・開発研究機関 721 自然科学研究機関 72101 Research and experimental development on natural sciences การวจิัยและพัฒนาเชงิทดลองดา้นวทิยาศาสตรธ์รรมชาติ

M 専門サービス業 72 学術・開発研究機関 721 自然科学研究機関 72102 Research and experimental development on biotechnology การวจิัยและพัฒนาเชงิทดลองดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ

M 専門サービス業 72 学術・開発研究機関 721 自然科学研究機関 72109 Research and experimental development on other engineering and technology, not elsewhere 
classified การวจิัยและพัฒนาเชงิทดลองดา้นวศิวกรรมและเทคโนโลยอีืน่ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

M 専門サービス業 72 学術・開発研究機関 722 人文・社会科学研究機関 72200 Research and experimental development on social sciences and humanities การวจิัยและพัฒนาเชงิทดลองดา้นสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

M 専門サービス業 73 広告・広告代理業・調査業 731 広告業・広告代理業 73101 Advertising activities กจิกรรมของบรษิัทโฆษณา

M 専門サービス業 73 広告・広告代理業・調査業 731 広告業・広告代理業 73102 Media representation activities กจิกรรมของตัวแทนขายสือ่โฆษณา

M 専門サービス業 73 広告・広告代理業・調査業 732 市場調査業 73200 Market research and public opinion polling การวจิัยตลาดและการสํารวจความคดิเห็นของประชาชน (ประชามต)ิ

M 専門サービス業 74 デザイン業 741 デザイン業 74101 Interior decorators activities กจิกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน

M 専門サービス業 74 デザイン業 741 デザイン業 74109 Other specialized design activities, not elsewhere classified กจิกรรมการออกแบบเฉพาะดา้นอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไว ้ในทีอ่ืน่

M 専門サービス業 74 デザイン業 742 写真業 74200 Photographic activities กจิกรรมการถา่ยภาพ

M 専門サービス業 74 デザイン業 749 その他専門サービス業 74901 Translation and interpretation activities กจิกรรมการแปลการแปลความหมายและล่าม
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M 専門サービス業 74 デザイン業 749 その他専門サービス業 74902 Environmental consulting กจิกรรมการใหค้ําปรกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม

M 専門サービス業 74 デザイン業 749 その他専門サービス業 74909 Other professional, scientific and technical activities, not elsewhere classified กจิกรรมทางวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคนคิอืน่ๆซึง่มไิด ้จัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

M 専門サービス業 75 獣医業 750 獣医業 75000 Veterinary activities กจิกรรมเกีย่วกบัสตัวแพทย์

N 生活・ビジネスサービス業 77 賃貸業 771 自動車賃貸業 77101 Renting of passenger car, pick-up truck, van and similar light motor vehicles การใหเ้ชา่และใหเ้ชา่แบบลสิซิง่ยานยนตช์นดินั่งสว่นบคุคล รถกระบะรถตูแ้ละรถขนาดเล็กทีค่ลา้ยกนั

N 生活・ビジネスサービス業 77 賃貸業 771 自動車賃貸業 77109 Renting of trucks and other heavy motor vehicles การใหเ้ชา่และใหเ้ชา่แบบลสิซิง่ยานยนตช์นดิรถบรรทกุ และยานยนตห์นักอืน่ๆ

N 生活・ビジネスサービス業 77 賃貸業 772 スポーツ・娯楽用品賃貸業 77210 Renting and leasing of recreational and sports goods การใหเ้ชา่และใหเ้ชา่แบบลสีซิง่สนิคา้เพือ่การนันทนาการและการกฬีา

N 生活・ビジネスサービス業 77 賃貸業 772 スポーツ・娯楽用品賃貸業 77220 Renting of video tapes and disks การใหเ้ชา่แถบวดีทิศัน์และแผน่ดสิก์

N 生活・ビジネスサービス業 77 賃貸業 772 スポーツ・娯楽用品賃貸業 77291 Renting and leasing of books การใหเ้ชา่หนังสอื

N 生活・ビジネスサービス業 77 賃貸業 772 スポーツ・娯楽用品賃貸業 77299 Renting and leasing of other personal and household goods, not elsewhere classified การใหเ้ชา่ของใชส้ว่นบคุคลและของใชใ้นครัวเรอืนอืน่ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

N 生活・ビジネスサービス業 77 賃貸業 773 機械器具賃貸業 77301 Renting and leasing of land-transport equipment (except motor vehicles) การใหเ้ชา่และการใหเ้ชา่แบบลสีซิง่อุปกรณ์การขนสง่ทางบก (ยกเวน้ยานยนต)์

N 生活・ビジネスサービス業 77 賃貸業 773 機械器具賃貸業 77302 Renting and leasing of water-transport equipment การใหเ้ชา่และการใหเ้ชา่แบบลสีซิง่อุปกรณ์การขนสง่ทางนํ้า

N 生活・ビジネスサービス業 77 賃貸業 773 機械器具賃貸業 77303 Renting and leasing of air transport equipment การใหเ้ชา่และการใหเ้ชา่แบบลสีซิง่อุปกรณ์การขนสง่ทางอากาศ

N 生活・ビジネスサービス業 77 賃貸業 773 機械器具賃貸業 77304 Renting and leasing of agricultural and forestry machinery and equipment การใหเ้ชา่และการใหเ้ชา่แบบลสีซิง่เครือ่งจักรและอุปกรณ์ ทางการเกษตรและการป่าไม ้

N 生活・ビジネスサービス業 77 賃貸業 773 機械器具賃貸業 77305 Renting and leasing of construction and civil-engineering machinery and equipment การใหเ้ชา่และการใหเ้ชา่แบบลสีซิง่เครือ่งจักรและอุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและงานวศิวกรรมโยธา

N 生活・ビジネスサービス業 77 賃貸業 773 機械器具賃貸業 77306 Renting and leasing of office machinery and equipment การใหเ้ชา่และการใหเ้ชา่แบบลสีซิง่เครือ่งจักรและอุปกรณ์ สํานักงาน

N 生活・ビジネスサービス業 77 賃貸業 773 機械器具賃貸業 77309 Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods, not elsewhere 
classified

การใหเ้ชา่และการใหเ้ชา่แบบลสีซงิเครือ่งจักรอุปกรณ์ และสนิคา้ทีจ่ับตอ้งไดอ้ืน่ๆซงึมไิดจ้ัดประเภทไว ้
ในทีอ่ืน่

N 生活・ビジネスサービス業 77 賃貸業 774 知的財産貸与・その他特典サービス 77400 Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works การใหเ้ชา่แบบลสิซิง่ผลติภัณฑท์ีม่สีนิทรัพยท์างปัญญา และผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยกนัยกเวน้งานทีม่ลีขิสทิธิ์

N 生活・ビジネスサービス業 77 賃貸業 774 知的財産貸与・その他特典サービス 77409 Other special privilege service บรกิารเกีย่วกบัสทิธพิเิศษอืน่ ๆ

N 生活・ビジネスサービス業 78 職業紹介・人材派遣業 781 職業紹介業 78101 Activities of casting agencies and bureaus กจิกรรมของบรษิัทตัวแทนและสํานักงานคัดเลอืกนักแสดง

N 生活・ビジネスサービス業 78 職業紹介・人材派遣業 781 職業紹介業 78109 Activities of other employment placement agencies, not elsewhere classified กจิกรรมของสํานักงานจัดหางานหรอืตัวแทนจัดหางานอืน่ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

N 生活・ビジネスサービス業 78 職業紹介・人材派遣業 782 人材派遣業 78200 Temporary employment agency activities กจิกรรมการใหบ้รกิารจา้งงานชัว่คราว

N 生活・ビジネスサービス業 78 職業紹介・人材派遣業 783 その他人材派遣業 78300 Other human resources provision กจิกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษยอ์ืน่ๆ

N 生活・ビジネスサービス業 79 旅行業 791 旅行代理業 79110 Travel agency activities ตวัแทนธรุกจิการเดนิทาง

N 生活・ビジネスサービス業 79 旅行業 791 旅行代理業 79120 Tour operator activities ธรุกจิจัดนําเทีย่ว

N 生活・ビジネスサービス業 79 旅行業 799 ガイド・予約サービス 79901 Activities of tourist guides กจิกรรมของมัคคุเทศก์

N 生活・ビジネスサービス業 79 旅行業 799 ガイド・予約サービス 79909 Other reservation service and related activities, not elsewhere classified กจิกรรมบรกิารสํารองอืน่ๆและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มไิด ้จัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

N 生活・ビジネスサービス業 80 警備業 801 民間警備業 80100 Private security activities กจิกรรมการรักษาความปลอดภัยสว่นบคุคล

N 生活・ビジネスサービス業 80 警備業 802 警備システムサービス業 80200 Security systems service activities กจิกรรมการบรกิารระบบรักษาความปลอดภัย

N 生活・ビジネスサービス業 80 警備業 803 調査業 80300 Investigation activities กจิกรรมสบืสวน

N 生活・ビジネスサービス業 81 建物管理・清掃業 811 複合施設サポート業 81100 Combined facilities support activities กจิกรรมสนับสนุนการอํานวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ

N 生活・ビジネスサービス業 81 建物管理・清掃業 812 建物清掃業 81210 General cleaning of buildings การบรกิารทําความสะอาดทัว่ไปของตัวอาคาร

N 生活・ビジネスサービス業 81 建物管理・清掃業 812 建物清掃業 81291 Exterior cleaning of buildings activities กจิกรรมการทําความสะอาดพืน้ผวิภายนอกอาคาร

N 生活・ビジネスサービス業 81 建物管理・清掃業 812 建物清掃業 81292 Specialized interior cleaning activities for buildings กจิกรรมการทําความสะอาดภายในทีใ่ชค้วามชํานาญเฉพาะดา้น

N 生活・ビジネスサービス業 81 建物管理・清掃業 812 建物清掃業 81293 Disinfecting and exterminating activities กจิกรรมการฆา่เชือ้และกําจัด

N 生活・ビジネスサービス業 81 建物管理・清掃業 812 建物清掃業 81299 Other building and industrial cleaning activities, not elsewhere classified กจิกรรมการทําความสะอาดสําหรับอาคารและอุตสาหกรรมอืน่ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

N 生活・ビジネスサービス業 81 建物管理・清掃業 813 造園業 81300 Landscape care and maintenance service activities การบรกิารดูแลและบํารุงรักษาภูมทิศัน์

N 生活・ビジネスサービス業 82 ビジネスサービス業 821 事務サービス業 82110 Combined office administrative service activities กจิกรรมบรกิารเพือ่การบรหิารสํานักงานแบบเบ็ดเสร็จ

N 生活・ビジネスサービス業 82 ビジネスサービス業 821 事務サービス業 82191 Photocopying activities การถา่ยเอกสาร

N 生活・ビジネスサービス業 82 ビジネスサービス業 821 事務サービス業 82199 Document preparation and other specialized office support activities การเตรยีมเอกสารและกจิกรรมเฉพาะดา้นอืน่ๆทีส่นับสนุน สํานักงาน

N 生活・ビジネスサービス業 82 ビジネスサービス業 822 コールセンター 82200 Activities of call centres กจิกรรมศูนยบ์รกิารลูกคา้ทางโทรศัพท์
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N 生活・ビジネスサービス業 82 ビジネスサービス業 823 会議・展示会運営業 82301 Organization of conventions การจัดการประชมุ

N 生活・ビジネスサービス業 82 ビジネスサービス業 823 会議・展示会運営業 82302 Organization of trade shows การจัดการแสดงทางธรุกจิและการแสดงสนิคา้

N 生活・ビジネスサービス業 82 ビジネスサービス業 829 その他ビジネスサービス業 82911 Activities of collection agencies กจิกรรมของตัวแทนทีท่ําหนา้ทีเ่รยีกเก็บเงนิ

N 生活・ビジネスサービス業 82 ビジネスサービス業 829 その他ビジネスサービス業 82912 Credit bureaus กจิกรรมการบรกิารขอ้มูลเครดติ

N 生活・ビジネスサービス業 82 ビジネスサービス業 829 その他ビジネスサービス業 82920 Packaging activities กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการบรรจุภัณฑ์

N 生活・ビジネスサービス業 82 ビジネスサービス業 829 その他ビジネスサービス業 82990 Other business support service activities, not elsewhere classified กจิกรรมการบรกิารอืน่ๆเพือ่สนับสนุนธรุกจิซึง่มไิดจ้ัดประเภทไว ้ในทีอ่ืน่

O 公務 84 公務 841 行政・立法機関 84111 Central public administration การบรหิารราชการสว่นกลาง

O 公務 84 公務 841 行政・立法機関 84112 Regional public administration การบรหิารราชการสว่นภูมภิาค

O 公務 84 公務 841 行政・立法機関 84113 Local public administration การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่

O 公務 84 公務 841 行政・立法機関 84114 Ancillary service activities for the government as a whole กจิกรรมดา้นการบรกิารทีส่ง่เสรมิภาครัฐโดยรวม

O 公務 84 公務 841 行政・立法機関 84121 Regulation of the activities of providing education services การกําหนดกฎเกณฑเ์กีย่วกบักจิกรรมการใหบ้รกิารทางการศกึษา

O 公務 84 公務 841 行政・立法機関 84122 Regulation of the activities of providing health care services การกําหนดกฎเกณฑเ์กีย่วกบักจิกรรมการใหบ้รกิารทางสขุภาพ

O 公務 84 公務 841 行政・立法機関 84123 Regulation of the activities of providing housing, community and environmental services การกําหนดกฎเกณฑเ์กีย่วกบักจิกรรมการใหบ้รกิารทางสิง่แวดลอ้มและทีพ่ักอาศัย

O 公務 84 公務 841 行政・立法機関 84124 Regulation of the activities of providing sport, recreational, cultural and religious services การกําหนดกฎเกณฑเ์กีย่วกบักจิกรรมการใหบ้รกิารดา้นกฬีา นันทนาการวัฒนธรรมและศาสนา

O 公務 84 公務 841 行政・立法機関 84131 Regulation of and contribution to more efficient operation of agricultural, forestry, fishing and 
hunting services

การกําหนดกฎเกณฑแ์ละการสนับสนุนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ในการดําเนนิงานทางการเกษตรกรรมการ
ป่าไมก้ารประมง และการล่าสตัว์

O 公務 84 公務 841 行政・立法機関 84132 Regulation of and contribution to more efficient operation of fuel and energy services การกําหนดกฎเกณฑแ์ละการสนับสนุนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ในการดําเนนิงานทางดา้นเชอืเพลงิและ
พลังงาน

O 公務 84 公務 841 行政・立法機関 84133 Regulation of and contribution to more efficient operation of mining, manufacturing and 
construction services

การกําหนดกฎเกณฑแ์ละการสนับสนุนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ในการดําเนนิงานดา้นทรัพยากรแร่การผลติ
และการกอ่สรา้ง

O 公務 84 公務 841 行政・立法機関 84134 Regulation of and contribution to more efficient operation of transport and communications 
services

การกําหนดกฎเกณฑแ์ละการสนับสนุนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ในการดําเนนิงานดา้นการขนสง่และ
โทรคมนาคม

O 公務 84 公務 841 行政・立法機関 84135 Regulation of and contribution to more efficient operation of distributive trade services การกําหนดกฎเกณฑแ์ละการสนับสนุนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ในการดําเนนิงานดา้นการขายสง่และการ
ขายปลกี

O 公務 84 公務 841 行政・立法機関 84136 Regulation of and contribution to more efficient operation of services related to tourism การกําหนดกฎเกณฑแ์ละการสนับสนุนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ในการดําเนนิงานดา้นการทอ่งเทีย่วและ
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง

O 公務 84 公務 841 行政・立法機関 84137 Regulation of and contribution to more efficient operation of economic, commercial and labour 
affair

การกําหนดกฎเกณฑแ์ละการสนับสนุนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ การบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัเศรษฐกจิ
พาณชิยแ์ละแรงงาน

O 公務 84 公務 842 国防・警察・司法機関 84210 Foreign affairs การต่างประเทศ

O 公務 84 公務 842 国防・警察・司法機関 84220 Defence activities กจิกรรมการป้องกนัประเทศ

O 公務 84 公務 842 国防・警察・司法機関 84231 Polices activities กจิกรรมของตํารวจ

O 公務 84 公務 842 国防・警察・司法機関 84232 Justice institution สถาบนัเพือ่ความยุตธิรรม

O 公務 84 公務 842 国防・警察・司法機関 84239 Other public order and safety activities, not elsewhere classified กจิกรรมการจัดระเบยีบและความปลอดภัยสาธารณะอืน่ๆซึง่มไิด ้จัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

O 公務 84 公務 843 国防・警察・司法機関 84300 Compulsory social security activities การประกนัสงัคมภาคบงัคับ

P 教育 85 教育 851 初等教育 85101 Primary education for normal students within the school system การศกึษาระดับประถมศกึษาสําหรับเด็กปกติ

P 教育 85 教育 851 初等教育 85102 Primary special education for handicapped students within the school system การศกึษาระดับประถมศกึษาสําหรับเด็กพกิาร

P 教育 85 教育 851 初等教育 85103 Primary education outside the school system การศกึษาระดับประถมศกึษาโดยวธิอีืน่ๆ

P 教育 85 教育 852 中等教育 85211 General secondary education for normal students within the school system การศกึษาระดับมัธยมศกึษาประเภทสามัญศกึษาสําหรับ ผูเ้รยีนปกติ

P 教育 85 教育 852 中等教育 85212 General secondary special education for handicapped students within the school system การศกึษาระดับมธัยมศกึษาประเภทสามัญศกึษาสําหรับ ผูเ้รยีนพกิาร

P 教育 85 教育 852 中等教育 85213 General secondary education outside the school system การศกึษาระดับมัธยมศกึษาประเภทสามัญศกึษาโดยวธิอีืน่ๆ

P 教育 85 教育 852 中等教育 85220 Technical and vocational secondary education การศกึษาระดับมัธยมศกึษาประเภทอาชวีศกึษา

P 教育 85 教育 853 高等教育 85301 Post-secondary non-tertiary education การศกึษาระดับอุดมศกึษา ตํ่ากว่าปรญิญา

P 教育 85 教育 853 高等教育 85302 Bachelor’s degree education การศกึษาระดับอุดมศกึษา ปรญิญาตรี

P 教育 85 教育 853 高等教育 85303 Postgraduate education การศกึษาระดับอุดมศกึษา ระดับปรญิญาโทขึน้ไป

P 教育 85 教育 854 その他教育 85410 Sports and recreation education การศกึษาดา้นกฬีาและนันทนาการ

P 教育 85 教育 854 その他教育 85421 Activities of dance instruction กจิกรรมการเรยีนการสอนดา้นการเตน้รํา

P 教育 85 教育 854 その他教育 85422 Activities of music instruction กจิกรรมการเรยีนการสอนดา้นดนตรี
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P 教育 85 教育 854 その他教育 85423 Activities of art instruction กจิกรรมการเรยีนการสอนดา้นศลิปะ

P 教育 85 教育 854 その他教育 85429 Other cultural education, not elsewhere classified การศกึษาดา้นวัฒนธรรมอืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

P 教育 85 教育 854 その他教育 85491 Activities of language instruction กจิกรรมการเรยีนการสอนภาษา

P 教育 85 教育 854 その他教育 85492 Activities of information technology instruction กจิกรรมการเรยีนการสอนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

P 教育 85 教育 854 その他教育 85493 Activities of academic tutoring กจิกรรมการกวดวชิาทัว่ไป

P 教育 85 教育 854 その他教育 85494 Activities of dress making and beauty instruction กจิกรรมการเรยีนการสอนตัดเสือ้ผา้และเสรมิสวย

P 教育 85 教育 854 その他教育 85495 Activities of spa treatment instruction กจิกรรมการเรยีนการสอนสปาบําบดั

P 教育 85 教育 854 その他教育 85496 Activities of massage instruction กจิกรรมการเรยีนการสอนนวด

P 教育 85 教育 854 その他教育 85497 Activities of automobile driving schools กจิกรรมการเรยีนการสอนขับขี่

P 教育 85 教育 854 その他教育 85499 Other education, not elsewhere classified การศกึษาอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

P 教育 85 教育 855 教育関連サービス業 85500 Educational support activities การบรกิารทีส่นับสนุนการศกึษา

P 教育 85 教育 856 幼稚園 85601 Pre-primary education for normal students การศกึษาระดับกอ่นประถมศกึษาสําหรับเด็กปกติ

P 教育 85 教育 856 幼稚園 85602 Pre-primary special education for handicapped students การศกึษาระดับกอ่นประถมศกึษาสําหรับเด็กพกิาร

Q 医療・社会福祉業 86 医療業 861 病院 86101 Hospital activities กจิกรรมโรงพยาบาล

Q 医療・社会福祉業 86 医療業 861 病院 86102 Specialized hospital activities กจิกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง

Q 医療・社会福祉業 86 医療業 862 診療所 86201 General medical practice activities กจิกรรมคลนิกิโรคทัว่ไป

Q 医療・社会福祉業 86 医療業 862 診療所 86202 Specialized medical practice activities กจิกรรมคลนิกิโรคเฉพาะทาง

Q 医療・社会福祉業 86 医療業 862 診療所 86203 Dental practice activities กจิกรรมทางทนัตกรรม

Q 医療・社会福祉業 86 医療業 869 看護・助産業・療術業・医療研究所・その他医 86901 Activities of nurses and midwives กจิกรรมดา้นการพยาบาลและผดุงครรภ์

Q 医療・社会福祉業 86 医療業 869 看護・助産業・療術業・医療研究所・その他医 86902 Activities of physical therapy กจิกรรมดา้นกายภาพบําบดั

Q 医療・社会福祉業 86 医療業 869 看護・助産業・療術業・医療研究所・その他医 86903 Activities of medical laboratories กจิกรรมในหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์

Q 医療・社会福祉業 86 医療業 869 看護・助産業・療術業・医療研究所・その他医 86909 Other human health activities, not elsewhere classified กจิกรรมอืน่ ๆ ดา้นสขุภาพของมนุษย ์ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

Q 医療・社会福祉業 87 福祉・介護事業 871 福祉施設 87100 Residential nursing care facilities หน่วยบรกิารทางการพยาบาลทีจ่ัดทีพ่ักให ้

Q 医療・社会福祉業 87 福祉・介護事業 872 精神衛生福祉施設 87201 Residential care activities for mental retardation กจิกรรมการดูแลรักษาในสถานทีท่ีม่ทีีพ่ักและมคีนดูแลประจํา สําหรับผูพ้กิารทางสมอง

Q 医療・社会福祉業 87 福祉・介護事業 872 精神衛生福祉施設 87202 Residential care activities for mental health กจิกรรมการดูแลรักษาในสถานทีท่ีม่ทีีพ่ักและมคีนดูแลประจํา สําหรับผูม้ปีัญหาสขุภาพจติ

Q 医療・社会福祉業 87 福祉・介護事業 872 精神衛生福祉施設 87203 Residential care activities for substance abuse กจิกรรมการดูแลรักษาในสถานทีท่ีม่ทีีพ่ักและมคีนดูแลประจํา สําหรับผูใ้ชส้ารเสพตดิ

Q 医療・社会福祉業 87 福祉・介護事業 873 老人・障がい者福祉施設 87301 Residential care activities for the elderly กจิกรรมการดูแลรักษาในสถานทีท่ีม่ทีีพ่ักและมคีนดูแลประจํา สําหรับผูส้งูอายุ

Q 医療・社会福祉業 87 福祉・介護事業 873 老人・障がい者福祉施設 87302 Residential care activities for disabled children and young people กจิกรรมการดูแลรักษาในสถานทีท่ีม่ทีีพ่ักและมคีนดูแลประจํา สําหรับเด็กและเยาวชนพกิาร

Q 医療・社会福祉業 87 福祉・介護事業 873 老人・障がい者福祉施設 87303 Residential care activities for disabled adults กจิกรรมการดูแลรักษาในสถานทีท่ีม่ทีีพ่ักและมคีนดูแลประจํา สําหรับผูพ้กิาร

Q 医療・社会福祉業 87 福祉・介護事業 879 その他福祉事業 87901 Residential care activities for children and young people (except disabled, mental health and 
substance abuse)

กจิกรรมการดูแลรักษาในสถานทีท่ีม่ทีีพ่ักและมคีนดูแลประจํา สําหรับเด็กและเยาวชน (ยกเวน้ ผูพ้กิารซงึ
ไม่สามารถชว่ยเหลอืตนเองไดท้ัง้หมด หรอืผูท้ีไ่ม่สามารถอยู่ตามลําพังไดแ้ละผูใ้ชส้ารเสพตดิ)

Q 医療・社会福祉業 87 福祉・介護事業 879 その他福祉事業 87902 Residential care activities for mistreated women กจิกรรมการดูแลรักษาในสถานทีท่ีม่ทีีพ่ักและมคีนดูแลประจํา สําหรับหญงิทีป่ระสบปัญหาทางสงัคม

Q 医療・社会福祉業 87 福祉・介護事業 879 その他福祉事業 87909 Other residential care activities, not elsewhere classified กจิกรรมการดูแลรักษาในสถานทีท่ีม่ทีีพ่ักและมคีนดูแลประจํา สําหรับบคุคลอืน่ ๆ ซงึมไิดจ้ัดประเภทไว ้
ในทีอ่ืน่

Q 医療・社会福祉業 88 社会福祉事業 881 社会福祉事業（宿泊を伴わない） 88101 Social work activities without accommodation for the elderly กจิกรรมสงัคมสงเคราะหโ์ดยไม่มทีีพ่ักอาศัยสําหรับผูส้งูอายุ

Q 医療・社会福祉業 88 社会福祉事業 881 社会福祉事業（宿泊を伴わない） 88102 Social work activities without accommodation for the disabled กจิกรรมสงัคมสงเคราะหโ์ดยไม่มทีีพ่ักอาศัยสําหรับผูพ้กิาร

Q 医療・社会福祉業 88 社会福祉事業 889 その他社会福祉事業 88901 Child day-care activities กจิกรรมการรับเลีย้งเด็กกลางวัน

Q 医療・社会福祉業 88 社会福祉事業 889 その他社会福祉事業 88909 Other social work activities without accommodation, not elsewhere classified กจิกรรมงานสงัคมสงเคราะหอ์ืน่ๆโดยไม่มทีีพ่ักอาศัยซึง่มไิด ้จัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

R 娯楽業 90 映画・興行 900 映画・興行 90001 Creative and arts activities กจิกรรมการสรา้งสรรคศ์ลิปะ

R 娯楽業 90 映画・興行 900 映画・興行 90002 Entertainment activities กจิกรรมดา้นความบนัเทงิ

R 娯楽業 91 社会教育施設 910 社会教育施設 91011 Libraries activities กจิกรรมหอ้งสมุด

R 娯楽業 91 社会教育施設 910 社会教育施設 91012 Archives activities กจิกรรมหอจดหมายเหตุ
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R 娯楽業 91 社会教育施設 910 社会教育施設 91021 Museums activities กจิกรรมพพิธิภัณฑ์

R 娯楽業 91 社会教育施設 910 社会教育施設 91022 Operation of historical sites and buildings กจิกรรมการดําเนนิงานเกีย่วขอ้งกบัโบราณสถานและอาคารทางประวัตศิาสตร์

R 娯楽業 91 社会教育施設 910 社会教育施設 91031 Botanical and zoological gardens กจิกรรมสวนพฤกษชาตแิละสวนสตัว์

R 娯楽業 91 社会教育施設 910 社会教育施設 91032 Nature reserves activities กจิกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

R 娯楽業 92 賭博業 920 賭博業 92001 Operation of lottery กจิกรรมการขายสลากกนิแบง่

R 娯楽業 92 賭博業 920 賭博業 92009 Other gambling and betting activities, not elsewhere classified กจิกรรมการพนันและการเสีย่งโชคอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไว ้ในทีอ่ืน่

R 娯楽業 93 スポーツ施設 931 スポーツ施設 93111 Operation of sports facilities การดําเนนิงานเกีย่วกบัสิง่อํานวยความสะดวกสําหรับการแข่งขัน กฬีา

R 娯楽業 93 スポーツ施設 931 スポーツ施設 93112 Operation of fitness centers การดําเนนิงานของสถานทีอ่อกกําลังกาย

R 娯楽業 93 スポーツ施設 931 スポーツ施設 93120 Activities of sports clubs กจิกรรมดา้นสโมสรกฬีา

R 娯楽業 93 スポーツ施設 931 スポーツ施設 93191 Activities of producers or promoters of sports events กจิกรรมการจัดการแข่งขันกฬีา

R 娯楽業 93 スポーツ施設 931 スポーツ施設 93192 Activities of sport associations กจิกรรมของสมาคม/สมาพันธก์ฬีา

R 娯楽業 93 スポーツ施設 931 スポーツ施設 93199 Other sports activities, not elsewhere classified กจิกรรมอืน่ๆทางดา้นการกฬีาซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

R 娯楽業 93 レジャー施設 932 レジャー施設 93210 Activities of amusement parks and theme parks กจิกรรมดา้นสวนสนุกและธมีปารค์

R 娯楽業 93 レジャー施設 932 レジャー施設 93291 Activities of recreation parks and beaches กจิกรรมสวนพักผอ่นหย่อนใจและชายหาด

R 娯楽業 93 レジャー施設 932 レジャー施設 93292 Activities of amusement and recreation shows กจิกรรมการแสดงโชวเ์พือ่ความบนัเทงิและการนันทนาการ

R 娯楽業 93 レジャー施設 932 レジャー施設 93293 Operation of games shops and coin-operated games activities กจิกรรมการดําเนนิงานรา้นเกมและตูเ้กมหยอดเหรยีญ

R 娯楽業 93 レジャー施設 932 レジャー施設 93299 Other amusement and recreation activities, not elsewhere classified กจิกรรมดา้นความบนัเทงิและการนันทนาการอืน่ๆซึง่มไิด ้จัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

S その他サービス業 94 団体 941 経済団体 94110 Activities of business and employers membership organizations กจิกรรมขององคก์รสมาชกิธรุกจิและองคก์รสมาชกินายจา้ง

S その他サービス業 94 団体 941 経済団体 94120 Activities of professional membership organizations กจิกรรมขององคก์รสมาชกิผูป้ระกอบวชิาชพี

S その他サービス業 94 団体 942 その他団体 94200 Activities of trade unions กจิกรรมของสหภาพแรงงาน

S その他サービス業 94 団体 949 その他団体 94910 Activities of religious organizations กจิกรรมขององคก์รทางศาสนา

S その他サービス業 94 団体 949 その他団体 94920 Activities of political organizations กจิกรรมขององคก์รทางการเมอืง

S その他サービス業 94 団体 949 その他団体 94991 Activities of human right organizations กจิกรรมขององคก์รสทิธมินุษยชน

S その他サービス業 94 団体 949 その他団体 94992 Activities of youth associations กจิกรรมของสมาคมเยาวชน

S その他サービス業 94 団体 949 その他団体 94993 Activities of environmental and ecological movements กจิกรรมขององคก์รดา้นสิง่แวดลอ้มและนเิวศวทิยา

S その他サービス業 94 団体 949 その他団体 94994 Activities of associations for the pursuit of culture or recreation กจิกรรมของสมาคมดา้นวัฒนธรรมและนันทนาการ

S その他サービス業 94 団体 949 その他団体 94999 Activities of other membership organizations, not elsewhere classified กจิกรรมการเป็นสมาชกิองคก์รอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

S その他サービス業 95 生活用品修理業 951 情報通信機器修理業 95110 Repair of computers and peripheral equipment การซอ่มคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วง

S その他サービス業 95 生活用品修理業 951 情報通信機器修理業 95120 Repair of communication equipment การซอ่มอุปกรณ์สือ่สาร

S その他サービス業 95 生活用品修理業 952 機械器具修理業 95210 Repair of consumer electronics การซอ่มเครือ่งอเิล็กทรอนกิสส์ําหรับผูบ้รโิภค

S その他サービス業 95 生活用品修理業 952 機械器具修理業 95220 Repair of household appliances and home and garden equipment การซอ่มเครือ่งใชใ้นครัวเรอืนและอปุกรณ์สําหรับบา้นและสวน

S その他サービス業 95 生活用品修理業 952 機械器具修理業 95230 Repair of footwear and leather goods การซอ่มรองเทา้และเครือ่งหนัง

S その他サービス業 95 生活用品修理業 952 機械器具修理業 95240 Repair of furniture and home furnishings การซอ่มเฟอรน์เิจอรแ์ละของตกแต่งบา้น

S その他サービス業 95 生活用品修理業 952 機械器具修理業 95291 Repair of watches and clocks การซอ่มนาฬกิา

S その他サービス業 95 生活用品修理業 952 機械器具修理業 95292 Repair and alteration of clothing การซอ่มเครือ่งแต่งกาย

S その他サービス業 95 生活用品修理業 952 機械器具修理業 95293 Repair of bicycles การซอ่มจักรยานสองลอ้

S その他サービス業 95 生活用品修理業 952 機械器具修理業 95294 Repair of musical instruments การซอ่มเครือ่งดนตรี

S その他サービス業 95 生活用品修理業 952 機械器具修理業 95295 Repair of sporting goods การซอ่มเครือ่งกฬีา

S その他サービス業 95 生活用品修理業 952 機械器具修理業 95299 Repair of other personal and household goods, not elsewhere classified การซอ่มของใชส้ว่นบคุคลและของใชใ้นครัวเรอืนอืน่ๆซึง่มไิด ้จัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

S その他サービス業 96 その他サービス業 961 マッサージ・スパ・美容・理容業 96101 Activities of spas and massage salons กจิกรรมสปา
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S その他サービス業 96 その他サービス業 961 マッサージ・スパ・美容・理容業 96102 Activities of reducing and slendering salons กจิกรรมการบรกิารลดนํ้าหนัก

S その他サービス業 96 その他サービス業 961 マッサージ・スパ・美容・理容業 96103 Activities of hairdressing salons กจิกรรมการแต่งผม

S その他サービス業 96 その他サービス業 961 マッサージ・スパ・美容・理容業 96104 Activities of beauty, manicure and pedicure salons กจิกรรมการดูแลความงามแต่งเล็บมอืและเล็บเทา้

S その他サービス業 96 その他サービス業 961 マッサージ・スパ・美容・理容業 96109 Other personal services for wellness, not elsewhere classified กจิกรรมการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพอืน่ๆซึง่มไิดจ้ัดประเภทไว ้ในทีอ่ืน่

S その他サービス業 96 その他サービス業 962 洗濯業 96201 Washing and (dry-) cleaning of textile and fur products (except by self-service coin-operated 
machines) การบรกิารซกัรดี (ยกเวน้โดยเครือ่งซกัผา้ชนดิหยอดเหรยีญ)

S その他サービス業 96 その他サービス業 962 洗濯業 96202 Washing and (dry-) cleaning of textile and fur products by self-service coin-operated machines การซกัผา้โดยเครือ่งซกัผา้ชนดิหยอดเหรยีญ

S その他サービス業 96 その他サービス業 962 洗濯業 96203 Dyeing and colouring services การบรกิารฟอกและยอ้มสี

S その他サービス業 96 その他サービス業 963 その他サービス業 96301 Funeral and related activities กจิกรรมเกีย่วกบังานศพและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

S その他サービス業 96 その他サービス業 963 その他サービス業 96302 Pet care activities กจิกรรมการดูแลสตัวเ์ลีย้ง

S その他サービス業 96 その他サービス業 963 その他サービス業 96303 Operation of coin-operated personal service machines activities กจิกรรมการบรกิารดว้ยเครือ่งหยอดเหรยีญ

S その他サービス業 96 その他サービス業 963 その他サービス業 96304 Astrological and spiritualists’ activities กจิกรรมโหราศาสตรแ์ละไสยศาสตร์

S その他サービス業 96 その他サービス業 963 その他サービス業 96305 Turkish baths, sauna and steam baths activities กจิกรรมการบรกิารอาบอบนวดและการบรกิารอืน่ๆทีค่ลา้ยกนั

S その他サービス業 96 その他サービス業 963 その他サービス業 96309 Other personal service activities, not elsewhere classified กจิกรรมการบรกิารอืน่ ๆ สว่นบคุคลซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่

T 家庭向けサービス業 97 家事サービス業 970 家事サービス業 97000 Activities of households as employers of domestic personnel กจิกรรมการจา้งงานในครัวเรอืนในฐานะทีเ่ป็นนายจา้งสว่นบคุคล

T 家庭向けサービス業 98 家庭向けサービス業 981 家庭向けサービス業 98100 Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use กจิกรรมการผลติสนิคา้เพือ่ใชใ้นครัวเรอืนซึง่ไม่สามารถจําแนก กจิกรรมไดอ้ย่างชดัเจน

T 家庭向けサービス業 98 家庭向けサービス業 982 家庭向けサービス業 98200 Undifferentiated service-producing activities of private households for own use กจิกรรมการบรกิารในครัวเรอืนซึง่ไม่สามารถจําแนกกจิกรรม ไดอ้ย่างชดัเจน

U 外国公務 99 外国公務 990 外国公務 99001 Activities of diplomatic and consular missions กจิกรรมของคณะผูแ้ทนทางการทตูและกงสลุจากประเทศต่าง ๆ

U 外国公務 99 外国公務 990 外国公務 99009 Activities of other extraterritorial organizations and bodies กจิกรรมขององคก์ารระหว่างประเทศและภาคสีมาชกิอืน่ ๆ ซึง่มไิดจ้ัดประเภทไวใ้นทีอ่ืน่
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